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RESUMO 
 
O processo de notificação de morte encefálica é uma das primeiras etapas do processo de 
doação de órgãos e tecidos que possibilita o aumento do número de transplantes no País. 
Neste contexto, a notificação de morte encefálica é uma ação primordial para obter êxito 
no aumento de potenciais doadores, o que exige do enfermeiro e entre outros profissionais 
inseridos no processo, conhecimentos fisiopatológicos e suas peculiaridades à assistência 
ao potencial doador. O estudo objetivou construir o fluxograma do processo de notificação 
de morte encefálica para nortear as ações de gerência do cuidado na UTI, levantar as ações 
de gerência do cuidado de enfermagem realizadas no processo de notificação de morte 
encefálica na UTI, caracterizar o conhecimento dos enfermeiros da UTI do HUAP acerca 
do processo de notificação de morte encefálica. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, 
descritiva, norteada pelo referencial teórico-metodológico da gestão por processos.  O 
estudo foi realizado em um hospital universitário federal, no município de Niterói, 
credenciado para realização de transplantes renais, tendo como sujeitos quinze enfermeiros 
da unidade de terapia intensiva do referido hospital. Utilizou-se como técnica de coleta de 
dados a entrevista semiestruturada, com aplicação de um instrumento para levantamento 
das características demográficas dos sujeitos e um roteiro orientador da entrevista. Para 
tratamento dos dados coletados utilizou-se o software Alceste. A análise de co-ocorrências 
realizada pelo Alceste no corpus formado pelas entrevistas resultou em quatro classes, as 
quais foram agrupadas em três categorias de análise segundo a diferenciação e 
aproximação dos contextos temáticos das classes, a saber:  Doação e Captação de Órgãos: 
Dimensões com a Prática do Enfermeiro; As Ações Instrumentais da Gerência do Cuidado 
no Processo de Notificação de Morte Encefálica; Gestão do Processo de Notificação de 
Morte Encefálica – Conhecimento dos Enfermeiros acerca das Diretrizes Norteadoras. Os 
enfermeiros expressaram limitações, desafios, conflitos, em gerenciar o processo de 
doação. Expressaram também o despreparo em lidar com a finitude e a morte, bem como a 
dificuldade na abordagem e acolhimento das famílias do potencial doador, em decorrência 
da falta de capacitação da equipe de saúde do setor para atuar no processo de notificação 
de morte encefálica e de doação de órgãos. Evidenciou-se que o cuidado dispensado ao 
potencial doador é constituído majoritariamente por ações instrumentais de cuidado técnico 
voltados à manutenção hemodinâmica do corpo do potencial doador. Os discursos apontam 
para uma dialética entre as ações instrumentais e expressivas necessárias à realização da 
gerência do cuidado pelo enfermeiro em sua prática. Os enfermeiros ressaltaram a falta de 
conhecimento acerca das etapas e as ações de gerência do cuidado no processo de 
notificação de morte encefálica, porém, os discursos mostram que apesar da instituição 
carecer de rotinas específicas para as situações de notificação, eles realizam de forma 
assistemática ações de gerência do cuidado. Destarte, com os resultados deste estudo 
depreende-se a necessidade de capacitação dos enfermeiros e da equipe de saúde do setor 
para atuarem de forma sistemática nas etapas do processo de notificação de morte 
encefálica, bem como a elaboração e implementação de protocolos institucionais voltados 
para este fim e, a implantação de uma Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos, 
tecidos e Transplantes. Destaca-se que a contribuição deste estudo para a instituição, a 
prática, o ensino e a pesquisa, relacionada à gerência do cuidado de enfermagem está na 
construção do fluxograma gerencial do processo de notificação de morte encefálica, 
produto desta pesquisa. Ressalta-se a necessidade de realização de outros estudos para 
validação do produto e produção de novos conhecimentos sobre a temática a partir dos 
resultados desta pesquisa. 

 

Descritores: Enfermagem, Morte Encefálica, Avaliação de processos e resultados, Terapia 

Intensiva. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
The process of notification of brain death is one of the first steps of the process of donation of 

organs and tissues that makes possible the increase in the number of transplants in the country. In 

this context, the notification of brain death is a primary action to achieve success in the increase of 

potential donors, which requires from the nurse and between other professionals in the process, 

pathophysiological knowledge and its peculiarities to the assistance to the potential donor. The 

study aimed to create flowchart of the process of notification of brain death to guide the actions of 

management of ICU care, raise the actions of management of nursing care carried out in the 

process of notification of brain death in the ICU, characterize the knowledge of ICU nurses from 

the HUAP about the notification process of brain death. It was performed a qualitative descriptive 

study, guided by a theoretical-methodological management by processes. The study was conducted 

in a university hospital in the federal city of Niteroi, accredited to perform kidney transplants, 

having as subjects fifteen nurses from the intensive care unit of the hospital. It was used as the 

method of data collection the semi-structured interview, with implementation of an instrument for 

the survey of the demographic characteristics of the subjects and a roadmap guiding the interview. 

For the treatment of the collected data it was used the Alceste software. The analysis of co-

occurrences performed by Alceste in corpus formed by interviews resulted in four classes, which 

were grouped into three categories of analysis according to the differentiation and approximation of 

thematic contexts of classes, namely: Donation and harvesting of organs: Dimensions with the 

practice of nurse; The Instrumental shares of the management of care in the process of notification 

of brain death; Management of the process of notification of brain death - nurses' knowledge about 

the Guiding Guidelines. The nurses have expressed limitations, challenges, conflicts, to manage the 

donation process. Also expressed the unprepared to deal with the finiteness and death, as well as 

the difficulty in approach and host families of the potential donor, due to the lack of training of the 

healthcare team in the sector to act in the process of notification of brain death and organ donation. 

It was shown that the care given to the potential donor is composed mostly by instrumental actions 

of technical care focused on the hemodynamics maintenance of the body of the potential donor. 

The words point to a dialectic between the expressive and instrumental shares necessary to the 

implementation of the management of care by nurses in their practice. The nurses have highlighted 

the lack of knowledge about the steps and the actions of management of care in the process of 

notification of brain death, however, the speeches show that despite the institution lacks specific 

routines for the situations of notification, they carry out of unsystematic way shares of management 

of care. Thus, with the results of this study, it appeared the need for training of nurses and the 

health team of the sector to act in a systematic way in the stages of the process of notification of 

brain death, as well as the preparation and implementation of institutional protocols directed for 

this purpose, and the establishment of a Hospital Commission of donation of organs, tissues and 

organ transplantation. It highlighted that the contribution of this study for the institution, the 

practice, teaching and research, related to the management of nursing care, is in the construction of 

managerial flowchart of the notification process of brain death, product of this research. It also 

points out the need to carry out further studies to validation of the product and production of new 

knowledge about the topic from the results of this research. 

 

Descriptors: nursing, brain death, assessment of processes and results, Intensive Care. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

O transplante de órgãos é uma opção de tratamento para a melhoria da qualidade 

de vida, aumentando significativamente nos últimos anos, marcado pela investigação de 

resultados eficazes, pelo aperfeiçoamento de técnicas, fármacos e da assistência ao 

paciente transplantado. Em decorrência do aprimoramento tecnológico, o transplante de 

órgãos e tecidos, tornou-se um procedimento terapêutico aos pacientes portadores de 

doenças, onde as terapias convencionais não são eficazes, ocorrendo o aumento das 

possibilidades de tratamento para o paciente com afecções intratáveis significativamente 

no país
(1)

. 

Os primeiros registros de transplantes de órgãos datam da década de 40, em Paris, 

Londres, Edimburgo e Boston. O primeiro transplante renal realizado com sucesso ocorreu 

em 1954, na cidade de Boston com gêmeos idênticos e, em 1962 houve o primeiro 

transplante bem sucedido feito com um doador cadáver
(2)

. 

No Brasil, o registro do primeiro transplante realizado foi em maio de 1968 no 

Hospital das Clínicas na Universidade de São Paulo. O transplante cardíaco foi realizado 

pela equipe do professor Euryclides de Jesus Zerbimi tornando-se um marco dos 

transplantes no Brasil
(2)

 

A partir da década de 1980, com o desenvolvimento das técnicas operatórias e dos 

estudos relacionados à imunossupressão, assim como, o desenvolvimento técnico científico 

e tecnológico das Unidades de Terapia Intensiva, o transplante de órgãos deixou de ter 

caráter experimental e passou a ser uma opção terapêutica aos pacientes portadores de 

doenças, onde as terapias convencionais não são mais eficazes
(1)

. 

Com introdução do transplante como opção terapêutica, o número de pacientes 

com possibilidades de tratamento para afecções anteriormente intratáveis aumentou 

significativamente no país. O que gera uma grande demanda de espera de órgãos através 

das filas de transplantes, pois o número de órgãos disponíveis não é suficiente para atender 

as necessidades dos pacientes na fila do Sistema Nacional de Transplantes
(1)

. A partir do 

ano de 1995, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde iniciou um movimento de 

intervenção para organizar a realização do transplante no país, culminando com a lei 

9.434/97 que dispôs sobre a remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de transplantes 
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e tratamento e com o decreto lei 2.268/97 que criou o Sistema Nacional de Transplante 

(SNT) e as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO)
(3)

. Em 

1997, o Conselho Federal de Medicina definiu a realização de exame clínico para 

investigação de morte encefálica (ME), conforme critério já estabelecido mundialmente 

como parada total e irreversível das funções encefálicas. Em outubro de 2009, foi 

publicada a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.600/2009, que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes definindo a nível nacional, sua 

estrutura, funcionamento, diretriz e hierarquização no Sistema Único de Saúde
(2)

. 

Inserida nesta contextualização, a notificação de morte encefálica é uma ação 

primordial para obter êxito no aumento de potenciais doadores, o que exige do enfermeiro 

conhecimentos fisiopatológicos deste processo e suas peculiaridades à assistência ao 

potencial doador, bem como ao médico diagnosticar e agilizar o protocolo de morte 

encefálica. Todas as ações são interdependentes e a agilidade é fundamental, já que a 

parada cardíaca e a consequente inviabilidade dos órgãos poderá ocorrer em algumas 

horas
(3)

.  

A notificação de morte encefálica à Central de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos do Estado do Rio de Janeiro (CNCDO-RJ) cabe à equipe 

multiprofissional, após a constatação do diagnóstico de morte encefálica (ME) realizada 

pelo médico, uma vez que é compulsória. O enfermeiro, a partir de seus conhecimentos 

científicos possui completa capacidade para realizar os cuidados diretos e indiretos ao 

potencial doador com sinais clínicos de ME. Uma vez que, cabe ao enfermeiro planejar, 

executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de enfermagem prestados 

aos doadores de órgãos e tecidos, obtendo como a primeira ação de gerenciamento do 

cuidado realizada pelo enfermeiro a notificação as Centrais de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos, a existência do potencial doador
(4)

. Embora, as ações gerenciais do 

enfermeiro, seja ainda um campo novo e restrito de atuação para este profissional, a 

participação do enfermeiro em desenvolver atividades específicas ao cuidado prestado 

devido a complexidade terapêutica envolvida, requer deste profissional desenvolver uma 

assistência de enfermagem sistematizada, atualizada e coesa para o sucesso deste serviço 

junto a equipe multiprofissional.  

Estima-se que de 1 a 4% das pessoas morrem em hospitais e 10 a 15% daqueles 

que morrem em unidades de cuidados intensivos são potenciais doadores. No Brasil, um 
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estudo sobre as filas para transplante no Sistema Único de Saúde (SUS), revelou que de 

cada oito potenciais doadores, apenas um é notificado e somente 20% destes se tornam 

doadores efetivos de múltiplos órgãos, o que representa um agravante frente às longas filas 

de espera por um transplante em nosso país
(5)

. 

Dados estatísticos nacionais de 2012 mostram um aumento de 15% na taxa de 

notificação de potenciais doadores 43,6 por milhão população (pmp), 21% na taxa de 

doadores efetivos (12,9 pmp), 16% na taxa de doadores efetivos com órgãos transplantados 

(12,3 pmp) e de 5% na taxa de efetivação da doação. De acordo com a Associação 

Brasileira de Transplantes de Órgãos, o aumento nos resultados estatísticos depende de 

estímulos dos setores públicos locais, como o governo estadual, na solução de uma 

sequência de pequenos entraves na logística do processo de identificação do potencial 

doador até a realização dos transplantes e a relação harmônica entre as equipes e o 

comprometimento da coordenação do processo. Portanto, esse resultado depende de 

estímulos públicos locais, como o governo estadual, solução para sequencia de pequenos 

entraves na logística do processo de identificação do doador até a realização do transplante, 

uma relação harmônica entre as equipes, e uma coordenação muito empenhada e motivada 

neste processo
(6)

. 

Inseridos neste contexto e ao longo dos nove anos vivenciando o cuidar em uma 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de grande porte, cujo ambiente é 

caracterizado por processos patológicos neurológicos e/ou pós-operatórios de afecções 

neurocirúrgicas, observa-se que a recuperação destes pacientes é marcada por alto tempo 

de permanência, que por vezes evoluem para clínica de morte encefálica, culminando a 

óbito. Entretanto as notificações realizadas no Centro de Terapia Intensiva nem sempre são 

finalizadas em detrimento da avaliação clínica do potencial doador e posterior fechamento 

do diagnóstico de ME. 

Em 2007, fui convidada para participar do curso de formação de coordenadores 

hospitalares de transplantes, visando melhorar meus conhecimentos acerca do processo de 

notificação e doação de órgãos e tecidos para transplantes, tive meu primeiro contato com 

as questões referentes ao assunto em questão.  

O referido hospital é referenciado para a realização de transplantes renais, 

entretanto, a instituição carece de rotinas específicas para as situações de notificação. 

Porém os casos que evoluem para notificação de morte encefálica na UTI, os cuidados não 
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são realizados de forma sistematizada pelo enfermeiro e a falta de informação quanto a  

possibilidade de um potencial doador à CNCDO, não é vivenciada em sua prática como 

ações gerenciais do cuidado.  Um evento que corrobora para a falta de notificação é a 

demora na avaliação dos sinais clínicos e posterior diagnóstico, bem como a ausência de 

uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 

(CIHDOTT), a qual facilitaria todo processo de intercâmbio entre UTI e a Central de 

Notificação e Captação de Distribuição de Órgãos do Rio de Janeiro CNCDORJ e a família 

do potencial doador, proporcionando assim, a efetivação legal do processo de doação. Por 

ser um processo complexo, o qual envolve várias etapas, desde a identificação do potencial 

doador, notificação de morte encefálica a CNCDO, manutenção do potencial doador, este 

tornando-se um doador elegível através do exame complementar com a morte 

diagnosticada e a partir do ato cirúrgico, identificado com um doador efetivo. Mediante 

todas essas fases do processo de captação, a notificação é uma delas, porém é um dos 

pontos cruciais para o início de uma possibilidade de doação.  

O processo de realização da captação de órgãos e tecidos é uma atividade 

multiprofissional que envolve a atuação de várias categorias profissionais da área de saúde. 

O enfermeiro participa de todo processo de captação e transplante de órgãos 

desenvolvendo atividades específicas e atuando em locais distintos como Centro de 

Captação de Órgãos (CNCDO), Centro de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e Unidade 

de Internação
(2)

.  

De posse dos conhecimentos adquiridos durante o curso de coordenadores 

hospitalares de transplantes, iniciei uma reflexão sobre minha prática de terapia intensiva, 

onde diariamente convivo com clientes com alta probabilidade de evolução para morte 

encefálica (ME), e possibilidade de tornarem-se potenciais doadores de órgãos e tecidos. 

Ao exercer minha prática profissional na UTI me deparei com a realidade de que nós 

enfermeiros que atuamos neste setor, não fomos preparados para gerenciar o processo de 

notificação de morte encefálica, apesar de lidarmos com a dualidade relacionada à vida e a 

morte a todo o momento. Destacando entre uma das ações gerenciais, a avaliação dos 

sinais clínicos de ME como cuidado direto e a própria notificação de ME como um dos 

cuidados indiretos, uma vez que em todo momento gerenciamos o cuidado prestado ao 

potencial doador no referido hospital transplantador.  
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 Neste contexto, a prática da enfermeira na gerência do cuidado de enfermagem 

consiste na sistematização de suas atividades, as quais envolvem diferentes níveis de 

complexidade no planejamento e na organização do cuidado de enfermagem, do processo 

de trabalho da equipe de enfermagem, do ambiente terapêutico, do capital humano, dos 

recursos materiais e dos equipamentos necessários à implementação de ações de caráter 

instrumental e expressivo de cuidado direto e indireto.
(7:222) 

Portanto com base no exposto foi definido como objeto de estudo As ações de 

gerência do cuidado no processo de notificação de morte encefálica em uma unidade 

de terapia intensiva. Para nortear o estudo foram delineadas as seguintes questões: Quais 

são as ações de gerência do cuidado realizadas pelo enfermeiro no processo de notificação 

de morte encefálica na UTI de um hospital transplantador? Qual o conhecimento do 

enfermeiro acerca do processo de notificação de morte encefálica?  

 Com base no objeto e nas questões que norteiam o desenvolvimento deste estudo 

foram delimitados os seguintes objetivos:  

Objetivo Geral: 

 Construir o fluxograma do processo de notificação de morte encefálica para nortear as 

ações de gerência do cuidado na UTI do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP).  

Objetivos Específicos: 

 Levantar as ações de gerência do cuidado de enfermagem realizadas no processo de 

notificação de morte encefálica na UTI do HUAP; 

 Caracterizar o conhecimento dos enfermeiros da UTI do HUAP acerca do processo de 

notificação de morte encefálica.  

A relevância deste estudo decorre de questões importantes e atuais, à medida que 

traz um campo novo e restrito para atuação do profissional enfermeiro, que necessita 

desenvolver competências para gerenciamento do cuidado prestado ao potencial doador, 

acerca da sistematização da assistência, bem como uma reavaliação dos processos de 

trabalho dos enfermeiros em nível institucional. Este estudo apresenta também uma 

relevância social, pois a notificação de morte encefálica é apenas o início de todo processo 

de doação de órgãos e tecidos, a qual envolve ações de gerência do cuidado do enfermeiro 

e de outros profissionais, em uma perspectiva social e ética, abarcando as dimensões de 

cidadania, política e da politicidade do cuidado junto às famílias e ao potencial doador. 
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Assim, este estudo visa proporcionar aos enfermeiros um modo para compreender 

e subsidiar sua prática hospitalar em cenários de cuidado de maior complexidade, 

fornecendo-lhes meios sistemáticos, ou seja, conceitos funcionais para seu uso no trabalho. 

Os resultados deste estudo contribuirão também como possibilidade para uma 

transformação na formação de enfermeiros, influenciando o saber e o saber-fazer da 

Enfermagem, além de representar uma possibilidade de produção de novos saberes e 

fazeres oriundos da prática acerca da gerência do cuidado de enfermagem na doação de 

órgãos e tecidos para transplante, ampliando as possibilidades de intervenções no que se 

refere às ações de gerência do cuidado de forma sistematizada, reconhecendo e 

compreendendo a notificação de morte encefálica como um processo, cujo produto 

minimizará as disparidades entre a prática e as evidências de pesquisa.  

Ainda nesta perspectiva, a contribuição deste estudo à linha de pesquisa “Gerência 

do Cuidado de Enfermagem” do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência 

na Enfermagem (NECIGEN/UFF) insere-se na possibilidade de realização de outros 

estudos os quais fazem parte de um alicerce necessário à prática gerencial e assistencial 

desenvolvida pelos enfermeiros nos cenários hospitalares. Contribuirá principalmente para 

a assistência e formação profissional do enfermeiro e outros profissionais de saúde para 

uma reflexão com a temática notificação de morte encefálica e o processo doação-

transplante, pelo presente estudo ser realizado em um hospital de formação profissional 

acadêmica, necessitando desenvolver competências para acompanhar este vasto arsenal 

tecnológico com o desenvolvimento dos transplantes e a quebra de paradigmas 

provenientes das próprias práticas culturais.  
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II. BASES CONCEITUAIS 

 

Neste capítulo, são apresentados os principais assuntos acerca das temáticas 

pertinentes ao estudo, a saber: Trajetória Histórica do Transplante de Órgãos e Tecidos no 

Contexto Internacional e Nacional, Políticas Públicas e Legislação Relacionada ao Sistema 

Nacional de Transplantes, Estado da Arte Sobre o Processo de Notificação de Morte 

Encefálica, e As Competências do Enfermeiro na Gerência do Cuidado de Enfermagem no 

Processo de Notificação de Morte Encefálica. 

 

2.1. TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO 

CONTEXTO INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

 

Desde a existência da humanidade, o transplante de órgãos e tecidos é relatado em 

várias passagens da história, descritos através de atos heroicos, religiosos ou de iniciativas 

ousadas em todo mundo. A primeira descrição está na Bíblia, em Gêneses 2:21-22, quando 

Adão torna-se o primeiro doador para Deus formar Eva
(8)

. 

Um ato heroico e mitológico é a história de dois médicos chineses, gêmeos, nascidos 

em 287 d.c, que transplantaram a perna de um soldado mouro que acabara de falecer em outro 

homem, idoso de cor branca, que havia perdido a perna por gangrena naquele mesmo dia. Os 

médicos atendiam as pessoas sem cobrar, por isso, foram perseguidos, julgados e executados 

por Diocleciano, séc. III (Imperador Romano) e posteriormente tornaram-se mártires e santos. 

A desvantagem, segundo a lenda, para o transplantado era conviver com as pernas 

diferentes
(9-10)

. Há vários significados desta passagem, citando como exemplo a preocupação 

com a reconstrução do corpo do doador
(3)

. 

O termo transplante foi usado pela primeira vez em 1778 por John Hunter, que 

descreveu sua pesquisa com enxertos ovarianos e testiculares em animais não relacionados
(9-

10)
.   

O transplante de tecidos aumentou significativamente no final dos anos 20, nos casos 

de queimadura como medida paliativa os enxertos de pele. A grande necessidade e o amplo 

uso de transfusão de sangue em função dos atendimentos dos soldados na I Guerra Mundial 

(1914-1918) favoreceu o surgimento dos bancos de sangue para sua conservação, com a 

descoberta da compatibilidade ou incompatibilidade sanguínea a transfusão de sangue 
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alcançou sucesso. Tal acontecimento, foi um dos mais importantes passos na história dos 

transplantes. A natureza dos problemas éticos e filosóficos não está vinculada a transfusão de 

sangue, mas associada aos transplantes de órgãos sólidos não regeneráveis como: rins, 

corações, pulmão, pâncreas e fígado
(11)

. 

Na década de 1950 teve início a era moderna dos transplantes, através dos órgãos não 

regeneráveis com as contribuições dos cirurgiões Aléxis Carrel (1873-1944), que ganhou 

Prêmio Nobel com o transplante renal, sendo o primeiro procedimento amplamente utilizado 

no tratamento de falência terminal de órgãos e, Charles C. Guthrie (1880), os quais 

desenvolveram a técnica de sutura dos vasos sanguíneos, com desenvolvimento de agulhas e 

fios delicados, para as suturas vasculares. Igualmente Emmerich Ulmann (1861-1937), extraiu 

um rim de um cachorro e permaneceu em funcionamento por poucos dias no corpo de outro 

cachorro. Apesar do sucesso cirúrgico dos transplantes, as rejeições ainda ocorriam por razões 

desconhecidas
(11)

.  

Ao final da década de 40, Simonsen e Dempster confirmam a rejeição precoce de 

alotransplantes em cães. E em 1952, Jean Dausset, em Paris e o bem sucedido transplante 

renal entre gêmeos univitelinos, realizado em Boston, trouxe luz aos aspectos imunológicos, 

dirigindo o foco da pesquisa para imunossupressão, com os antígenos de histocompatibilidade 

(HLA)
(12)

.  

Em 1954, culminando no primeiro transplante bem sucedido, realizado pela equipe 

de Joseph E Murray, utilizando o rim do gêmeo idêntico de seu paciente, pela dificuldade de 

encontrar um doador com compatibilidade HLA, detectou a necessidade de controle a 

resposta imunológica
(13)

.
 
 

Em 1905, iniciaram os transplantes de córnea, sendo sua prática consolidada em 

1944. Com o primeiro banco de olhos mundial foi inaugurado o Hospital Manhattan de Olhos, 

Ouvidos e Garganta, com a recuperação da visão com eficácia, facilitou a integração destes 

serviços ao sistema de saúde pública de vários países. Os receptores de córneas nas últimas 

décadas do século XX, tiveram 95% de sua visão restaurada
(7)

. Salienta-se a contribuição de 

Peter Medawar ganhador do prêmio Nobel (1960) sobre a importância da imunidade celular 

no desenvolvimento dos enxertos, possibilitando o desenvolvimento dos protocolos de 

imunossupressão
(11)

. 

Na década de 60, os transplantes renais tiveram grandes avanços com uso de 
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azatioprina e corticóides
3
. No Brasil, foi realizado em 1964 o primeiro transplante renal. No 

período compreendido entre o final da década de 60 e os anos 70 houve uma paralização nos 

programas de transplantes dos demais órgãos, com retorno em 1980
(14)

. 

Os avanços da década de 80 foram marcados pelo surgimento das drogas 

imunossupressoras a ciclosporina (1983) e o tacrolimus (1984), a retirada múltipla dos órgãos 

com padronização de doadores cadáveres e o surgimento de uma nova solução de conservação 

dos órgãos, a Belzer. Esses avanços propiciaram resultados efetivos nos transplantes de rim, 

coração, fígado, com uma sobrevida de até 80% em dois anos em pacientes transplantados
(12)

. 

Em 1995 foi encaminhada uma proposta ao Ministério da Saúde pela Organização do 

Transplante, assemelhando-se ao modelo espanhol, porém sem êxito. Em 1996, tornou-se 

significativo o transplante de outros órgãos sólidos, destacando-se os rins. O transplante 

hepático em 1996 apresentou uma escala que superava um transplante por milhão de 

população (pmp\ano), permanecendo a taxa de transplante cardíaco em 0,5 pmp\ano
(14)

. 

No Brasil, os dados atuais da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 

registram em 2007: 4.734 transplantes de órgãos, 13.887 transplantes de tecidos e medula. No 

ano de 2011: 6.839 transplantes de órgãos, transplante de medula: 1.737, transplantes de 

tecidos: 38.532 realizados
(15-16)

.  

A grande dificuldade ou mesmo impossibilidade de se utilizarem doadores vivos, no 

caso de órgãos únicos, a diminuição do número de filhos nas famílias contemporâneas e os 

aspectos éticos envolvidos nas doações de doadores vivos, sejam ou não aparentados, fazem 

do doador de morte encefálica (doador falecido) a grande alternativa para a obtenção de 

órgãos para transplante até o momento no Brasil. Apesar disso, a doação de órgãos de doador 

falecido é ainda, em muitos lugares, um assunto difícil e penoso. Embora a existência da 

morte encefálica, primeira condição a ser atendida, seja um diagnóstico bastante simples do 

ponto de vista técnico, o desempenho nas notificações de morte encefálicas às Centrais de 

Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos, ainda não são compatíveis as metas 

previstas a alcançar pela Associação Brasileira de Transplantes de cinquenta doações por 

milhão de população
(3)

. Mediante aos triunfos técnicos e científicos, durante a trajetória 

histórica supra citada, o transplante de órgãos envolve dicotomias do significado de vida e 

morte, não apenas para a sociedade, mas também o significado do agir, pensar dos 

profissionais de saúde inseridos neste contexto. 

Existe uma disparidade dos transplantes renais dos países do baixo a médio Índice de 

Desenvolvimento Humano, ocorre uma taxa reduzida, mesmo nos países mais ricos. As taxas 
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de transplantes mais de 30 por milhão de população (pmp), 2010 foram restritas a Europa 

Ocidental, Estados Unidos e Austrália, com uma ligeira elevação dos países que atingiram de 

20 a 30 pmp. Irã permanece diferente ao resto do mundo, devido a forma do consentimento 

governamental da compra de rins de doadores vivos. No Canadá a população desfavorecida, 

em comparação com os brancos, as taxas de indígenas e africanos canadenses, indos asiáticos 

e leste asiático foram de 46%, 34% e 31% menores, respectivamente
(17)

.  

Nos Estados Unidos as taxas de transplante entre os afro-americanos são 

significativamente menores, incluindo mulheres e pobres, comparando-os com os 

caucasianos, os homens e populações mais ricas. Os fatores de desenvolvimento social, 

cultural e econômico contribuem para as disparidades desses resultados supra citados no 

transplante renal, além dos fatores biológicos, imunológicos, genético, metabólico e 

farmacológicos bem como associados a comorbidades, tempo em diálise, características do 

doador de órgãos, nível socioeconômico do paciente, adesão à medicação, acesso aos 

cuidados e as políticas de saúde 
(17)

.  

Algumas estratégias são adotadas para diminuir as disparidades entre as populações 

desfavorecidas a nível mundial, para tal, a Sociedade de Transplante estabeleceu a Aliança 

Global para Transplante. O programa visa uma coleta global de informações, incluindo a 

educação sobre transplante, desenvolvendo diretrizes para doação e transplante de órgãos. A 

Sociedade Internacional de Nefrologia, tem aderido ao desenvolvimento de programas de 

transplante de rim em grande número de países com objetivo de treinamentos institucionais a 

longo prazo em parceria com Sister Renal Center, com estabelecimento do transplante renal 

em países como: Armênia, Gana e Nigéria, onde não existia expansão do programa de 

transplante na Bielorrússia, Lituânia e Tunísia
(17)

. 

Os transplantes são realizados com maior número nos países: Estados Unidos, China, 

Brasil e Índia, enquanto o acesso maior populacional de transplante é na Áustria, EUA, 

Croácia, Noruega, Portugal e Espanha
(17)

.  

Em 1985, foi criada na Espanha a primeira equipe de Coordenação de Transplantes, 

no Hospital Clinic de Barcelona, sendo reconhecido rapidamente com uma especialização 

médica indispensável à elaboração, aplicação e desenvolvimento em cada instituição de 

programas transplante de órgãos, tecidos e células. Certificando-se que a criação de 

departamentos especializados em Coordenação de Transplantes com especialistas TPM 

(Transplant Procurement Management) contribuía para o aumento da doação e 

consequentemente para os programas de transplante, colaborando para redução das filas de 
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transplante, foi inserida esta especialidade noutros centros e regiões da Espanha, estendendo-

se a outros países. A função do especialista TPM é facilitar a obtenção e a distribuição dos 

órgãos, tecidos e células para transplantação
( 18:9)

.  

O modelo espanhol de doação e transplante é reconhecido pelo mundo como o mais 

eficaz de desenvolver um sistema de doação. É um sistema centrado na organização adequada 

para realizar a doação de órgãos da pessoa falecida mediante alguns passos necessários: 

detecção e identificação de possíveis doadores, diagnóstico de morte cerebral, gestão e 

viabilidades dos doadores, procedimentos familiares legais, partilha e alocação de órgãos e 

tecidos, gestão e distribuição de tecidos
(19)

. 

Embora o número de doações tenha aumentado, o número de indicações é maior que 

o número de órgãos disponíveis, a Espanha em 2008 demandava de 175 pacientes a espera de 

transplante de pulmão, mesmo já realizado no mesmo ano, 192 transplantes pulmonares, dado 

a este problema e crescente número limitados de órgãos, expandiu-se os critérios de doadores. 

Entre eles encontra-se a morte cardíaca ou não batimento do coração ou doador de coração 

parado, desenvolvido em muitos países, devido aos bons resultados obtidos com os 

transplantes de órgãos. Na Espanha, os programas de doação de morte cardíaca são 

principalmente com doador trazido para o hospital morto, com tempos de assistolia 

conhecidos e morto no hospital com manobra de reanimação sem sucesso. Os doadores 

controlados (morto depois de retirada da ventilação mecânica em estado vegetativo persistente 

ou grave e irreversível deteriorização neurológica) são escassos, sendo mais utilizados no 

resto do mundo
(20)

.  

A situação de escassez de órgãos refere-se à Síndrome de Pittsburg–Necker-

Cambridge, geralmente devido à ausência de um programa de Coordenação de Doação e 

Transplantação, apesar de especialistas que treinam e aprendem técnicas de transplantação, 

não conseguem colocar em prática seus conhecimentos quando regressam para seus países ou 

centros.  

Para melhorar a lista de espera dos transplantes de órgãos, os países europeus através 

dos governos, apresentam uma variedade de abordagens políticas. Estão classificados de 

acordo com dois tipos de configurações institucionais para enfrentar as dificuldades nos 

transplantes de órgãos: o consentimento informado ou consentimento presumido. Em países 

como Reino Unido, Alemanha e Suécia, com consentimento informado ou legislação, a 

família ou um indivíduo deve dar permissão explícita para remoção dos órgãos. Em Portugal, 

Áustria e Espanha a política de doação é o consentimento presumido, que significa presumir 
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um consentimento universal, do contrário, a oposição legal é válida se registrada legalmente 

pelo indivíduo como não doador
(21)

. Na Espanha, a lei não especifica a necessidade de 

registrar a oposição, sendo o suficiente a pessoa exprimir sua oposição a doação de órgãos em 

vida
(18)

. 

O consentimento, nos EUA, é informado ou opt-in, na maioria dos casos o 

consentimento familiar é necessário para a doação ocorrer, mesmo se o doador já declarou seu 

status de doador de órgãos. Alguns estados recentemente, aprovaram consentimento de 

primeira pessoa ou designação doador, leis que permitem a Organização de Procura de 

Órgãos (OPO) a obterem potenciais doadores, desde que formalmente designada sua doação 

através de meios aprovados
(22)

. 

Os EUA, tentando encontrar soluções para aumentar a disponibilidade de órgãos para 

transplante pelas agências governamentais os Centers for Medicare and Medicaid Services, 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), e United Network 

for Organ Sharing (UNOS) incentivou a doação após morte cardíaca, doador de coração 

parado. O número de doadores de coração parado, ao longo dos 5 anos (2003-2008), triplicou 

em todo o país, além de uma crescente parcela de doadores. A taxa de doadores de coração 

parado que era de 4% em 2003, aumentou para 11% em 2008. A Universidade de Wisconsi 

referência para captação de órgãos, afirmou que a taxa de doação de coração parado 

compreende 17-30% do total de órgãos doados. Dados demonstram que a recuperação de 

órgãos de doadores de coração parado aumentou 24% entre 2006 e 2007, em comparação com 

declínio de 2% de doadores com padrão de critérios
(23)

. 

No Brasil, dispomos de doador para coração parado recente ou doador sem 

batimentos, no qual é possível a retirada dos seguintes órgãos ou tecidos após parada 

cardíaca: córneas e ossos, 6 horas pós parada cardíaca, rins até 30 min pós parada cardíaca
(14)

.  

 

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO RELACIONADA AO SISTEMA 

NACIONAL DE TRANSPLANTE 

 

As notificações de potenciais doadores no Brasil, inicialmente não eram executadas 

de forma organizada. A procura por doadores era efetuada pelos próprios transplantadores nas 
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unidades de tratamento intensivo, somente na década de 1980, nos estados do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Rio Grande do Sul, surgiram as primeiras organizações para notificação e 

alocação
(10)

. 

A partir da publicação da Lei nº 5.479, de 10 de agosto de 1968, a qual implantou o 

consentimento informado da decisão sobre a doação que pertencia aos familiares do potencial 

doador, sendo posteriormente revogada pela Lei nº 8.489 de 18 de novembro de 1992, que 

determinava sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver para 

finalidade terapêutica e científica, porém, ainda não havia uma Lei específica efetiva para 

realização do transplante
(3,10)

. Existiam as regulamentações regionais, desenvolvidas 

informalmente a respeito das inscrições dos receptores, critérios, retirada de órgãos, destino e 

distribuição dos órgãos captados
(3)

. 

Mediante os critérios de morte encefálica já bem estabelecidos pela comunidade 

científica mundial, o conceito de morte encefálica surgiu na França, em 1959. No início 

daquele ano, um grupo de neurocirurgiões franceses descreveu uma condição que eles 

denominaram de morte do sistema nervoso central. As características desse estado eram coma 

apnéico persistente, ausência de reflexos do tronco encefálico, reflexos tendinosos associados 

e um cérebro eletricamente silencioso
(24)

. 

Em 1997, no Brasil entra em vigor a Resolução do Conselho Federal de Medicina 

(CFM) nº 1.480/97, a qual, caracteriza os critérios de diagnóstico da morte encefálica através 

da realização de dois exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo 

variáveis, condizentes a determinadas faixas etárias, obrigatoriamente registrados no termo de 

declaração de morte encefálica, sendo um processo irreversível de causa conhecida, e 

posteriormente constatada e documentada a morte encefálica deverá ser comunicada à Central 

de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos pelo diretor clínico da instituição ou quem 

for delegado
(25)

. 

A partir do ano de 1995, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde iniciou 

um movimento de intervenção para organizar a realização do transplante no país. Em 4 de 

fevereiro de 1997, ressalta-se a fundamentação da política de transplantes após o vigor da Lei 

9.434/97 que dispõe sobre a remoção de órgãos e, tecidos e partes do corpo humano para fins 

de transplantes e tratamento. Sendo garantido de acordo com esta Lei, o respeito à vontade do 

doador post mortem de órgãos, vigorando o consentimento informado, cabendo à família a 

decisão de doação, caso o potencial doador não expressasse sua vontade por escrito ou não 

antes de sua morte.
 
A Lei estabelece também, a utilização do consentimento presumido, onde 
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o cidadão contrário à doação necessitava registrar sua decisão em vida. Inserido nesta Lei o 

conceito de morte encefálica como critério legal para constatação da morte
(3,10)

.  

A criação de uma coordenação nacional para o sistema de transplante, se fez 

mediante a emergência do serviço de transplante, com definição de critérios claros, 

socialmente aceitáveis, tecnicamente corretos para a captação e implementação do órgão 

doado. Com o Decreto Lei 2.268/97, o Ministério da Saúde criou o Sistema Nacional de 

Transplante (SNT) e as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO) a qual, estabelece ainda a forma de distribuição dos órgãos e tecidos na lista de 

espera
3
. Integram o SNT: o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde do Estado e do 

Distrito Federal ou órgãos equivalentes, os estabelecimentos hospitalares autorizados, a rede 

de serviços auxiliares necessários à realização de transplantes
(3)

. 

Cabe ao Ministério da Saúde exercer como uma das funções de órgão central do 

SNT, coordenar, expedir normas e o regulamento técnico visando disciplinar os 

procedimentos estabelecidos no decreto. As Secretarias de Saúde compete solicitar ao órgão 

central o seu credenciamento junto ao SNT. Os Estados poderão criar mecanismos de 

cooperação para desenvolvimento em comum as atividades do decreto, sendo coordenado por 

qualquer unidade integrada ao SNT. As unidades executivas das atividades do SNT serão as 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDOs, vinculadas ao Poder 

Público, com objetivo de coordenar as atividades de transplantes no âmbito estadual, 

promovendo a inscrição de potenciais receptores e posterior comunicação ao SNT, receber as 

notificações de morte encefálica ou retirada de tecidos ou órgãos e partes para transplante e os 

Município ficará vinculado à CNCDO estadual
(26)

. 

 Em 26 de fevereiro de 1998, foi criada a Portaria nº 2.109 que estabelece normas para 

credenciamento das Centrais de Notificações, Captação e Distribuição de Órgãos e 

autorização para estabelecimentos e equipes especializadas promovem retiradas, transplantes 

ou enxertos de tecidos e órgãos, estruturadas antes da vigência da Lei nº 9.434, de 1997, e do 

Decreto nº 2.268, de 1997
(16)

. 

 A Portaria do Ministério da Saúde nº 1183, em 26 de outubro de 2000, foi publicada e 

passou a vigorar a obrigatoriedade da manifestação do doador ou não doador, com as carteiras 

de identidade e habilitação, substituída pelo Registro Nacional de Doadores. Sem apoio da 

sociedade, em 2001 foi aprovada a Lei nº 10.211, estabelecendo a obrigatoriedade de consulta 

familiar, cônjuge ou parente maior de idade, obedecendo a linha sucessória, reta ou lateral, até 

o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes 
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mediante a constatação da morte, a autorização de retirada de tecidos, órgãos e partes do 

corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica e, a efetivação das 

doações de órgãos, tecidos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos em cônjuge 

ou parentes consanguíneos até quarto grau, ou qualquer outra pessoa , tanto doador quanto 

receptor, exigindo autorização judicial, exceto à doação de medula óssea
(27)

.  

 O Conselho Federal de Enfermagem cria em junho de 2004, a Resolução nº 292/2004, 

onde cabe ao Enfermeiro planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os 

procedimentos de enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos, realizar como um 

dos procedimentos a notificação de morte encefálica às Centrais de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos – CNCDO a existência do potencial doador, durante a entrevista com 

a família e representante legal, fornecer informações sobre o processo de captação que inclui, 

entre outras as seguintes funções: o esclarecimento sobre o diagnóstico de morte encefálica; 

anonimato do doador para a família do receptor e vice-versa, a manutenção do potencial 

doador, transferência do doador elegível para o bloco cirúrgico; auxílio funeral e a interrupção 

em qualquer fase deste processo por motivo de parada cardíaca; exames sorológicos positivos 

ou desistência familiar da doação previsto em Art.2º, realizar a enucleação do globo ocular 

desde que tecnicamente habilitado pela Associação Panamericana de Banco de Olhos - 

APABO; e, entre outras ações aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

em todas as fases do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos ao receptor e 

família, e aos transplantes intervivos a nível ambulatorial
(4)

.  

Ressalta-se a Resolução nº 1.826, de 24 de outubro de 2007, do Conselho Federal de 

Medicina que dispõe sobre a legalidade e o caráter ético da suspensão dos procedimentos de 

suportes terapêuticos quando da determinação de morte encefálica de indivíduo não doador 

(16:1)
. 

Em
 
razão das disposições da Lei nº 9.434/97, do Decreto nº 2.268/97, da Lei 

10.211/2001 e da Lei nº 11.521/ 2007 que permitem a retirada pelo Sistema Único de Saúde 

de órgãos e tecidos de doadores que se encontrem em instituições hospitalares não autorizadas 

a realizar transplantes, foi publicada em outubro de 2009, a Portaria nº 2.600 do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes, das 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e dos demais integrantes do 

sistema, definindo, a nível nacional, sua estrutura, funcionamento, diretriz e hierarquização no 

Sistema Único de Saúde,
(13)

. A Portaria nº2.600 tem os seguintes objetivos: atualizar, 

aperfeiçoar e padronizar o funcionamento do Sistema Nacional de Transplante, o 
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gerenciamento e controle das listas de potenciais receptores, estaduais, regionais e nacional e 

de garantir a equidade e a transparência na distribuição de órgãos e tecidos para transplantes e 

enxertos. Nesta portaria encontra-se as atribuições da Comissão Intra-Hospitalar de Doação 

de Órgãos e Tecidos para Transplante - CIHDOTT, onde será obrigatória sua criação nos 

hospitais públicos, privados e filantrópicos com as seguintes classificações:
(28)

. 

- CIHDOTT I: estabelecimento de saúde com até 200 (duzentos) óbitos por ano e 

leitos para assistência ventilatória (em terapia intensiva ou emergência), e 

profissionais da área de medicina interna ou pediatria ou intensivismo, ou neurologia 

ou neurocirurgia ou neuropediatria, integrantes de seu corpo clínico; 

- CIHDOTT II: estabelecimento de saúde de referência para trauma e/ou neurologia 

e/ou neurocirurgia com menos de 1000(mil) óbitos por ano ou estabelecimento de 

saúde não-oncológico,com 200 (duzentos) a 1000 (mil) óbitos por ano; e 

- CIHDOTT III: estabelecimento de saúde não-oncológico com mais de 1000 (mil) 

óbitos por ano ou estabelecimento de saúde com pelo menos um programa de 

transplante de órgão. 

 

 Onde segue suas atribuições: 

I - organizar, no âmbito do estabelecimento de saúde, o protocolo assistencial de 

doação de órgãos; 

II - criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no estabelecimento 

de saúde, e que não sejam potenciais doadores de órgãos, a possibilidade da doação de 

córneas e outros tecidos; 

III - articular-se com as equipes médicas do estabelecimento de saúde, especialmente 

as das Unidades de Tratamento Intensivo e Urgência e Emergência, no sentido de 

identificar os potenciais doadores e estimular seu adequado suporte para fins de 

doação; 

IV - articular-se com as equipes encarregadas da verificação de morte encefálica, 

visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente, dentro de estritos parâmetros 

éticos; 

V - viabilizar a realização do diagnóstico de morte encefálica, conforme Resolução do 

CFM sobre o tema; 

VI - notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico estabelecido de 

morte encefálica, mesmo daqueles que não se tratem de possíveis doadores de órgãos e 

tecidos, ou em que a doação não seja efetivada, com registro dos motivos da não-

doação; 

VII - manter o registro do número de óbitos ocorridos em sua instituição; 

VIII - promover e organizar o acolhimento às famílias doadoras antes, durante e 

depois de todo o processo de doação no âmbito da instituição; 
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IX - articular-se com os respectivos Instituto Médico Legal (IML) e Serviços de 

Velório e óbito (SVO) para, nos casos em que se aplique, agilizar o processo de 

necropsia dos doadores, facilitando, sempre que possível, a realização do 

procedimento no próprio estabelecimento de saúde, tão logo seja procedida a retirada 

dos órgãos; 

X - articular-se com as respectivas CNCDOs, OPOs e/ou bancos de tecidos de sua 

região, para organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos; 

XI - arquivar, guardar adequadamente e enviar à CNCDO cópias dos documentos 

relativos ao doador, como identificação, protocolo de verificação de morte encefálica, 

termo de consentimento familiar livre e esclarecido, exames laboratoriais e outros 

eventualmente necessários à validação do doador, de acordo com a Lei No-9.434, de 

1997; 

XII - orientar e capacitar o setor responsável, no estabelecimento de saúde, pelo 

prontuário legal do doador quanto ao arquivamento dos documentos originais relativos 

à doação, como identificação, protocolo de verificação de morte encefálica, termo de 

consentimento familiar livre e esclarecido, exames laboratoriais e outros 

eventualmente necessários à validação do doador, de acordo com a Lei No- 9.434, de 

1997; 

XIII - responsabilizar-se pela educação permanente dos funcionários da instituição 

sobre acolhimento familiar e demais aspectos do processo de doação e transplantes de 

órgãos, tecidos, células ou partes do corpo; 

XIV - manter os registros de suas intervenções e atividades diárias atualizados 

conforme os Formulários I e II do Anexo V a este Regulamento; 

XV - apresentar mensalmente os relatórios à CNCDO, conforme o Formulário III do 

Anexo V a este Regulamento; 

XVI - nos casos em que se aplique, articular-se com as demais instâncias intra e 

interinstitucionais no sentido de garantir aos candidatos a receptores de órgãos, 

tecidos, células ou partes do corpo o acesso às equipes especializadas de transplante, 

bem como auditar internamente a atualização junto à CNCDO das informações 

pertinentes a sua situação clínica e aos demais critérios necessários à seleção para 

alocação dos enxertos; 

XVII - acompanhar a produção e os resultados dos programas de transplantes de sua 

instituição, nos casos em que se apliquem, inclusive os registros de seguimento de 

doadores vivos; 

XVIII - implementar programas de qualidade e boas práticas relativas a todas as 

atividades que envolvam doação e transplantes de órgãos, tecidos, células ou partes do 

corpo; e 

XIX - registrar, para cada processo de doação, informações constantes na Ata do 

Processo Doação/Transplante, do Formulário I do Anexo IV a este Regulamento. 

Parágrafo único. Os indicadores de eficiência e do potencial de doação de órgãos, 

tecidos, células ou partes do corpo relativos às CIHDOTTs encontram-se estabelecidos 

no Anexo V a este Regulamento. 
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Em seguida, a Portaria 2.601/2009, a qual instituiu, no âmbito do Sistema Nacional de 

Transplantes, o Plano Nacional de Implantação de Organizações de Procura de Órgãos e 

Tecidos – OPO, tem por objetivo estabelecer os mecanismos necessários para a criação, a 

estruturação, o funcionamento de Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos - OPO nos 

Estados e/ou nos Municípios, em conformidade com os parâmetros e as atribuições 

estabelecidos no Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes aprovado pela 

Portaria Nº 2.600/GM, de 21 de outubro de 2009
(16)

. Destaca-se que toda a Política de 

Transplante está em sintonia com as Leis 8.080\1990 e 8.142\1990; que regem o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS)
(9)

. 

 

2.3. O ESTADO DA ARTE SOBRE PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE MORTE 

ENCEFÁLICA  

Cabe ressaltar que o processo de notificação de morte encefálica é um tema novo, 

apesar de permear o processo de trabalho dos enfermeiros que atuam em unidades de maior 

complexidade. O levantamento sobre a temática evidenciou-se uma lacuna no conhecimento 

acerca das ações de gerência do cuidado de enfermagem, e especificamente as ações que 

incumbem ao enfermeiro à notificação de morte encefálica (ME). 

A revisão integrativa da literatura trata-se “da reunião e o desmembramento de 

achados, o exame destes, a descoberta de aspectos essenciais e, de algum modo, a combinação 

dos fenômenos em um todo transformado¨
(16:572)

. Neste contexto, a revisão integrativa é um 

método de pesquisa que possibilita a análise de pesquisas e a síntese do estado da arte do 

conhecimento acerca de um determinado assunto, apontando as lacunas  do conhecimento a 

serem preenchidas com a realização de novos estudos, além de fornecer suporte para a tomada 

de decisão e a melhoria da prática clínica dos enfermeiros com base em evidências 

científicas
(30)

. 

 Foram consideradas a elaboração do tema, definição da questão norteadora, definição 

dos critérios de inclusão e exclusão das produções, levantamento das evidências científicas na 

literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos, e síntese do conhecimento. A 

presente revisão integrativa foi desenvolvida a partir da seguinte questão norteadora: Quais 

são etapas do processo de notificação de morte encefálica? 

 As buscas dos artigos ocorreram através da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS/BIREME) nas bases de dados de circulação internacional e nacional, com método 
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integrado, e PUBMED. Para as buscas foram utilizados os seguintes descritores DeCS/MeSH: 

morte encefálica, terapia intensiva, enfermagem e avaliação de processos e resultados. 

 Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão na revisão integrativa: artigos 

disponíveis na íntegra nos bancos de dados online, produções nos idiomas português, inglês e 

espanhol que abordassem as diretrizes do processo de notificação de morte encefálica, as 

competências da equipe multidisciplinar e as ações de gerência do cuidado de enfermagem 

realizadas pelo enfermeiro no processo de notificação de morte encefálica, em unidades de 

maior complexidade. O levantamento das produções, realizado entre o 2º semestre de 2012, 

cobriu um recorte temporal de cinco anos (2008 a 2012). Foram excluídas as produções que 

não atendiam aos critérios de inclusão. 

Para a busca das produções foi aplicado o operador boleano “and” com dois 

descritores: com aplicação permanente do descritor morte encefálica em todos os outros 

(morte encefálica and terapia intensiva, morte encefálica and enfermagem e morte encefálica 

and avaliação de processos e resultados). Com operador boleano “or¨ não foram encontrados 

periódicos pertinentes à temática e que atendessem aos critérios de inclusão. O resultado das 

buscas com os quatro descritores identificou-se um total de 1925 artigos na base de dados 

PUBMED, sendo analisados os 119 artigos completos disponíveis online e selecionados 10 

artigos, artigos na base de dados BVS; 677 artigos no total, foram analisados 74 artigos 

completos disponíveis e pertinentes a temática 10. Obtendo um total de 3 artigos que se 

repetiram em ambas bases de dados. Assim, a amostra deste estudo foi constituída por vinte 

artigos (n=18). 

Nos artigos em relação aos temas emergidos da doação de órgãos, embora 

coordenadores de doação de órgãos possam ter origens como assistentes médicos, 

paramédicos, profissionais de saúde ou outros aliados, a maioria é de enfermeiro, proveniente 

da necessidade inerente para o envolvimento da família e amigos do potencial doador. Os 

fatores religiosos influenciam a prática de enfermagem no processo de morte ou morrer em 

suas próprias crenças e podem ser um fator facilitador para o processo de doação, e um 

conforto para a família
(31)

. Um estudo bibliográfico descreve a atuação do enfermeiro na 

assistência de enfermagem para manutenção ao potencial doador de órgãos concluindo que o 

enfermeiro deve estar capacitado para identificar as alterações fisiopatológicas resultantes da 

morte encefálica, junto com a equipe de saúde, instituindo medidas terapêuticas adequadas, 

visando a otimização do cuidado ideal ao potencial doador de órgãos
(32)

. 
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 Em um Hospital Universitário, no Sul do Brasil, um estudo descritivo exploratório 

com abordagem qualitativa em unidade de terapia intensiva, com 19 membros da equipe de 

enfermagem, considera estressante os cuidados prestados aos potenciais doadores de órgãos e 

tecidos. Resultados revelam o fato de que a doação de órgãos leva a diferentes emoções e 

situações. Para minimizar a tensão e o desgaste do dia a dia, em particular, após a assistência 

prestada ao paciente com morte encefálica, os enfermeiros realizavam atividades físicas e 

buscavam suporte entre os próprios colegas. Enquanto os técnicos de enfermagem 

procuravam enfrentar o estresse com foco na espiritualidade ou, ainda, tentavam separar o 

trabalho da sua vida pessoal. A equipe de enfermagem reconhece uma certa falta de confiança 

e preparação em lidar com a morte encefálica, relatam não discriminar os cuidados prestados 

aos potenciais doadores
(33)

. 

  Na Índia, um estudo prospectivo, de pacientes que evoluíram para ME no período de 

setembro de 2006 2008, de 33% das famílias abordadas, 16% consentiram a doação de 

órgãos. O consentimento predominou mais em mulheres das famílias que consentiram. 

Equipes treinadas com sistemas necessários, produziam taxa de doação de órgãos 

importantes. Quanto a questão religiosa; não foi obstáculo importante para negativa da 

doação. Potenciais doadores do sexo feminino eram mais susceptíveis para tornarem-se 

doadores efetivos
(34)

. 

 Quanto à família do potencial doador, uma amostra com 16 familiares, em São Paulo 

através de uma Organização de Procura de Órgãos (OPO), propôs identificar os estressores 

vivenciados pelos familiares no processo de doação de órgãos. Com uma abordagem 

qualitativa, o estudo descritivo utilizou-se como instrumento de coletas de dados a entrevista 

semi-estruturada que revelou os principais estressores: insatisfação com o atendimento (31%), 

recebimento da notícia da morte de forma intranquila (62,5%);a demora para liberação do 

corpo (62,5%) como um momento mais desgastante do processo. A assistência de 

enfermagem torna-se necessária em cada etapa da doação, de forma a contribuir para 

minimizar o sofrimento dos familiares
(35)

. Em um Hospital Universitário, no Paraná, uma 

pesquisa exploratória, qualitativa, com familiares de indivíduos em ME,  identificou através 

da visão familiar, a necessidade de melhoria na abordagem em todo o processo, possibilitando 

uma assistência mais humanizada e holística
(36)

. 
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 Um estudo transversal foi realizado com 28 hospitais noruegueses, um total de n = 801 

enfermeiros que participavam do processo de doação, com objetivo de conhecer a percepção 

das enfermeiras intensivistas, suas competências profissionais e identificar as necessidades 

educacionais no processo de doação de órgãos . Os resultados mostraram que poucos 

enfermeiros tinham experiência ou competência e treinamento em doação de órgãos. 

Enfermeiros dos hospitais universitários tinham mais conhecimentos do que os enfermeiros 

dos hospitais locais. A percepção das enfermeiras intensivistas foi que suas experiências 

tiveram um impacto nas suas competências no processo de doação. As discussões no meio 

acadêmico eram vistas como importantes para o desenvolvimento das competências 

profissionais. Uma cultura que estimule a temática sobre o processo de doação pode 

desenvolver as competências dos enfermeiros em sua prática profissional
(37)

.  

No Brasil, na cidade de Porto Alegre, uma pesquisa transversal, em 15 Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), em 8 hospitais, avaliou o conhecimentos dos intensivistas sobre 

morte encefálica, 20% dos entrevistados desconheciam a necessidade legal de exame 

complementar para o seu diagnóstico, 47% se consideraram no nível máximo de segurança 

para explicar o conceito para a família de um paciente, 29% desconheciam a hora do óbito 

legal para os pacientes em morte encefálica. Os intensivistas pediátricos tiveram menor 

conhecimento do conceito em relação aos intensivistas de adultos. Sendo assim, o 

conhecimento sobre o tema é insuficiente entre os profissionais, havendo uma necessidade de 

educação, evitando gastos desnecessários, diminuindo o sofrimento familiar e aumentar a 

oferta de órgãos para transplante. Há uma necessidade de educação sobre o tema, de diminuir 

o sofrimento do familiar e aumentar a oferta de órgãos para transplantes
(38)

.  

  Quanto aos aspectos éticos e legais nos artigos extraídos da Holanda, em um Hospital 

Universitário, o índice de recusa é alto: 228 doações em 20 anos. Foi correlacionado a 

possível influência do Registro de Doadores sobre a taxa de consentimento. As possíveis 

causas dessa mudança são a introdução do Doador de Registro, a reintrodução da doação de 

coração parado e outros fatores de logística. Porém, ainda não há uma correlação exata se a 

mudança observada contribuiu para o índice de recusa na Holanda e o aumento da recusa 

familiar no segundo período do Hospital estudado
(39)

. 
 

 Em Cingapura, a Lei dos Transplantes de Órgãos Humanos, lançada em 1987, 

pressupõe o consentimento para remoção de certos órgãos para transplantes no diagnóstico de 

morte encefálica e coração parado. Apesar desta legislação, o número de doadores de órgãos 

falecidos é de 7 a 9 por milhão de habitantes por ano, sendo baixa comparada com muitos 
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países desenvolvidos. Sugere que ainda existam lacunas para a melhoria em relação aos 

desafios clínicos e dilemas éticos na gestão, o retardo na identificação aos potenciais doadores 

nas UTIs. Os hospitais precisam adotar melhores práticas que assegurem a identificação 

precoce dos potencias doadores, evitando atrasos desnecessários no diagnóstico de ME, e uma 

melhor assistência ao doador de múltiplo órgãos
(40)

.  

 Este fato corrobora para relevância desta revisão integrativa, tendo em vista as 

limitações de evidências no que se refere às etapas da notificação de morte encefálica pelos 

enfermeiros inseridos neste processo. Diante disso, constata a necessidade desses 

profissionais adquirirem competências mediante a possibilidade de um diagnóstico de morte 

encefálica, intermediando todas as informações cabíveis da notificação, junto à Central de 

Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDO, e desenvolverem habilidades no 

cuidado direto ao potencial doador, contribuindo para realização dos transplantes como opção 

terapêutica, viabilizando todo o processo. 

Considerando as limitações e complexidade de todo processo de notificação e por 

tratar de uma temática atual para a assistência de enfermagem, há poucos estudos 

evidenciando as ações gerenciais no processo de notificação de morte encefálica enfatizando 

as competências do enfermeiro no que se refere à correlação do cuidado direto e indireto neste 

processo.  

 

2.4. COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NA GERÊNCIA DO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM NO PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA. 

 

 Ao longo dos anos, os saberes e fazeres da gerência em enfermagem passaram por 

transformações tanto a nível do ensino, como na prática do enfermeiro. Em decorrência do 

mercado de trabalho, o gerente necessita dominar uma gama de conhecimentos e habilidades 

das áreas de saúde e administração. Neste sentido, estão inseridas as competências que são 

entendidas como um conjunto de capacidades, conhecimentos que o indivíduo possui, 

aplicado ao processo organizacional, permitindo que o serviço funcione de maneira mais ágil 

e eficaz, agregando o valor aos seus pacientes
(41)

.  

 Inserida nesta contextualização de competências do enfermeiro, estão as atividades 

desenvolvidas pelo mesmo no exercício do processo do cuidar, envolvendo aplicações de 



 

~ 40 ~ 

 

métodos científicos e do processo administrativo. Sendo o trabalho da enfermeira constituído 

por dois processos que se entrelaçam em sua prática nos serviços de saúde, que são os 

processos do cuidar e o processo do administrar. A essas duas ações organizacional e 

funcional das relações estabelecidas entre os objetos gerência e cuidado dar- se a elaboração 

da definição teórica do conceito gerência do cuidado de enfermagem tornando-se possível 

declarar a existência do fenômeno ao qual se refere à gerência do cuidado de enfermagem.  

A gerência do cuidado de enfermagem em sua concepção teórica envolve uma relação 

dialética entre o saber-fazer gerenciar e o saber-fazer cuidar. A dialética do termo estabelece 

um jogo de relações que resulta em um processo dinâmico, situacional e sistêmico, que 

articula os saberes da gerência e do cuidado possibilitando a existência de uma interface entre 

esses dois objetos na prática profissional. O saber fazer da gerência do cuidado de 

enfermagem ancora-se na dimensão ontológica, de caráter expressivo, à medida que envolve 

conhecimento científico, ético, estético e pessoal acerca da complexidade do homem no que 

se refere às singularidades, multiplicidades e individualidades e, sua relação e inserção nos 

diferentes contexto de vida. Este saber-fazer também ancora-se em uma dimensão técnica e da 

tecnologia, de caráter instrumental, a qual envolve conhecimento científico e pessoal, 

habilidade técnica, competência gerencial e assistencial
(42:739)

. 

 Este conceito de gerência do cuidado de enfermagem se expressa na existência de uma 

dialética entre os termos administrar e o cuidar e não uma dicotomia entre esses objetos, no 

sentido de identificar os significados fundamentais dos dois termos e por vezes, as múltiplas 

diferenças relações que ocorrem entre eles
(42)

.  

 O processo do cuidar que retrata o cuidado direto, envolvendo uma ação interativa 

entre a enfermeira e o paciente, o qual, requer do enfermeiro conhecimento científico e 

pessoal, intuição, empatia, comunicação, valores, entre outros 
(7)

.  

 O processo do cuidar é considerado como uma estratégia para a efetivação do cuidado 

pelo enfermeiro, no qual ele aplique um conjunto de conhecimentos que proporcione a busca 

de soluções às respostas dos fenômenos de saúde, sendo aspectos relevantes à prática de 

enfermagem. Na competência técnica estão ancoradas as atividades desenvolvidas no 

processo do cuidar, com o objetivo de proporcionar, manter e ou recuperar a saúde de ser 

humano
(43)

. 

 A competência técnica refere-se ao conhecimento científico. O processo do cuidar na 

prática envolve aplicação de métodos científicos e utilização de instrumentos do processo 

administrativo como coleta de dados, planejamento e a avaliação para sistematizar o cuidado 
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de enfermagem
(7)

. 

 No que se refere ao processo de administrar, o enfermeiro está envolvido no seu objeto 

de trabalho à organização de recursos físicos (ambiente), materiais (insumos e equipamentos), 

capital humano necessários à prática do cuidado de enfermagem, à coordenação das ações de 

cuidado, a organização do trabalho da equipe, do serviço de enfermagem e ou serviço de 

saúde. Portanto, o enfermeiro utiliza instrumentos administrativos necessários à efetivação de 

suas ações características do cuidado indireto, requerendo além da competência técnica, a 

competência gerencial
(7)

. 

 Nesta perspectiva, o processo de notificação de morte encefálica, requer do enfermeiro 

como parte integrante da equipe multiprofissional competências específicas nas ações 

gerenciais do cuidado de enfermagem, uma vez que em uma unidade de terapia intensiva, este 

profissional aplica métodos científicos ao processo do cuidar e no processo do administrar. E 

visto que, por ser um processo complexo, as ações de gerencia do cuidado são completamente 

paralelas ao processo de notificação de morte encefálica. 

 Assim sendo, o enfermeiro como parte integrante da equipe, realiza o cuidado direto a 

todo momento ao paciente crítico,  possibilitando ao exame clínico neurológico contribuir  

com suas competências, aumentando as possibilidades de detectar um potencial doador e 

contribuindo com a primeira etapa do processo de notificação de morte encefálica, que é o 

acompanhamento do paciente para uma evolução  de uma escala de Glasgow 3 para avaliação 

da função neurológica. Visto que ao enfermeiro não cabe o diagnóstico médico, porém a 

avaliação neurológica tem como objetivo a manutenção hemodinâmica ideal ao potencial 

doador, através dos cuidados diretos de enfermagem realizados pelo mesmo, aumentando a 

possibilidade de um potencial doador. De acordo com a Resolução COFEN nº 292/2009 ao 

enfermeiro cabe planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de 

enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos, através dos seguintes 

procedimentos
(4)

: 

 a) Notificar as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos -

CNNCDO a existência de potencial doador. 

 b) Entrevistar o responsável legal do doador, solicitando o consentimento livre e 

esclarecido por meio de autorização da doação de Órgãos e Tecidos, por escrito; 

Dentro da Instituição onde há CIHDOTT ou um enfermeiro capacitado para tal, 

sem fazer parte do plantão para que não ocorra conflito de interesse.(Creio que há 

necessidade de rever essa frase) 
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 c) Garantir ao responsável legal o direito de discutir com a família sobre a doação, 

prevalecendo o consenso familiar; 

 d) Durante a entrevista com a família e representante legal, fornecer as 

informações sobre o processo de captação que inclui: o esclarecimento sobre o 

diagnóstico da morte encefálica; o anonimato da identidade do doador para a 

família do receptor e deste para a família do doador; os exames a serem 

realizados; a manutenção do corpo do doador em UTI; a transferência e 

procedimento cirúrgico para a retirada; auxílio funeral e a interrupção em 

qualquer fase deste processo por motivo de parada cardíaca; exames sorológicos 

positivos ou desistência familiar da doação; 

 e) Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no processo de 

doação de órgãos e tecidos; 

 f) Documentar, registrar e arquivar o processo de doação/transplante no 

prontuário do doador, bem como do receptor; 

 g) Transcrever e enviar as informações sobre o processo de doação atualizada para 

a CNNCDO; 

 h) Receber e coordenar as equipes de retirada de órgãos, zelando pelo 

cumprimento da legislação vigente;  

 i) Cumprir e fazer cumprir acordo firmado no termo da doação; 

 j) Executar e/ou supervisionar o acondicionamento do órgão até a cirurgia de 

implante, ou transporte para outra instituição; 

 k) Exigir documento de identificação da pessoa responsável pelo transporte do 

órgão/tecido, autorizado pela CNNCDO;  

 l) Fazer cumprir a Legislação que normatiza a atuação do Enfermeiro e Técnico 

em sala operatória;  

 m) Considerar a mesa auxiliar para perfusão de órgãos como campo operatório;  

 n) Acompanhar e/ou supervisionar a entrega do corpo à família; 

 

 Artigo 2º Realizar a enucleação do globo ocular, desde que tecnicamente 

habilitado pela Associação Panamericana de Banco de Olhos - APABO. 

 

 Artigo 3º Planejar e implementar ações que visem a otimização de doação e 

captação de órgãos/tecidos para fins de transplantes, dentre as quais se destacam: 

 a) Desenvolver e participar de pesquisas relacionadas com o processo de doação e 

transplante; 

 b) Promover e difundir medidas educativas quanto ao processo de doação e 

transplante de órgãos/tecidos, junto à comunidade; 

 c) Participar e organizar programas de conscientização dos Profissionais da Área 

da Saúde quanto à importância da doação e obrigatoriedade de notificação de 

pessoas, com diagnóstico de morte encefálica; 
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 d) Proporcionar condições para o aprimoramento e capacitação dos Profissionais 

de Enfermagem envolvidos com o processo de doação, através de cursos e 

estágios em instituições afins; 

 e) Favorecer a assistência interdisciplinar no processo de doação/transplante de 

órgãos e tecidos; 

 

 Com base nas competências supracitadas, a atuação do enfermeiro no processo de 

notificação de morte encefálica, constitui uma etapa fundamental da estrutura organizacional 

hospitalar, e dessa forma, este profissional precisa se preocupar com seu desenvolvimento 

adquirindo novas habilidades e conhecimentos. Em uma Unidade de Terapia Intensiva, as 

possibilidades de atuação do enfermeiro nas diversas e complexas atividades mostram a 

necessidade de se identificarem às competências desses profissionais, contribuindo para 

análise crítica quanto ao desenvolvimento de suas atividades, favorecendo a organização do 

trabalho
(44)

.  
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CAPÍTULO 3: BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

3.1. BASE TEÓRICA 

 

Processo se define como uma cooperação de atividades e recursos distintos voltados 

à realização de um objetivo global, orientado para o cliente final, sendo comum ao processo e 

ao produto/ serviço. É repetido de maneira recorrente dentro de uma empresa, corresponde um 

desempenho, que formaliza seu objetivo global, como o nível de qualidade, prazo de entrega; 

uma organização, que materializa e estrutura transversalmente a interdependência das 

atividades do processo durante sua duração; uma corresponsabilidade dos atores nessa 

organização relacionados ao desempenho total; uma responsabilidade de cada grupo a nível 

local e de cada ator em sua própria atividade realizada
(34)

. 

Assim, gestão de processos tem sido estudada e entendida também como uma forma 

de reduzir o tempo entre a identificação de um problema de desempenho nos processos e a 

implementação das soluções necessárias. As ações de modelagem e análise de processos 

devem estar bem estruturadas para uma melhor facilidade e identificação das soluções, 

possibilitando que os processos sejam rapidamente diagnosticados, com menor custo possível 

e intervalo de tempo.
(45)

. Neste contexto, destaca-se a importância na rapidez de dar início ao 

protocolo de cuidados ao potencial doador pela equipe de enfermagem e com diagnóstico 

fechado de morte encefálica pela equipe médica, possibilitando o aumento dos transplantes e 

o acolhimento da família do potencial doador.  

Certamente em uma Unidade de Terapia Intensiva, quanto maior a complexidade da 

coordenação do trabalho através do desenvolvimento da produtividade prestada ao potencial 

doador, maior a necessidade de desenvolver a capacidade de gerir processos. Atualmente essa 

capacidade, tem sido vista como uma forma eficaz de promover uma integração dinâmica, 

flexível e inovada nas organizações. Na enfermagem as ações de gerência do cuidado 

realizadas pelo enfermeiro devem ser vistas como uma forma de gerir processos, através do 

planejamento, organização e avaliação das ações de cuidado direto e indireto realizadas pelo 

enfermeiro e implementadas por sua equipe. Como resultados e benefícios para comprovar a 

eficácia da gestão por processos temos
(45:26)

: 

 Uniformização de atendimentos sobre a forma de trabalho através do uso dos 

modelos de processo para a construção de uma visão homogenia do negócio. 
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 Melhoria do fluxo de informações a partir da sua identificação nos modelos de 

processo e, consequentemente, do aumento do potencial prescritivo das soluções 

de automoção do mesmo. 

 Padronização dos processos em função da definição de um referencial de 

conformidade. 

 Melhoria da gestão organizacional a partir do melhor conhecimento dos processos 

associados a outros eixos importantes de coordenação do trabalho, como 

indicadores de desempenho, projeto organizacional, sistema de informação, 

competências, entre outros. 

 Aumento da compreensão teórica e prática sobre os processos, ampliando as 

possibilidades de reflexão, diálogo e ação voltada para o desenvolvimento e 

aprimoramento dos mesmos. 

 Redução de tempo e custo dos processos, com enfoque econômico e financeiro. 

 Aumento na satisfação dos profissionais e clientela. 

 Redução de erros. 

Neste contexto, o fluxograma é uma ferramenta a ser utilizada pelo enfermeiro na 

gerência do cuidado no processo de morte encefálica. Por ser uma técnica de representação 

gráfica que se utiliza símbolos previamente convencionados, esta ferramenta possibilita a 

descrição clara do fluxo ou sequencia de um processo, ou seja, ela propicia a implementação 

de ações de cuidado sistematizadas, assim como a análise e recomposição/retroalimentação do 

processo de notificação de morte encefálica. 

A utilização desta ferramenta pelo enfermeiro no planejamento, organização e 

avaliação das ações de gerência do cuidado em cada fase do processo de morte encefálica 

deve ser orientada pelas respostas das seguintes questões norteadoras: O que é feito? Para que 

serve essa fase? Por que essa fase é necessária? Onde essa fase deve ser feita? Quando essa 

fase deve ser feita? Quem deve executar a fase? Há alguém mais bem qualificado para 

executá-la? Como a fase está sendo executada? As respostas revelam o processo de trabalho e 

contribuem para o planejamento e reorganização do processo de trabalho da equipe de 

enfermagem e de saúde, identifica os pontos críticos do processo, analisa o modelo 

assistencial praticado na instituição e fornece informações para os profissionais inseridos no 

processo
(46)

. 

Neste contexto, o fluxograma analisador tem como objetivo desencadear um 

processo de coletivização da gestão do trabalho diário e compreendê-lo de uma forma visível 



 

~ 48 ~ 

e partilhável por todos, partindo para as intervenções que se mostrarem necessárias. 

Constroem-se uma imagem, uma representação do processo de trabalho, o qual, geralmente é 

percebido de forma unilateral, ou seja, do ponto de vista individual, tornando-se comum a 

todos, possibilitando um olhar crítico e reflexivo sobre o processo de trabalho
(47)

. 

O fluxograma analisador utiliza símbolos sistematizados num diagrama que 

representa o modo de organizar os processos de trabalho, que relacionam entre si a cadeia de 

produção do trabalho
(47)

. O eixo condutor do fluxo é o paciente, geralmente sistematizado por 

uma linha de cuidado, visando diminuir os entraves e gargalos no processo de notificação de 

morte encefálica. Os símbolos utilizados são representações gráficas padronizados 

universalmente desde a entrada e saída do processo através das elipses, com a realização das 

etapas importantes de trabalho na cadeia produtiva e consumos de recursos e produção bem 

determinado através dos retângulos, sendo representado pelos losangos e quadrados 

respectivamente os momentos de decisão em relação às opções disponíveis e as ações 

desenvolvidas no processo
(48)

. 

 

 

3.2. BASE METODOLÓGICA 

 

3.2.1 Abordagem e tipo de pesquisa  

 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, pois utiliza-se do universo dos 

significados, das aspirações, dos valores, das crenças, das atitudes e dos motivos. O conjunto 

de fenômenos que é compreendido como parte da realidade social, o ser humano é um ser 

pensante, e interpreta suas ações através da realidade vivida e partilhada com os demais
(49)

. 

O estudo é do tipo descritivo-exploratório, enquadrando-se nesta definição por 

permitir a observação, os registros, a análise, a classificação e a interpretação dos dados sem a 

interferência do pesquisador
(50)

. 

A escolha por essa abordagem se deu devido ao objetivo de retratar e descrever a 

situação estudada, sendo de grande valor para enfermagem, por possibilitar a descrição de um 

fato ou evento ocorrido no cenário escolhido e assim relacioná-lo com as ações de gerência do 

cuidado realizadas pelo enfermeiro no processo de notificação de morte encefálica. 
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Mediante as ações da gerência do cuidado pelo enfermeiro no processo de 

notificação de morte encefálica a metodologia de gestão de processos possibilita que a 

organização seja vista como um sistema integrado onde o trabalho é executado através de seus 

processos. A visão sistêmica sugere que essa perspectiva não nos permite compreender o 

modo como o trabalho é realmente feito, e isso é um precursor necessário ao aperfeiçoamento 

do desempenho. Para ter essa compreensão, precisamos olhar os processos. Para a 

operacionalização do estudo optou-se por realizar uma adaptação de Campos, as oito etapas 

da metodologia de gestão de processos, para a  notificação de morte encefálica, conforme 

apresentado a seguir
(51)

: 

  

 Etapa 1 – Planejamento Estratégico – O planejamento das estratégias e ações diagnósticas, 

de execução, de organização e de obtenção de resultados coerentes e qualificadas, 

possibilita a investigação da relação de causalidade de possíveis iatrogenias, a fim de 

impedir ou minimizar a probabilidade de ocorrências de perdas do potencial doador. 

Mediante a definição dos critérios de investigação de detecção dos doentes que estão 

próximos de uma situação de morte cerebral ou podem evoluir possivelmente para morte 

cerebral, cabe ao enfermeiro acompanhar e participar do exame físico utilizando os 

reflexos de tronco encefálico e a Escala de Coma de Glasgow com pontuações menores ou 

iguais a 5
(18)

. Bem como levantamento do fluxograma atual de notificação de morte 

encefálica que norteia o processo a nível institucional 
(51)

. 

 Etapa 2 – Entendimento do Negócio – objetiva entender o funcionamento do Processo de 

Notificação de Morte encefálica e seu comportamento enquanto sistema, identificando 

seus subprocessos, a relação do profissional enfermeiro, médico e acolhimento da família. 

Abertura do preenchimento do termo de declaração de morte encefálica, realizado pelo 

médico segundo Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.480/97, para que ocorra 

posteriormente notificação da morte encefálica realizada pelo enfermeiro à Central de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), e a elaboração dos 

fluxogramas dos subprocessos identificados. 

  Etapa 3 – Identificação dos Processos Críticos – nesta etapa serão identificados os fatores 

relacionados ao potencial doador de órgãos e tecidos, riscos de agravos notificados através 

da evolução de enfermagem de forma sistematizada, como instabilidade hemodinâmica e 

manutenção do potencial doador, até o término de fechamento do diagnóstico com exame 

complementar realizado pela Secretaria Estadual de Saúde - RJ ou pelo neurologista da 

própria instituição, caso a instituição tenha a possibilidade de acesso ao aparelho do 
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exame complementar, estando o familiar ciente do diagnóstico de morte encefálica e 

exame complementar. A entrevista ao responsável legal do potencial doador familiar será 

realizada pela equipe da CNCDO ou profissional no nível da instituição habilitado para 

tal, solicitando por escrito o consentimento livre esclarecido por meio de autorização da 

doação de órgãos e tecidos. 

 Etapa 4 – Requisitos do Sistema Produtivo e dos Fornecedores – nessa etapa serão 

levantados os seguintes itens: os requisitos de um potencial doador com relação às ações 

de gerência de enfermagem de maneira sistematizada; o atendimento dos dispositivos 

legais amparados pela Lei do Sistema Nacional de Transplantes, SUS e COFEN; as 

necessidades de qualificação dos profissionais envolvidos no processo de notificação de 

morte encefálica e processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes.  

 Etapa 5 – Análise do Processo Atual – o processo das ações de gerência do cuidado pelo 

enfermeiro é analisado passo a passo, identificando-se os pontos de impacto negativo 

sobre ele, as oportunidades de melhoria e como poderá ser acompanhado de forma a 

obter-se o feedback sobre seu desempenho. Ainda nesta etapa, após a avaliação dos casos 

de notificação de morte encefálica referentes às intercorrências técnico administrativas 

será implementado um fluxo de notificação de morte encefálica definido na etapa 1. 

 Etapa 6 – Redesenho do Processo – é a etapa da busca e planejamento das mudanças 

necessárias para alcançar melhorias na forma como o trabalho passará a ser realizado. 

Ocorre uma reavaliação do plano de ação e caso seja necessário, este poderá ser 

reformulado. São consideradas soluções diversas de forma a identificar aquela que melhor 

atenda as necessidades e condições do cenário atual. Nesta etapa, foi elaborado o 

fluxograma de notificação de morte encefálica para nortear todo processo a nível 

institucional. 

 Etapa 7 – Implementação do Processo – compreende a implantação efetiva das mudanças 

(melhorias) planejadas, com a preparação da documentação que dará suporte ao trabalho 

daí para frente. É nessa etapa que se realiza a divulgação do novo processo e seu 

treinamento para todos os envolvidos. 

 Etapa 8 – Gerenciamento do Processo – corresponde ao acompanhamento, controle e 

aperfeiçoamento contínuo do novo processo e, portanto, uma etapa de investigação 

permanente. É durante esse gerenciamento que novas oportunidades de melhoria do 

processo são identificadas iniciando-se um novo ciclo de melhoria, a partir da etapa 4.   
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Cabe ressaltar que devido o tempo para execução da pesquisa, as etapas 7 e 8 serão 

desenvolvidas em estudos posteriores.  

 

3.2.2 Cenário 

 

A pesquisa tem como cenário a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital 

Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense. A escolha desse universo 

aconteceu porque se trata de um hospital notificador, voltado para pesquisa e o setor foi 

escolhido por possuir alto nível de complexidade, utilização de tecnologias em saúde durante 

todo o tempo e uma maior possibilidade da ocorrência de pacientes a evoluírem para morte 

encefálica, devido à complexidade do cuidado. 

Antônio Pedro Pimentel (1877-1930) foi um médico de Niterói e professor 

universitário, que em 1921, teve a iniciativa de organizar a Faculdade de Medicina do Estado 

do Rio de Janeiro. Em 1925, Antônio Pedro e Serra Campos integrados a dois grupos médicos 

do Rio de Janeiro e Niterói, fundaram a Faculdade Fluminense de Medicina, futura Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sendo o primeiro diretor da faculdade de 

Medicina, e o primeiro a propor para Niterói a formação de um hospital voltado para as 

atividades acadêmicas da época
(52).

  

Em 1940, a cidade de Niterói, a qual capital do estado, contava apenas com Hospital 

São João Batista de 120 leitos no total, 40 leitos da Maternidade do Barreto, e um Serviço de 

Emergência ineficaz no Centro da cidade. A prefeitura decidiu na época com o prefeito 

Brandão e interventor Amaral Peixoto atender à demanda com a construção do Hospital 

Municipal Antônio Pedro com planejamento e direção na elaboração do doutor Alberto 

Borgerth, foram também convidados o engenheiro Sabino Mangeon e o médico Mário 

Monteiro para colaboração da construção do HMAP. Ressaltando que neta época, o jogo era 

liberado no País, funcionava o Cassino Icarahy, onde originaria as verbas através da cobrança 

de impostos pela prefeitura necessária para a construção, funcionando atualmente a Reitoria 

da UFF. O nome do hospital foi uma sugestão da Câmara de Vereadores de Niterói
(52).

 

As obras foram iniciadas com uma previsão de término de quatro anos, porém, 

somente com os tributos da prefeitura sem a colaboração do estado e a proibição do jogo no 

País em 1945, a prefeitura teve dificuldades em dar prosseguimento as obras com ameaça de 

paralização pela construtora, levando Borgerth a demitir-se, sendo substituído por Mário 
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Monteiro, obtendo a colaboração de outros médicos: Mário Negreiros Pardal, Custódio 

Esteves Neto e Salomão Vergueiro da Cruz, constituindo a Comissão de Construção do 

HMAP. Muitos foram os esforços para obter auxílio do governo federal. Com ajuda da União, 

sob o governo de Eurico Dutra, as obras foram retomadas, sendo inaugurado com logística 

completa, em 15 de janeiro de 1951, com 350 leitos, foram desativados as antigas referências 

hospitalares municipais, obtendo autonomia administrativa. A lei que criara a autonomia 

administrativa foi revogada alguns anos depois, sendo proibida a cobrança de serviços às 

pessoas que tinham condições de pagar, restabelecendo o atendimento tradicional com 

administração direta da prefeitura, ocorrendo em oito meses a escassez dos recursos, o 

hospital fechou suas portas. Ocorrendo apenas precário serviço de atendimento de urgência
(53).

 

Em 1961, lamentavelmente com incêndio do Gran Circus Norte Americano, com 

centenas de vítimas, o hospital foi reaberto para socorrer os feridos contando com a 

colaboração de voluntários para doação de sangue, alimentos e medicamentos arrecadados, 

com postos de coleta por toda cidade de Niterói. Após o incêndio o hospital funcionou em 

torno de um ano, sendo novamente desativado pela insuficiência de fundos, equipamentos e 

materiais de consumo
(53)

. 

Em três anos de abandono, ocorre a intervenção do Governo Federal e a 

inadimplência da instituição, em 1964, levou a Prefeitura de Niterói a doar o Hospital a 

Universidade Federal Fluminense, na época chamada Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UFERJ), passando a chamar Hospital Universitário Antônio Pedro
(52)

. 

Em 2007, a emergência do referido hospital passou a ser referenciada, não atendendo 

a demandas espontâneas, estabelecendo mudanças físicas e quanto ao perfil dos pacientes, 

atendendo os casos de alta complexidade, pacientes transplantados, abuso sexual, referidos do 

próprio ambulatório, pacientes de quimioterapias, vítimas de infarto, de animais peçonhentos 

e outros casos, em parceria com as Secretarias de Saúde dos municípios da Região 

Metropolitana II, Corpo de Bombeiros e SAMU. Contando com serviço de Residência 

Médica e Multidisciplinar em Saúde, englobando as áreas de Enfermagem, Nutrição, Serviço 

Social, Educação Física e Farmácia
(52)

. 

O referido hospital possui hoje 232 leitos e 43 inativos. A nova Unidade de Terapia 

Intensiva foi inaugurada em outubro de 2007, possuindo 16 leitos com 14 leitos ativados 

inicialmente. Devido ao dimensionamento de funcionários insuficiente, e término de 

funcionários contratados, em 2008 passou-se para 8 leitos, obtendo um dimensionamento de 

um técnico de enfermagem para dois pacientes críticos, um enfermeiro plantonista e um 

enfermeiro coordenador da assistência até os dias de hoje
(52)

. 
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Hoje o HUAP é a maior unidade de saúde mais complexa de Niterói, considerado 

pelo SUS como hospital de nível terciário e quaternário. Atendendo a população da Zona 

Metropolitana II, englobando cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá, obtendo uma área de abrangência de dois milhões de habitantes
(52)

.  

A Instituição tem por missão gerar, transformar e difundir o conhecimento, prestando 

serviços de saúde com excelência, de forma complexa, crítica e hierarquizada. Destacando sua 

Visão Institucional em ser reconhecido como um centro de excelência nacional e 

internacional, por sua capacidade técnica, seu valor humano e sua gestão administrativa 

transparente, formando profissionais de valor, capacitando e treinando seu pessoal técnico e 

gerindo recursos de forma eficiente e eficaz, a fim de atender à população com qualidade e 

desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão dentro dos conceitos da Universidade
(54)

.  

Cabe destacar que as mudanças ocorridas em nível institucional na metodologia de 

gestão por processos, é necessário para consolidação de uma administração mais ágil e pró-

ativa, com o objetivo de uma gestão integrada, moderna e racional, onde garanta o 

aprimoramento das pessoas envolvidas, independentemente do nível hierárquico. As pessoas 

do nível estratégico, tático e operacional do processo alvo participam do planejamento, das 

propostas e da execução de mudanças; enfim, há um comprometimento com a qualificação do 

seu processo
(55)

, tais propostas podem ser desenvolvidas de maneira gradativa para que essas 

mudanças aconteçam.  

 

3.2.3 Sujeitos do estudo 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram 15 enfermeiros atuantes na Unidade de Terapia 

Intensiva da instituição estudada que aceitaram participar do estudo e atendiam aos seguintes 

critérios de inclusão: atuar na Unidade de Terapia Intensiva no mínimo a 1 ano; 

disponibilidade em participar do estudo; enfermeiros efetivos e contratados do sexo 

masculino e feminino. Foram excluídos os enfermeiros em situação de afastamento, um total 

de 2 enfermeiros. 

 

3.2.4 Técnica e Instrumentos de coleta de dados 

 



 

~ 54 ~ 

A entrevista semi-estruturada foi a técnica de coleta de dados. Os dados foram 

obtidos através de um instrumento de identificação dos sujeitos (apêndice A), e um roteiro de 

perguntas abertas (apêndice B), que permitiu o entrevistado a discorrer sobre o tema proposto 

sem delimitações por parte do pesquisador. 

Conceituada como uma conversa efetuada face a face entre o informante e o 

pesquisador, a entrevista semi-estruturada objetiva colher dados fidedignos através de uma 

conversação dirigida ou livre e orientada com o propósito de buscar informações 

significativas para o tema abordado no estudo
(50)

, no período de março a junho de 2012.
 

As entrevistas foram registradas com auxílio de gravação em MP3, após autorização 

prévia dos sujeitos. Isso se fez para obter máximo proveito das informações coletadas, e 

também para transcrição dos dados com máxima fidedignidade.
 

A entrada no campo ocorreu após aprovação do protocolo de pesquisa, pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF, sob o nº CAAE: 

0292.0.258.000-11 (Anexo A), e concordância dos sujeitos mediante esclarecimento dos 

objetivos do estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). 

Foi de responsabilidade do pesquisador manter sigilo das informações e o anonimato 

dos sujeitos envolvidos, desenvolvendo a pesquisa seguindo os preceitos da Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das Diretrizes e Normas Regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos e utilizar resultados para fins científicos. O 

pesquisador se compromete com o tratamento ético dos dados, sigilo e confidencialidade em 

relação aos mesmos, além da carta de autorização do local (instituição) de onde os dados 

foram coletados. Comprometemos ainda, a cumprir o pedido do sujeito de interrupção da 

pesquisa em qualquer momento, não causando ônus ao sujeito, e preservando seu anonimato. 

O critério para encerrar a pesquisa é a saturação dos dados, ou seja, quando os dados obtidos 

compreenderem a totalidade dos profissionais de enfermagem do setor. 

Os sujeitos foram convidados a participar do estudo por demanda espontânea 

apresentada no campo de estudo. Primeiramente foi realizada visita ao setor pré-determinado, 

com identificação dos enfermeiros. A partir desta visita, foi realizado um contato inicial e o 

convite a participar do estudo com o responsável da pesquisa, orientando sobre como se 

procederá a pesquisa de acordo com os termos constituintes da Resolução 196/96. Para 

validação dos instrumentos, foi realizado pré-teste com dois enfermeiros em outro setor de 

alta complexidade, avaliando clareza dos itens, facilidade de leitura e compreensão, e forma 

de apresentação, no setor de emergência do referido hospital. Os instrumentos se mostraram 
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adequados frente aos objetivos do estudo, para os enfermeiros houve clareza nas questões 

abordadas, de bom entendimento e compreensão, sem necessidade de reformulação. 

 

3.2.5 Análise e interpretação dos dados 

 

Com a finalidade de compreender os dados coletados, responder as questões 

formuladas e ampliar o conhecimento acerca do tema proposto, o tratamento dos dados foi 

submetido a operações específicas do software Alceste para o tratamento, organização e 

técnica de avaliação dos dados estatísticos. O Alceste é uma técnica computadorizada para a 

análise de dados textuais, na medida em que o programa integra uma quantidade de métodos 

estatísticos sofisticados utilizados na identificação da informação básica contida num texto ou 

conjunto de textos. O programa realiza de forma automática, análise lexical de conteúdo de 

texto(s) por meio de técnicas quantitativas de tratamento de dados textuais, dentre elas 

destaca-se o teste de Qui-quadrado (X²)
 (56)

. 

O Alceste opera com o pressuposto de que, quando o corpus do texto é produzido por 

diferentes indivíduos, o discurso é analisado de diferentes formas, reproduzido com o uso de 

um vocabulário próprio, específico, que detecta diferentes “formas de pensar¨ sobre o 

fenômeno de interesse. Assim, com base em um dicionário próprio do programa (Apêndice 

C), o corpus de dados (as entrevistas transcritas dos sujeitos em forma de textos), foi 

analisado e subdividido e identificadas as palavras que apresentam sentido caracterizando as 

unidades de contexto e revelam o mundo semântico a ser explorado na pesquisa. A análise do 

Alceste é baseada nas formas reduzidas dessas palavras que formam o campo contextual. O 

campo contextual é definido como vocabulário específico de uma classe característica de 

certo tipo de contexto
(56)

. 

As entrevistas dos sujeitos foram transcritas e organizadas em um banco de dados 

(Apêndice D) e constituíram o corpus de análise do estudo. O corpus de análise é um arquivo 

único em formato texto, que é composto por um texto ou um conjunto de textos, que podem 

ser livros, artigos, entrevistas transcritas, de respostas a perguntas abertas em um questionário, 

digitados no Word com fonte Courier 10 e espaçamento simples com no mínimo 70.000 

caracteres. Para que os resultados fornecidos pelo Alceste sejam consistentes, estáveis e 

representativos, além de um corpus grande é necessário que ele demonstre coerência e 

homogeneidade em relação ao objeto de estudo. 
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Um corpus é considerado consistente e homogêneo quando apresenta um percentual 

de aproveitamento de seu texto acima de 70%. Nesta pesquisa o aproveitamento do corpus 

das entrevistas foi de 72%. 

O corpus é um arquivo formado por um conjunto de unidades de contexto iniciais 

(u.c.i.), que devem ser definidas pelo pesquisador de acordo com a natureza dos seus dados. 

Neste estudo, as u.c.i. foram formadas pelas falas dos sujeitos das entrevistas transcritas em 

formato de texto. As u.c.i. foram separadas umas das outras por uma linha de comando ou 

linha com asteriscos, que foram destacadas do texto. Cada linha de comando começou com 

um número de identificação de até 8 algarismos ou por 4 asteriscos. Cada linha incluiu um 

número livre de palavras “estreladas” (assinaladas com asterisco) que são consideradas 

variáveis que caracterizam os sujeitos do estudo (cada entrevista) e o contexto onde os 

sujeitos estão inseridos. Essa linha de comando contém a caracterização do sujeito segundo 

variáveis que detalham sua importância para compreensão do objeto de estudo. Nesta 

pesquisa foram definidas as seguintes variáveis com seus respectivos códigos de 

identificação: 

1. Entrevistado (entrev) – refere-se à identificação de cada sujeito. 

2. Enfermeiro (enf) – refere-se ao tipo de plantão o qual o sujeito atua: diarista ou plantonista. 

3. Turno (turn) – refere-se ao turno de serviço em que o sujeito trabalha: manhã, noturno ou 

diurno. 

Segue-se abaixo um recorte do corpus de análise cuja versão final foi constituída de 

18 páginas, para exemplificar. 

**** *entrev_1 *enf_dia *turn_m 

Eu compreendo que melhor é, o que me vem na cabeça mais facilmente, é a 

questão da captação_de_órgãos. Porque eu entendo que é você trabalhar 

aquele paciente, cuidar daquele paciente de maneira que o responsável pela 

captação_de_órgãos, pelo órgão responsável venha aqui, e faça a retirada 

desse órgão. Agora, distribuição, não sei dizer. Não tenho muito 

conhecimento, não. 

Acredito que a morte_encefálica é constatada quando você não tem mais 

atividade cerebral nenhuma, através de alguns exames você consegue 

confirmar isso, não necessariamente a morte do paciente, mas só ausência de 

atividade cerebral.  

A notificação_de_morte_encefálica é feita através do protocolo de alguns 

exames, alguns cuidados que você tem que ter e, a partir daí desse 

diagnóstico, você cuida daquele paciente com coisas específicas. Agora, a 

notificação_de_morte_encefálica; existe um processo, um protocolo, mas eu 

não sei como isso funciona não.  
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Quanto à interpretação dos resultados foi realizada a partir da análise estatística 

realizada pelo software Alceste. A análise estatística foi realizada com os objetivos de: (a) 

extrair do corpus de análise o grupo de atributos de definição ações que caracterizam o 

fenômeno de interesse, as ações de gerência do cuidado voltadas ao processo de notificação 

de morte encefálica; e (b) ordenar os dados referentes ao fenômeno de interesse agrupando-os 

a partir das similaridades e diferenças de conteúdo dentro de um contexto semântico, 

apresentado pelo conjunto das unidades de contexto elementar (u.c.e.), as quais formaram as 

classes resultantes da análise Alceste. O critério para selecionar, ordenar e categorizar os 

elementos específicos de uma classe foi o valor do Qui-quadrado (X²). 

Para a elaboração das categorias de análise (classes) e dos grupos temáticos das 

classes (subcategorias) resultantes da operacionalização da metodologia do Alceste, serão 

utilizados os seguintes critérios: (a) agrupamento das formas reduzidas similares, a partir das 

palavras plenas ou contexto semântico; (b) as formas reduzidas de um grupo temático foram 

organizadas a partir do X², de forma decrescente para atender uma redistribuição das formas 

reduzidas de cada grupo temático; (c) a afinidade decorrente da similaridade ou aproximação 

de cada grupo temático será revisada pela comparação entre as u.c.e. e as formas reduzidas de 

palavras plenas de cada grupo temático; (d) as u.c.e serão selecionadas de acordo com o valor 

decrescente de X², porém, não foi realizado um corte mínimo do X² a ser escolhido, visando 

um melhor aproveitamento das u.c.e. compostas pelos contextos semânticos. 

Para orientar a construção das categorias e subcategorias de análise foram utilizadas 

as classes resultantes da análise Alceste e as seguintes questões norteadoras: que idéias as 

classes apresentam sobre as ações de gerência do cuidado no processo de notificação de morte 

encefálica realizadas pelo enfermeiro na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Antônio Pedro? Existe alguma ferramenta de trabalho para orientação das ações 

de gerência do cuidado de enfermagem no processo de notificação de morte encefálica de 

forma sistematizada? Qual o significado do processo de notificação de morte encefálica para o 

enfermeiro? Estes componentes foram definidos a partir das palavras plenas caracterizadas em 

cada classe, com os maiores valores de X² em ordem decrescente. Foi realizada a análise do 

contexto temático das classes presentes nos resultados das u.c.e. e as formas reduzidas mais 

significativas para a busca de usos e atributos essenciais do conceito e seus componentes. 
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 Neste capítulo os resultados encontrados no estudo estão organizados em três etapas, a 

saber: apresentação do perfil demográfico dos sujeitos; apresentação dos resultados da análise 

Alceste; apresentação e discussão dos dados encontrados nas classes resultantes da análise 

Alceste. Esses dados foram organizados nas seguintes Categorias de Análise: Categoria 1 - 

Doação e Captação de Órgãos: Dimensões com a Prática do Enfermeiro; Categoria 2 - 

As Ações Instrumentais da Gerência do Cuidado no Processo de Notificação de Morte 

Encefálica; Categoria 3 - Gestão do Processo de Notificação de Morte Encefálica – 

Conhecimento dos Enfermeiros Acerca das Diretrizes Norteadoras. 

 

4.1. PERFIL DEMOGRÁFICO DOS SUJEITOS 

  

 Foram sujeitos dessa pesquisa quinze enfermeiros do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) que trabalham na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ativos no referido 

hospital. Os sujeitos apresentam o seguinte perfil demográfico: a unidade é composta por 13 

enfermeiros estatutários e 2 contratados, sendo que apenas 13,4% dos entrevistados são 

contratados; média de idade entre 30 a 50 anos, dos quais 73% são do sexo feminino, 27% do 

sexo masculino, 47% são solteiros, 33% casados e 20% divorciados; 60% com um ou mais 

filhos.  

Em relação ao tempo de trabalho em Terapia Intensiva 60% apresentam menos de 10 

anos, 40% mais de 10 anos, porém apenas 26,6% possuem menos de 5anos de atuação na 

área.  
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         Gráfico 1. Distribuição dos enfermeiros por tempo de atuação em UTI. Niterói – 

                           Rio de Janeiro, 2012. 

 

Com relação à atuação em outra instituição de saúde, 80% dos entrevistados atuam em 

outra instituição e 20% só atuam na instituição estudada, conforme demonstrado no gráfico 2 

que se segue: 

 

           Gráfico 2. Distribuição dos enfermeiros segundo atuação em outras instituições 

                            de saúde. Niterói – Rio de Janeiro, 2012. 

 

 No que refere ao tempo de conclusão do curso de graduação, 27% dos enfermeiros 

concluíram a menos de 10 anos, 73% dos profissionais possuem mais de 10 anos de 

graduação e trabalham na instituição a mais de 5 anos; 27% dos entrevistados trabalham na 

instituição no período inferior a 5anos, justificado pelo percentual de enfermeiros contratados 

temporariamente, conforme mostra o gráfico 3. 
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Gráfico 3. Distribuição dos enfermeiros por tempo de conclusão de curso e de atuação 

                  no HUAP. Niterói – Rio de Janeiro, 2012. 

 

Os enfermeiros, em sua totalidade (100%), são possuidores de titulação de pós-

graduação Pós Graduação Lato sensu. Dentre as especializações citadas evidenciou-se que 

53% era em Terapia Intensiva, 23% em Cardiologia Intensiva, 6% em Infecção Hospitalar, 

6% em Neonatologia, 6% em Geriatria/Gerontologia, 6% Educação em Saúde, ou seja, mais 

de 50% dos profissionais possuem capacitação para o cuidado de enfermagem de alta 

complexidade. 

 

 

                Gráfico 4. Distribuição dos enfermeiros por titulação Lato sensu. Niterói –  

                                  Rio de Janeiro, 2012. 
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 Com relação aos turnos de trabalho, 67% atuam em dois turnos diariamente, 20% em 

três turnos e apenas 13% em um turno; 87% possuem uma carga horária diária de trabalho de 

no máximo 12 horas em UTI e de no mínimo 30 horas semanais, apresentando um percentual 

significativo de 26,6% de enfermeiros com mais de 60 horas trabalhadas semanalmente. 

 

 

            Gráfico 5. Distribuição dos enfermeiros por carga horária diária X carga horária 

                             semanal de trabalho em UTI. Niterói – Rio de Janeiro, 2012. 

 

 Com relação à participação em curso, palestra ou similar acerca do tema morte 

encefálica, 40% dos sujeitos participaram em Instituições Públicas, predominantemente. 

Nota-se a necessidade do tema ser mais discutido, pois 60% ainda não participaram de algum 

curso e, de acordo com os relatos, eles expressaram a necessidade de informações sobre o 

tema, pois a capacitação ajudaria na identificação de potenciais doadores, criação de algumas 

rotinas, realização de protocolos, ou seja, acreditam que poderiam contribuir para melhoria da 

assistência e a possibilidade do aumento de doações. É importante destacar que 80% dos 

enfermeiros são doadores de órgãos e atuam em um hospital notificador e transplantador. 
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                     Gráfico 6. Percentual de enfermeiros doadores de órgãos. Niterói –  

                                      Rio de Janeiro, 2012. 

 

 

 

4.2. RESULTADOS DA ANÁLISE ALCESTE 

 

 A análise Standart realizada pelo software Alceste apresentou os seguintes resultados: 

(a) 15 linhas estreladas - linhas de comando que definiram as unidades de contexto inicial 

(u.c.i) mostrando-se compatíveis com a quantidade de entrevistas que compuseram o corpus 

analisado; (b) número total de palavras no texto: 10.429; (c) número de palavras diferentes: 

1.874; (d) frequência média de uma palavra: 6; número de palavras com frequência igual a 1 

(hapax
1
): 1013; (e) frequência máxima de uma palavra: 446; (f) 287 unidades de contextos 

elementares (u.c.e); e, (g) percentual de aproveitamento do corpus: 72%.  

As u.c.es. que formaram as 4 classes resultantes da análise Alceste, formaram 3 

categorias de análise: Categoria 1 formada pela classe 4; Categoria 2 formada pela classe 2; 

Categoria 3 formada pela classe 1 e 3, como mostra a figura 1 a seguir: 

                                                           
1
 Hapax é o indicador que delimita o primeiro intervalo de x

2
 considerado na análise Alceste. 
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Figura 1 - Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente. Niterói – Rio de Janeiro, 

2012. 

 

 As figuras 2, 3, 4 e 5 que se seguem, apresentam os dados estatísticos das classes 

resultantes definidas pelo programa, proveniente do corpus preparado inicialmente. 

   

CATEGORIA 1 

CATEGORIA 2 

CATEGORIA 3 

Figura 3- Percentual das classes sobre o total das 

u.c.e do corpus.Niteói, 2012. 

das u.c.e do corpus. Niterói, 2012.  

Figura 2- Número de classe e de u.c.e por 

classe. Niterói, 2012. 

por classe. Niterói, 2012. 
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 O universo de trabalho deste estudo foi constituído por 208 u.c.e, divididas em quatro 

classes, conforme apresentadas na figura 2. A figura 3 mostra os percentuais de distribuição 

evidenciados entre o total das u.c.e. válidas de cada classe, em relação à figura 2. As classes 1 

e 3, destacam- se, uma vez que, seus conteúdos temáticos versam sobre o conhecimento dos 

enfermeiros acerca do processo de notificação de morte encefálica. Essas duas classes 

representam o maior número de u.c.e, sobre o total do material analisado, 69 u.c.e. (24,04%) e 

15 u.c.e. (5,23%), respectivamente, conforme mostra a figura 3. A classe 4, constituídas por 

80 u.c.e (27,87%), apresenta uma pequena diferença entre o total das classes 1 e 3  de 

percentuais em seu somatório, obteve-se uma diferença de 1,4%. O conteúdo temático desta 

classe refere-se à doação e captação de órgãos e sua dimensão com a prática do enfermeiro. A 

classe 2, apresenta o menor número de u.c.e, com 44 u.c.e. (15,33%) e aborda as ações de 

gerência do cuidado de enfermagem no processo de notificação de morte encefálica. 

  A figura 4 apresenta os percentuais de distribuição das classes sobre o total de u.c.e. 

válidas para análise mostrando uma correspondência de distribuição percentual das classes em 

relação a figura 3. A classe 1 e 3 possuem o maior percentual de u.c.e, 33,17% e 7,21% 

respectivamente. A classe 4 com 38,46% possui valores aproximados em relação ao 

Figura 5- Distribuição das palavras analisadas por 

classe. Niterói, 2012. Figura 4- Percentual das classes sobre o total de 

u.c.e válidas. Niterói, 2012. 
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somatório das classes 1 e 3. Seguida a classe 2 com menor percentual de distribuição de 

21,15%. 

 Observa-se na figura 5 a distribuição das palavras analisadas, a apresentação das 

classes dos maiores quantitativos de palavras plenas analisadas são classe 2 com 46 palavras, 

a classe 4 com 41, seguida pelas classes 1 e 3, apresentando 36 e 22 palavras respectivamente. 

Comparando as figuras 3 e 4 com a figura 5, confirma-se que a quantidade de u.c.e. refletiu no 

número de palavras plenas analisadas. A classe 2 é a segunda que apresenta o menor número 

de u.c.e., porém, ela apresenta o maior número de palavras plenas, ao se comparar os 

resultados da figura 2 com a figura 5. Ela também é uma classe que apresenta uma pertinência 

direta com o objeto de estudo estando relacionada às ações da gerência do cuidado, obtendo o 

maior número de palavras plenas de 46.  

Em relação à distribuição de palavras plenas, a classe 4 mostra um número de 41, 

aproximadamente da classe 2, pela similaridade das u.c.e. Outro aspecto a ser observado, é a 

distribuição das palavras plenas na classe 1e 3 e o quantitativo de u.c.e., são de menor valor 

em ambos os dados.  

A classe 1 é pertinente à peculiaridade do conhecimento do enfermeiro a respeito do 

processo de notificação de morte encefálica. A classe 3 refere-se ao a importância de uma 

tecnologia de informação ao processo de notificação de morte encefálica, contribuindo como 

um dos aspectos de relevância deste estudo. A seguir os resultados das categorias de análise 

são apresentados e discutidos. 

 

4.3. CATEGORIA 1 - DOAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS: DIMENSÕES NA 

PRÁTICA DO ENFERMEIRO 

 

 A categoria 1 é formada pela classe 4. A dimensão ontológica da doação e captação de 

órgãos. O resultado da operacionalização da análise do programa Alceste realizada no corpus 

de estudo, apresenta as seguintes características: 

 A classe 4 foi constituída de 67 formas reduzidas de palavras plenas incluindo as 

variáveis de identificação e caracterização das entrevistas selecionadas em forma de 

textos para amostra deste estudo, utilizando como critério de ordenação e 

classificação, o valor de x². Em relação ao campo enunciativo que forma o contexto 

semântico dessa classe, ele foi composto por 80 u.c.e., que representam o total de 
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38,45% das u.c.e. válidas do corpus. Essas u.c.e. são enunciados que formam o 

discurso analisado. Visando melhor aproveitamento de análise dos contextos 

semânticos e das palavras plenas, não foi calculado a média do valor do x² com o 

objetivo de um melhor aproveitamento e interpretação dos resultados. 

 As variáveis associadas a esta classe foram: identificação do sujeito (*entrev), tipo de 

turno em que atua (*turn), conforme quadro 1, com seus respectivos dados estatísticos. Estas 

variáveis foram organizadas segundo o valor de x² apresentado em ordem decrescente. 

Quadro 1 – Variáveis Associadas à Classe 4. Niterói, 2012. 

Variáveis Siglas x² f corpus f classe % classe 

Entrevistado 7 *entrev_7 59 44 39 89% 

Turno noite *turn_n 25 119 63 53% 

Entrevistado 10 *entrev_10 5 8 6 75% 

 

 A análise estatística do valor de x² das variáveis associadas à classe 4, isto é, a relação 

entre o total de u.c.e. produzidas no corpus e o total de u.c.e. pertencentes à classe, evidenciou 

que o discurso do Entrevistado 7 contribuiu majoritariamente com os saberes produzidos 

nesta classe. Destaca-se que os entrevistados atuam no turno da noite. Os maiores valores de 

x² nos contextos semânticos das formas reduzidas expressam um panorama geral da classe em 

relação aos seus conteúdos. A análise das formas reduzidas juntamente com a forma das 

palavras plenas e o conteúdo das u.c.e. propiciou o delineamento de um novo contexto 

semântico, organizado no seguinte grupo temático: dimensão ontológica do cuidado frente à 

finitude no processo de doação de órgãos. 

 

4.3.1 Dimensão Ontológica do Cuidado frente à Finitude no Processo Doação de Órgãos  

 

 Para melhor compreensão do contexto temático discutido neste grupo, optou-se 

inicialmente por abordar as concepções teóricas utilizadas neste estudo sobre os termos 

dimensão, ontológica e finitude. Nesta perspectiva, dimensão significa “todo plano, grau ou 

direção no qual se possa efetuar uma investigação ou realizar um ação”
(56:327)

. Entende-se por 
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ontológica a visão de mundo de cada ser humano, seu modo de pensar, vivenciar suas 

relações e interações, a qual envolve o significado do saber, fazer e ser de cada sujeito
(42)

.  

Falar da finitude humana e as implicações para o cuidado a ser gerenciado pelo 

enfermeiro nos remetem à concepção filosófica do termo, a qual envolve questões 

relacionadas à morte, vulnerabilidade e proteção do ser humano. A condição humana de ser 

finito é incontestável, pois todos nascem, vivem e morrem. Sendo assim, vida e morte devem 

ser consideradas como dois processos inseparáveis e distintos da existência humana, os quais 

são mediados por situações de finitude também chamadas de vulnerabilidade
(57)

. 

É neste sentido que a filosofia existencialista de Heidegger e a hermenêutica de 

Gadamer discutem o conceito de finitude. Para eles, a finitude significa temporalidade, pois 

vivenciar o processo de viver e morrer, na condição de vulnerabilidade faz parte da 

experiência humana enquanto ser-aí (Dasein), isto é, todo ser vivo é submetido aos efeitos 

devastadores do tempo, o que o tornaria de alguma forma consciente de sua temporalidade no 

mundo
(57)

.
  

Assim, a dimensão ontológica do cuidado frente à finitude no processo de doação e 

captação de órgãos são as variações qualitativas, graus ou direções, nas quais o cuidado de 

enfermagem manifesta-se ou pode ser conduzido pelo enfermeiro ao se deparar em sua práxis 

com a situação de vulnerabilidade vivenciada pelos pacientes/potenciais doadores e seus 

familiares.  As formas reduzidas das palavras plenas, que definem estes contextos semânticos 

que formam este grupo temático, estão representadas no quadro 2 que se segue.  

 

Quadro 2 - Formas reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático Dimensão 

Ontológica da Doação de Órgãos e a Finitude. Niterói, 2012. 

FORMAS 

REDUZIDAS 

X² f corpus f classe % classes PALAVRAS PLENAS OU CONTEXTO 

SEMÂNTICO 

pesso+ 57 43 38 88% pessoa, pessoas 

vida+ 30 20 19 95% vida, sobrevida 

corpo 19 14 13 93% corpo 

mort+ 19 11 11 100% morte, mortas, 

tecido+ 12 7 7 100% tecido, tecidos 

prepar+ 12 7 7 100% preparar, preparadas, preparada, preparo, 
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 Nota-se que o conteúdo das formas reduzidas das palavras plenas com maior poder de 

associação estatística (x²) à classe foram: pesso+, vida+, corpo, mort+, tecido+, prepar+. Os 

grupos de formas reduzidas de palavras têm um grau de associação entre si e reúnem uma 

ideia ou um sentido que caracteriza o tema presente neste grupo. Esses agrupamentos de 

formas reduzidas permitiram o resgate dos conteúdos das u.c.e. e o entendimento dos sentidos 

preparado, preparamos,  

fin+ 10 6 6 100% finitude, final,  

acab+ 10 6 6 100% acabe, acabam, acaba, acabou,  

religi+ 10 6 6 100% religiosos, religiões, religião  

doa+ 
7 4 4 100% 

doação, doa, doar, doam, doando, doador, 

doadores, doadora, doações 

cuid+ 7 12 9 75% cuidado, cuidando, cuidar, cuido, cuida,  

continu+ 7 4 4 100% continua, continuarem, continuação, continuar 

questionamentos 7 4 4 100% questionamentos 

viv+ 
6 9 7 78% 

vivas, viva, viver, vivenciando, vive, vivencia, 

vivo, vivendo 

neg+ 5 3 3 100% nega, negar 

ger+ 5 3 3 100% gerações, gerar, gera, geralmente 

filho 5 3 3 100% filho 

carne 5 3 3 100% carne 

discut+ 5 3 3 100% discutem, discutir, discutida, discutido,  

cirurg+ 5 3 3 100% cirúrgico, cirurgia, cirúrgica 

acidente 5 3 3 100% acidente 

captacao_de_orgao+ 4 16 10 63% captação de órgãos 

dor 3 7 5 71% dor, doador, doadores,  

doar+ 3 11 7 64% doar 

quest+ 
3 11 7 64% 

questionamentos, questionam, questão, questões, 

questionar, questionário 
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neles contidos possibilitando assim, explorar seus conteúdos e os nomear. O contexto 

temático deste grupo representado pelas suas u.c.e. evidenciou conteúdos temáticos 

relacionados às bases sustentáveis do processo da doação com seus significados, pautados nas 

experiências de vida de cada sujeito, seus conhecimentos e seu viver no mundo.  

Nesse sentido, os enfermeiros que atuam em unidade de terapia intensiva vivenciam 

em sua prática diária uma dialética entre a ação da doação e o lidar com a finitude através do 

diagnóstico de morte encefálica no cuidado de enfermagem prestado ao paciente e família. A 

dialética está no fato do enfermeiro no agir profissional ter de articular a racionalidade no ato 

de captar órgãos para doação por entender a importância da doação como possibilidade de 

salvar ou aumentar a sobrevida de outros pacientes com falências orgânicas
(58) 

e o lidar com 

os sentimentos, crenças e valores da família de um potencial doador, conforme mostram as 

u.c.e que se seguem.  

Eu acho que tem gente que está viva, mas dependendo de tecido, mas 

parcialmente mortas para gerações sociais. Você tem que encarar que 

a finitude de um, se bem entendida, pode se transformar na sobrevida 

de muitos, e sobrevida que eu falo é voltar à vida, voltar a ter 

atividade de vida plena. ( u.c.e.: 94) 

 

(...) significa algo bastante importante, porque você está propiciando 

a continuação de uma vida, e a família da pessoa que está doando, 

ela também vai se sentir de alguma forma útil, a perda dela eu acho 

que vai ser amenizada (...) (u.c.e.:154) 

 

Neste contexto, a doação de órgãos em sua dimensão ontológica, pode ser definida 

como um processo que expressa um confronto de esperança de vida em relação à morte, 

através dos significados e de suas experiências, revelando a maneira concreta como é o ser 

humano. As ações de caráter expressivo realizadas pelo enfermeiro no processo de doação de 

órgãos referem-se ao assistir o potencial doador e sua família, em sua integralidade de 

maneira humanizada, atento aos fenômenos subjetivos do cuidado que contribuíram para a 

prática de enfermagem. 

Neste contexto, o enfermeiro deve estar capacitado para realizar a entrevista com o 

familiar do potencial doador, buscando subsídios para compreender as peculiaridades e 

singularidades da família e a história do potencial doador, sua relação com o mundo, como 

era seu contexto de vida, como ele vivenciava e entendia os processos de viver, de adoecer e 

morrer para o planejamento das ações de cuidado no processo de doação. As ações 
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expressivas do cuidado no processo de doação tratam da relação entre as manifestações 

corpóreas das emoções e as próprias emoções do profissional que cuida e do familiar do 

potencial doador, que resultam de interações que permitem ao outro ser humano expressar 

seus sentimentos relacionados às suas experiências incluindo a intuição e a expressão da 

subjetividade no cuidado
(7)

.  

O homem definido como um ser que apresenta valores, sentimentos, consciência e 

capacidade de pensar e de se relacionar em sua realidade social. As u.c.e que se seguem 

mostram como os enfermeiros percebem o processo de doação de órgão, a partir do que é 

vivenciado pelos familiares de potenciais doadores. 

(...) no momento de dor de sofrimento da morte, tudo que você quer e 

que acabe rápido; doa, tira, vai e volta; salvo que você se alimente 

com esta esperança de que parte do corpo ou partes do corpo estarão 

vivas em outras pessoas, e acabam sendo essa o sustentáculo da razão 

da doação de órgãos para as pessoas, isso é conhecimento (...) (u.c.e.: 

107) 

 

(...) ter o tempo para pensar, ter um tempo para discutir, ter um tempo 

para preparar para assinar um termo sem culpa no momento de 

sofrimento, dentro do processo eu acho isso, o resto é técnica, o resto 

é cuidado. (u.c.e.: 110) 

 

Portanto, com relação à tomada de decisão sobre a doação de órgãos pelos familiares 

do potencial doador, a morte passa a ter vários significados para as pessoas, podendo 

representar outro significado do corpo após a morte; proporcionar uma qualidade de vida para 

as pessoas fora de possibilidades terapêuticas. 

Nesse sentido, o enfermeiro ao elaborar e comunicar as representações dos familiares 

recorre a suas próprias experiências afetivas e cognitivas e aos significados socialmente 

constituídos no espaço dos grupos nos quais encontra-se inserido. Portanto, pode-se 

identificar, através da análise das representações de um grupo, os valores, condutas, crenças, 

ideologias, contradições e interesses, aspectos essenciais para compreensão do 

comportamento social e a leitura da realidade que o cerca
(59)

.  

 Para muitos profissionais e familiares de potenciais doadores, a doação de órgãos 

perpassa por paradigmas relacionados aos aspectos religiosos, que interferem na tomada de 
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decisão e ou reflexões acerca da doação, demonstrando que a fé religiosa influencia a 

capacidade de enfrentamento de situações envolvendo a morte e o morrer
(60)

. 

 Associado às significações que o ser humano apreende em sua visão de mundo, a 

doação de órgãos perpassa por paradigmas de aspectos religiosos, elucidando que os 

profissionais de saúde, compreendem que em sua concepção ontológica que a religião é um 

fato que entrelaça em algumas tomadas de decisões e ou reflexões acerca da doação, 

demonstrando que a fé religiosa influencia a capacidade de enfrentamento de situações 

envolvendo a morte e o morrer. Conforme elucidam os contextos semânticos nas u.c.e. 

abaixo:  

   

(...) O corpo tem a vida, mas sendo cristão, eu acho que São Paulo já dizia, 

dividia bem o corpo; em corpo, alma, espírito, onde alma é aquilo que dá 

vida ao corpo, você tem a psique, a mente, e você tem o corpo, então essa 

morte encefálica, você cessa essa mente que dá vida ao corpo, esse corpo 

deixa de viver para nós (...). (u.c.e. : 210) 

 

(...) tem gente que não doa porque acha que vai fazer falta para o cidadão 

uma ressurreição e aí, fazer o quê. São questionamentos religiosos 

filosóficos que você tem. (u.c.e. : 101) 

 

 Os valores morais, éticos e religiosos, estão diretamente associados à doação de 

órgãos, eles remetem o indivíduo a refletir sobre a questão de finitude, sua relação com corpo, 

sentimentos, incertezas pós morte. Associados a esses valores há uma representatividade do 

corpo, como separação, entre o material e o espiritual. Neste aspecto a doação é repleta de 

significados não apenas para os familiares, mas também para os profissionais de saúde com 

suas convicções pessoais a respeito do enfrentamento diante da morte. 

 Formalmente não há nenhuma religião que proíba a doação ou recebimento de órgãos 

ou contra transplante de doadores vivos ou falecidos.
 
Porém, a única espécie em manifestar 

respeito moral pelos mortos, dar significado à morte, são os seres humanos. Neste sentido, na 

maioria das religiões, o significado da morte associa-se à noções de uma vida posterior ou 

alguma forma de continuação de existência. Portanto, no processo do morrer, a intervenção 

tecnológica tem exigido uma condição ética, filosófica e clinicamente utilizada, equivalente 

aos conceitos religiosos, que eram, várias vezes, definidos em termos de partida da alma ou 

perda do sopro de vida
(58)

. 

  O processo de morte-morrer confronta-se com limitações no cotidiano na Unidade de 
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Terapia Intensiva, os profissionais inseridos neste contexto apresentam dificuldades em lidar 

com o incógnito, o medo, diariamente lutando contra a própria realidade que é a morte. Neste 

sentido, envolvidos com cuidado de grande complexidade, os enfermeiros como parte 

integrante da equipe de saúde exprimem dificuldade em lidar com situações limítrofes no 

processo do morrer, o que em determinados momentos decisórios no processo de notificação 

de morte encefálica os conceitos de morte precisam estar bem definidos para este profissional 

para dar continuidade as etapas do processo de notificação e o enfrentamento de lidar com o 

que não pode ser vencido.  Esta posição é confirmada nas u.c.e. que se seguem. 

 

(...) todo profissional de saúde não vem aqui para trabalhar com morte, as 

pessoas acham que vem aqui para vencê-la, isso não é objeto do nosso 

trabalho, nosso objeto do trabalho aqui, e boa assistência de enfermagem, 

em detrimento do resultado (...) (u.c.e. : 92) 

(...) a falta de preparo e a falta de uso que nós temos, que a nossa cultura 

tem, de não conversar sobre morte, morte ainda é tabu, e necessariamente a 

doação de órgãos vai passar pela disfunção da morte, da finitude do corpo, 

entre outros aspectos (...) (u.c.e. : 90) 

(...) fica muito limítrofe dos questionamentos que nós temos de vida e morte, 

de aceitação de morte, de aceitação de final de vida, de entendimento 

filosófico do que é vida  e do que é morte, do que é isso tudo. Porque você 

acaba fazendo os questionamentos próprios (...) (u.c.e. : 89) 

  

 O enfermeiro necessita está inserido na cultura dos transplantes para que o processo de 

notificação de morte encefálica não seja distorcido, aliado ao conhecimento científico, lidando 

com a finitude do corpo, de modo que a família do potencial doador esteja inserida em todo 

processo e assimile e entenda, mesmo em seu momento de perda, o conceito de morte 

encefálica, pois é a primeira etapa para que possa dar prosseguimento ao processo de doação.  

 Neste contexto, o enfermeiro inserido no processo de notificação de morte encefálica 

deve compreender que a morte encefálica significa a parada das funções cardiorrespiratórias e 

encefálicas, incluindo a parada do tronco encefálico, ou seja, apesar do corpo do paciente ser 

mantido funcionado este estado de morte é irreversível
(60)

. 

 Entretanto, é inevitável não perpassar pela relação morte-morrer; o enfermeiro toma 

para si o lidar com fato da morte real e a dicotomia em conviver com seus significados do 

morrer enquanto ser, ao mesmo tempo de encarar seus pontos frágeis, desconfortos e limites 
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neste vasto universo de verdades que envolvem a morte e a finitude do ser humano, no 

processo do cuidar
(61)

. 

 Neste sentido a morte real, todo e qualquer ser humano consciente ou 

inconscientemente desde seu primeiro respirar, é inevitável não passar pelo processo de morte 

no decorrer de sua vida. Conforme apontadas nas u.c.e., os profissionais, enfermeiros 

ressaltam em suas falas o aspecto da morte natural, a morte fisiológica, inerente a todo e 

qualquer ser humano: 

(...) que o que vai restar é somente o amor, porque a carne vai embora 

então, usa a carne para fazer o bem a alguém. Tudo é uma questão 

temporal, são palavras duras, são, mas eu acho que quanto as pessoas 

continuarem captando, ou tentando captarem órgãos com palavras bonitas 

(...) ( u.c.e. : 97) 

(...) fica e aguenta ficar; aqueles amigos da primeira semana, os próximos 

da primeira semana, você sabe, que não ficam. Então o bom  que as pessoas 

pensem nisso antes de se candidatarem a não doar, eu acho que doar é até 

importante por isso também, porque no final é carne. (u.c.e. : 129) 

 

 Assim, todo ser humano desde seu nascimento, seu existir, é acompanhado pelo 

imaginário da morte, entendendo que esta faz parte da finitude do ser, na qual a vida se 

encerra.  Os seres humanos são marcados pela temporalidade da vida e lutam contra a ideia de 

finitude, buscando um possível alívio para a angústia que envolve o paradoxo existencial que 

se apresenta frente ao dualismo vida e morte. Tal paradoxo, marcante na cultura ocidental, 

torna mais difícil o seu enfrentamento, colocando em situação de oposição dois momentos de 

uma mesma realidade: a de sermos seres vivos e que, portanto, iremos morrer um dia. A 

morte é a indelével certeza da condição humana, embora quase sempre recalcada, 

constituindo intrínseca peculiaridade do Homo sapiens, o único vivente que tem a consciência 

da sua própria finitude
(62,63)

. 

 A morte transformada, detida pelos hospitais e tomada pelos profissionais e pelas 

máquinas consegue ser uma abstração da morte real e, ao mesmo tempo a objetivação da 

morte subjetiva. Nas instituições que tomam para si a morte como objeto, tornando um 

desafio para os enfermeiros em trabalhar com a morte, o fato da morte se tornar cada vez 

mais, distanciada, da morte objeto, rigorosamente definida, monitorada, prolongada.
(64)

. 

 Entretanto, a morte para o ser humano pode representar outras significações além do 

ato de morrer, associado a valores e a sentidos dependentes do contexto social e cultural e 
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histórico, social, envolvendo aspectos semelhantes à finitude, ou seja, a morte em vida. A 

doença atualmente é vista como fraqueza de opinião, de castração de suas habilidades de seu 

cotidiano. Coloca o indivíduo em contato com sua fragilidade e finitude, isto é afastado de 

suas atividades rotineiras, pode sofrer paralisias, a dor percebendo-se enquanto ser mortal ao 

longo da vida
(65)

.  

 

(...) eu acho que tem gente que está viva, mas dependendo de tecido, mas 

parcialmente mortas para gerações sociais. Você tem que encarar que a 

finitude de um, se bem entendida, pode se transformar na sobrevida de 

muitos, e sobrevida que eu falo e voltar à vida, voltar a ter atividade de vida 

plena. ( u.c.e. : 94) 

(...) as pessoas morrem fazendo boa ou má assistência, porque as pessoas 

nasceram para morrer. se, acontece um acidente no meio desse caminho, e 

cujo tecido, ou parte dos tecidos podem dar boa qualidade de vida. HÁ 

pessoas que a princípio se apresentam até socialmente mortas. (u.c.e. : 93) 

  

 Nesta perspectiva, depreende-se que o processo de doação e captação de órgãos e 

tecidos também é complexo para os profissionais envolvidos no cuidado ao paciente com 

diagnóstico de morte encefálica, à medida que mobilizam sentimentos, crenças e valores 

culturais e religiosos sobre finitude e morte. O cuidado ao potencial doador e sua família vai 

além do preparo do corpo cadáver, um corpo que é preparado e mantido para o processo de 

doação e posterior captação de órgãos para transplante, ou seja, envolve ações instrumentais e 

expressivas de cuidado
(42)

 permeadas por questões éticas, legais, de respeito a decisão de 

doação do paciente em vida, de conscientização da importância da doação, esclarecimento 

sobre o que é a morte encefálica, respeito e humanização ao paciente e sua família.  

(...) como eu trabalho no hospital onde a captação de órgãos gera vida, nós 

temos um cuidado muito especial, quando você tem um paciente em morte 

encefálica, e que é um potencial doador, é aquele paciente eu vejo dos dois 

lados (...) (u.c.e. : 206) 

 

 (...) o dono do meu corpo já não sou mais dono de mim, então o que a gente 

tem que trabalhar não são as pessoas que querem doar e serem doadores, a 

gente tem que trabalhar a família preventivamente. (u.c.e.: 104) 

 

 (...) porque a abordagem ainda é feita no momento errado, abordar pessoas 

em vida e saudável. Olha só; seu marido autorizou a doação de órgãos dele, 

você é esposa, então se você tiver viva, é você quem vai doar, você está 

preparada para isso, você tem dúvida. (u.c.e.: 112) 
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(...) são as pessoas que serão envolvidas no processo legal da doação de 

órgãos, a legalidade da doação de órgãos. Enquanto nós não trabalharmos 

nisso, ninguém pode mudar a opinião sobre doação de órgãos de uma hora 

para outra no momento de dor, se as pessoas não foram preparadas para 

isso, eu acho que a gente vai conseguir mais resultado, acaba com um monte 

de fila.( u.c.e.: 114 ) 

 

 O processo de doação e captação de órgãos requer do enfermeiro o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, analítica, comportamental e de ação, pois possibilita à compreensão 

das particularidades dos indivíduos e a categorização dos problemas, tomar decisões, avaliar o 

contexto e as necessidades de saúde dos indivíduos, família e comunidade, planejar e avaliar o 

ambiente terapêutico, os recursos materiais, equipamentos e o capital humano necessário à 

produção do cuidado de enfermagem; entender o comportamento humano e estabelecer 

relações de troca e ajuda frente à situação de finitude e morte inerente ao processo de 

doação
(60)

. Neste sentido, destaca-se a importância dos profissionais de enfermagem, 

principalmente aqueles que atuam em serviços de urgência e emergência ou em unidades de 

terapia intensiva,estarem preparados para atuar em qualquer uma das etapas do processo de 

doação
(65)

. 

 Os enfermeiros vivenciam em sua prática, a dialética entre a ação da doação e o lidar 

com a finitude, uma vez que, o processo de doação remete à vários significados para a família 

e profissionais de saúde frente suas convicções pessoais de enfrentamento da morte. O 

processo de doação nos remete ao fato de lidar com desconforto de experimentar de forma 

muito próxima à perda, o sofrimento do outro, o incógnito e o fim de uma vida.  

 Inserir a cultura dos transplantes de órgãos é compreender que faz parte do processo 

do cuidar, uma vez que, a gerência do cuidado inicia-se com o acolhimento da família do 

potencial doador, a manutenção hemodinâmica deste, o encaminhamento do doador elegível, 

e o seu término se faz com o acolhimento da família no retorno do corpo do seu ente querido. 

Esta categoria expressa limitações, desafios, conflitos, do profissional enfermeiro em uma 

Unidade de Terapia Intensiva em gerenciar o processo de doação. Expressam o despreparo em 

lidar com a morte mediante o diagnóstico de morte encefálica e a necessidade do acolhimento 

às famílias do potencial doador como iniciativa para favorecer uma prática de enfermagem 

sistematizada. É indispensável que o cuidar humanizado volte-se para o respeito em lidar com 

o corpo do potencial doador e principalmente envolver, acolher e respeitar a decisão familiar 

em todo processo do luto, cuidar transpassa as barreiras do fazer técnico, é ter expertise, 
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compreender quem foi este potencial doador, o qual, teve uma história que poderá influenciar 

na tomada de decisão familiar referente ao processo de doação.  

     

4.4. CATEGORIA 2. AS AÇÕES INSTRUMENTAIS DA GERÊNCIA DO CUIDADO NO 

PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA 

 

 A categoria 2 é formada pela classe 2. O resultado de operacionalização da análise 

Alceste realizada no corpus, estabeleceu as seguintes características para esta classe: 

 A classe 2 foi formada de 35 formas reduzidas de palavras plenas incluindo as 

variáveis de identificação e palavras plenas dos textos selecionados para amostra deste 

estudo. Visando um melhor aproveitamento para análise dos conteúdos temáticos não 

foi utilizado o valor de X² como critério de classificação. Seu campo enunciativo foi 

composto de 44 u.c.e., que apresentam 15,33% do total das u.c.e. válidas palavras.  

 A única variável associada a esta classe foi entrevistado (*entrev). Os 4 discursos 

selecionados pelo Alceste nesta classe receberam as seguintes siglas: *entrev_13, 

*entrev_12, *entrev_2, *entrev_15. O quadro 3 mostra as variáveis associadas a esta 

classe, com seus respectivos dados estatísticos.  

 

Quadro 3 - Variáveis Associadas à Classe 2. Niterói, 2012. 

 

A análise estatística do valor de x² das variáveis associadas à classe 2, isto é, a relação 

entre o total das u.c.e. produzidas no corpus e o total de u.c.e. pertencentes à classe, 

evidenciou que a variável Entrevistado 13, em seus contextos semânticos, apresentou maior 

Variáveis Siglas x² f corpus f classe % classe 

Entrevistado 13 *entrev_13 18 16 10 63% 

Entrevistado 12 *entrev_12 13 34 15 44% 

Entrevistado 2 *entrev_2 3 12 5 42% 

Entrevistado 15 *entrev_15 2 4 2 50% 



 

~ 78 ~ 

 

pertinência e relevância, contribuindo para formação desta classe. Através dos discursos 

enunciados nas u.c.e., caracterizaram o conteúdo temático do único grupo temático delimitado 

para esta classe, que versa sobre a prática do enfermeiro ao processo de notificação de morte 

encefálica, a saber: as ações instrumentais de gerência do cuidado realizadas pelo enfermeiro 

na prática. 

 

4.4.1 As Ações Instrumentais de Gerência do Cuidado realizadas pelo Enfermeiro na Prática 

 

 A prática do enfermeiro em uma Unidade de Terapia Intensiva envolve um conjunto 

de ações de gerência do cuidado que requer o desenvolvimento articulado de competências 

técnica e gerencial para o desempenho das suas atividades profissionais. Essas atividades de 

forma ordenada e específica, organizada com começo e fim, e que necessita de certo tempo 

para ser realizada, é definida como processo
(45)

. Neste contexto, a gerência do cuidado de 

enfermagem realizada pelo enfermeiro na prática consiste de um conjunto de atividades 

sistematizadas, que envolve diferentes níveis de complexidade no planejamento e na 

organização do cuidado de enfermagem, do processo de trabalho da equipe de enfermagem, 

do ambiente terapêutico, do capital humano, dos recursos materiais e dos equipamentos 

necessários à implementação de ações de caráter instrumental e expressivo do cuidado direto 

e indireto
(42)

.  

Assim, a ação instrumental de gerência do cuidado realizada pelo enfermeiro no 

processo de notificação de morte encefálica requer desse profissional habilidades técnicas e 

gerenciais para o desenvolvimento de sua prática.  As formas reduzidas das palavras plenas, 

que definem os contextos semânticos que caracterizam este grupo temático, foram 

organizadas e ordenadas segundo valor de X², em ordem decrescente, conforme representado 

no quadro 4 que se segue.  

 

Quadro 4. Formas reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático A Prática do Enfermeiro 

no Contexto do Cuidar.  

FORMAS 

REDUZIDAS 
X² f corpus f classe % classes 

PALAVRAS PLENAS OU CONTEXTO 

SEMÂNTICO 

sedac+ 31 8 8 100% sedação, sedações 
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confirm+ 31 8 8 100% 
confirmação, confirmar, confirmado, 

confirmaram, confirmados 

teste+ 26 9 8 89% teste, testes 

acompanh+ 26 9 8 89% 
acompanhei, acompanhar, acompanhávamos, 

acompanhado, acompanha, acompanhando 

neurolog+ 23 14 10 71% neurológicos, neurologia, neurologista 

exame+ 21 25 14 56% exame, exames 

reag+ 15 4 4 100% reagia, reagiu 

medicos 15 4 4 100% Médicos 

hospital+ 13 11 7 64% hospitalar, hospital 

pres+ 11 3 3 100% presença, presente, pressão, presenciei 

constat+ 11 5 4 80% constata, constatado, constatação, constatar 

experiencia 9 8 5 63% Experiência 

casos 7 4 3 75% Casos 

avaliar 7 4 3 75% Avaliar 

plantao 7 4 3 75% Plantão 

aparelho+ 7 4 3 75% aparelho, aparelhos 

morte_encefalica 7 46 16 35% morte encefálica 

medic+ 6 18 8 44% 
medicamentos, médicos, médico, médica, 

medicina, medicação 

meio+ 5 5 3 60% meio, meios 

equipe 5 20 8 40% Equipe 

ventila+ 4 3 2 67% ventilação, ventilador 

estimulo+ 4 3 2 67% Estimulo 

procedimentos 4 3 2 67% Procedimentos 

crianca+ 3 9 4 44% Criança 

avaliac+ 3 6 3 50% avaliação, avaliações 

paciente+ 3 53 16 30% paciente, pacientes 
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O quadro 4 refere-se às formas reduzidas das palavras plenas deste grupo temático, 

suas frequências no corpus e na classe, os percentuais de impacto e os contextos semânticos 

deste grupo temático. As formas reduzidas com maior poder de associação estatística (x²) no 

grupo são: sedac+, confirm+, teste+, acompanh+, neurolog+, exame+, reag+ e médicos. A 

partir das palavras plenas foi possível o resgate das u.c.e características do grupo, sua 

exploração, identificação, nomeação e descrição de conteúdos temáticos relacionados às ações 

de cuidado direto, de caráter técnico, com ênfase na intervenção objetiva e prescritiva sobre o 

corpo do potencial doador voltado ao atendimento das necessidades biológicas de manutenção 

das funções vitais de um corpo morto. Outro conteúdo evidenciado no contexto temático deste 

grupo refere-se às ações de cuidado indireto, que enfatizam a necessidade de organização do 

ambiente terapêutico, de planejamento de recursos materiais, equipamentos e do potencial 

humano necessários à prestação do cuidado direto
(42)

. 

 Neste contexto, as ações instrumentais no processo de notificação de morte encefálica 

são norteadas pelo modelo biomédico no que tange ao planejamento, organização, execução e 

avaliação do cuidado direto e indireto. O enfermeiro ao implementar ações instrumentais de 

cuidado indireto na prática, incorpora ferramentas gerenciais para sistematizar as ações 

assistenciais. Neste sentido, define-se ferramenta gerencial como um método, procedimento 

ou processo administrativo empregado para a gestão administrativa, com objetivo de nortear o 

enfermeiro a realizar corretamente a sua prática 
(42)

.   

No entanto, o que se evidenciou nos discursos dos enfermeiros foi uma dificuldade de 

operacionalizar as etapas do processo de notificação de morte encefálica na UTI, devido à 

falta de capacitação e consequentemente, de conhecimento do processo como um todo e de 

suas atribuições, bem como pela ausência de um protocolo gerencial da instituição que norteie 

a operacionalização do processo. As u.c.e a seguir confirmam esta afirmativa, mas também 

revelam que de alguma forma os enfermeiros realizam ações de cuidado direto e indireto 

voltadas ao potencial doador, como base no conhecimento científico sobre morte encefálica e 

sua experiência prática.  

(...) O doppler é para avaliar. A rotina do setor eu desconheço. (u.c.e.: 29) 

 

 (...) ainda acho que nós temos muita coisa para caminhar. Geralmente a 

gente acompanha, os exames clínicos que são feitos pelo neurologista, mas 

esse primeiro momento de saber que aquele paciente está em morte 

encefálica, eu não tenho nenhuma experiência (...) ( u.c.e. : 196) 
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(...) hospitalar é essa; você faz os exames neurológicos, e os exames de 

imagem, e você notifica, e você constata a morte encefálica. E após isso, a 

notificação a Central  de Transplante que e você faz imediatamente após a 

confirmação de morte encefálica. (u.c.e. : 214) 

 

 Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à incorporação das etapas do processo 

administrativo pelo enfermeiro – planejamento, execução, avaliação e controle, como 

ferramentas gerenciais na tomada de decisões para a sistematização das ações de cuidado 

técnico. O profissional voltado para a prática assistencial a todo o momento ele planeja as 

prioridades assistenciais e inter-relaciona as dimensões gerencial e assistencial para uma boa 

prática de enfermagem.  

 O planejamento das ações de cuidado técnico assegura ao potencial doador o cuidado 

que ele necessita, pois, ao planejar, o enfermeiro identifica os objetivos a serem alcançados, 

promovendo uma assistência de enfermagem adequada às necessidades que o potencial 

doador apresenta
(65)

. 

 O planejamento das estratégias e ações diagnósticas, de execução, de organização e de 

obtenção de resultados coerentes e qualificadas, possibilita a diminuição de iatrogenias, a fim 

de impedir ou minimizar a probabilidade de ocorrência de danos ao potencial doador e ao 

receptor 
(51)

. 

 Podemos destacar que para o enfermeiro ao planejar e implementar ações de cuidado 

direto, ele necessita de competência técnica para realizar o cuidado de enfermagem ao 

potencial doador. Dentre as ações do cuidado técnico destaca-se o exame físico realizado pelo 

enfermeiro no processo evolutivo da morte encefálica. Entretanto tal cuidado ainda não é bem 

definido pelo enfermeiro como uma atribuição em sua prática assistencial. Conforme abordam 

as u.c.e a seguir. 

 

 É uma constatação que nós temos que ter uma confirmação e solicitar 

sempre junto com a equipe da neurologia a presença deles, eles vem fazer 

alguns testes e, você mantém o paciente até a confirmação da morte 

encefálica, em condições hemodinâmicas. (u.c.e. : 43) 

 

O que eu sei e que você tem um paciente com sinais de morte_encefalica, e 

feita uma avaliação pelo neurologista, suspende as sedações, ate quarenta e 

oito horas e repetida essa avaliação. (u.c.e. : 28) 

 

(...) ela não reagia de forma alguma, as pupilas, e ai agente começa a fazer os 

exames; pupilar, todos os exames que achamos necessário para que chegue e 
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fale assim (...) (u.c.e. : 22) 

 

 

 O enfermeiro participa de todo processo no que se refere ao potencial doador, após 

suspensão da sedação prescrito pela equipe médica, o enfermeiro implementa acompanha, 

supervisiona, coordena, todo cuidado realizado, articulando-se com outros profissionais e 

equipe de enfermagem através de ações instrumentais para efetivação da prática de gerência 

do cuidado.  

 O enfermeiro atuante na Unidade de Terapia Intensiva, além da qualificação adequada, 

necessita mobilizar competências profissionais específicas de forma que permita-lhe 

desenvolver seu trabalho de maneira eficaz, aliado ao conhecimento técnico-científico, 

individualização do cuidado, humanização e domínio da tecnologia
(44)

. 

 Dentro da etapa do planejamento cabe ao enfermeiro realizar o exame físico do 

paciente crítico com base nos critérios de investigação de detecção dos doentes que estão 

próximos de uma situação de morte cerebral ou podem evoluir possivelmente para morte 

cerebral, utilizando os reflexos de tronco encefálico e a Escala de Coma de Glasgow com 

pontuações menores ou iguais a 5
(18)

. Cabe ressaltar que, apesar das orientações contidas no 

programa internacional de coordenação de doação e transplante, cabe ao médico 

preferencialmente, a responsabilidade por conduzir a entrevista com a família, e por decidir 

sobre os possíveis doadores sendo ele o coordenador de transplante. A realidade no Brasil é 

diferente, geralmente o coordenador de transplante é o enfermeiro o qual, conduz a 

informação à família, realiza a busca ativa dos potenciais doadores, trabalhando em equipe 

com todos da UTI, visto que a comissão de intra-hospitalar não se resume em um profissional, 

o processo de doação, é complexo e envolve vários profissionais além do enfermeiro e o 

médico, tais como assistente social e psicólogo. 

 O objetivo final do processo de notificação de morte encefálica é o aumento dos 

transplantes de órgãos, com a doação de órgãos e tecidos do doador falecido, através do 

consentimento familiar para suprir a demanda das pessoas a espera de um órgão, em que as 

terapias convencionais mostram-se ineficazes a manutenção da vida. Mediante a este fato, o 

enfermeiro como parte integrante deste processo, necessita ter o entendimento de mecanismos 

decisórios, para uma melhor compreensão e atuação da organização: o entendimento do 

negócio. As u.c.e explicitam a necessidade dos sujeitos em entenderem o processo de 

notificação como atuantes e não apenas como coadjuvantes. 
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(...) com exame clínico, primeiro é feito exame clínico depois, que fazemos os 

exames para confirmar, realmente. A partir do momento que o exame clínico 

e feito, já e confirmado o diagnóstico de morte encefálica. ( u.c.e. : 256) 

 

(...) já acompanhei, já passei por experiência de acompanhar pacientes que já 

foram constatados morte encefálica. Mas, eu pessoalmente nunca fiz essa 

notificação de morte encefálica ( u.c.e. : 24) 

 

(...) tive pouco contato por alguns formulários, de acordo com a palestra que 

nós tivemos. Legislação não. Bom, pela experiência que eu tenho, a 

notificação de morte encefálica geralmente o médico dá o primeiro sinal que 

paciente está com uma possível morte encefálica, então é acionada a equipe 

de neurologia do hospital (...) ( u.c.e. : 184) 

  

 

 

 Entender o funcionamento do Processo de Notificação de Morte encefálica e seu 

comportamento enquanto sistema, identificando seus subprocessos e suas relações entre 

profissional enfermeiro, médico e acolhimento da família. Após da abertura do termo de 

declaração de morte encefálica, com a ciência da família, preenchido por dois médicos, sendo 

um deles neurocirurgião ou neurologista, segundo Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1.480/97, para que ocorra posteriormente notificação da morte encefálica 

realizada pelo enfermeiro ou médico à Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO), obtendo a confirmação do diagnóstico clínico com um exame 

complementar
 (51)

. 

 Em uma Unidade de Terapia Intensiva o trabalho do enfermeiro é caracterizado por 

atividades de gerência do cuidado complexas, pois além da qualificação adequada, ele 

necessita estar em constante mobilidade de suas competências profissionais específicas. As 

ações de gerência do cuidado de enfermagem referem-se às ações do cuidado direto e indireto, 

de forma integrada e articulada, cuja finalidade é oferecer ao potencial doador um cuidado 

sistematizado e de qualidade. O termo “ação¨ quando relacionado a uma atividade que 

envolve trabalho significa operar, agir, ou seja, a ação é definida como um elemento 

fundamental da atividade humana no exercício de suas funções
(42)

. As u.c.e que seguem 

mostram que as ações da gerência do cuidado no processo de notificação de morte encefálica 

estão direcionadas no cuidado direto. 
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 (...) a comunicação a Central de Transplante, manter a viabilidade dos 

órgãos a serem transplantados, ou seja, manter as funções vitais, pressão, 

função renal, prevenir infecções. Apenas presenciei no dia em que 

compareceu uma equipe da Central de Transplante, fizeram vários exames e 

confirmaram a morte encefálica. (u.c.e. : 285) 

 

(...) eles (médicos) tiraram a sedação, e ela não reagiu, e começou o processo 

de morte encefálica; levamos para tomografia, constatou-se que não tinha 

perfusão cerebral, depois disso foi feito um eletroencefalograma, acho que 

vinte quatro horas ou quarenta e oito horas depois foi feito outro, e nesse 

momento a mãe estava presente (...) ( u.c.e.: 223) 

 

(...) de fazermos os procedimentos para manutenção dos órgãos, e 

acompanhar o que a equipe médica esta fazendo, meio que ficar seguindo 

que eles tão dizendo. (u.c.e.: 198)  

 

 

  

 O enfermeiro demonstra em sua prática, ações intensificadas para a prática do fazer, 

médico verifica-se a noção do cuidar como atenção aos sinais e complicações hemodinâmicas 

proveniente do diagnóstico de morte encefálica, bem como a terapêutica empregada. Os 

relatos evidenciaram que o enfermeiro realiza as ações de cuidado por meio dos 

procedimentos técnicos médicos, destacando-se a preocupação com a estabilidade 

hemodinâmica do potencial doador, não apontando os cuidados específicos do enfermeiro, 

tais como verificação de sinais de hipotermia, sinais vitais, balanço hídrico, integridade da 

pele, acompanhamento da glicemia capilar, entre outros
(66)

. Assim, o papel do enfermeiro em 

uma Unidade de Terapia Intensiva consiste em obter a história do potencial doador, fazer o 

exame físico, executar tratamento, sistematizar o cuidado voltado à manutenção do potencial 

doador pela equipe de enfermagem
 (44)

.  

 Nesta perspectiva, as ações de gerência do cuidado de enfermagem é um processo, no 

qual o enfermeiro utiliza a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como uma 

ferramenta para sua implementação. A SAE é utilizada por facilitar o controle da realização 

dos cuidados prescritos, por direcionar a assistência de enfermagem, favorecendo o 

planejamento das ações, a continuidade das mesmas, e a garantia que as intervenções serão 

realizadas e não modificadas
(44)

.  Para que a assistência de enfermagem ocorra de maneira 

sistematizada os profissionais envolvidos no processo de notificação precisam estar 
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qualificados, capacitados e habilitados para a realização da mesma, cientes que notificação de 

morte encefálica é obrigatória.   

 

(...) saber diferenciar quando um paciente está em coma por sedação, e 

quando esse paciente está em coma, e que alguma coisa de diferente está 

acontecendo, e passar para equipe médica o que estamos observando. (u.c.e. : 

276) 

 

(...) mas todos os outros procedimentos estamos sempre acompanhando, 

inclusive eles (Central de Transplante) vão até durante a madrugada, durante 

seu plantão e você tem que estar junto nos teste, é a única coisa que nós 

acompanhamos como eu já falei e essa (...)  (u.c.e.: 197) 

 

(...) foi feito o primeiro contato com a Central de Transplante, para que 

pudesse dar todo rumo da coisa; quais exames que deveriam ser colhidos, 

tudo é muito rápido a partir do momento que agente fez o contato com a 

Central de transplante, foi assim; entre oito horas da manha e oito e meia, 

onze horas, eles já estavam no hospital para poder avaliar o paciente. Vieram 

dois profissionais para fazer toda busca do paciente, todos exames que 

deveriam ser colhidos, para ver o andamento, e realmente eles confirmaram.  

(u.c.e.: 268, u.c.e : 269) 

 
 

 Assim, o enfermeiro capacitado para desenvolver suas habilidades em uma Unidade de 

Terapia Intensiva prestando uma assistência especializada de qualidade ao potencial doador, 

aumenta as chances de uma doação de órgãos eficaz em todas as etapas do processo. É 

privativo do enfermeiro prestar cuidados de maior complexidade técnica, as quais, exijam 

conhecimentos científicos e demandam a capacidade para tomar decisões imediatas e  aplicar 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no processo de doação de órgãos e 

tecidos
(4,67)

.  

 Levantar os requisitos de um potencial doador com relação às ações de gerência de 

enfermagem de maneira sistematizada; qualificar profissionais envolvidos no processo de 

notificação de morte encefálica e processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes, 

amparados pelos dispositivos legais da Lei do Sistema Nacional de Transplantes, SUS e 

COFEN são requisitos para viabilizar uma assistência de enfermagem de qualidade a nível 

institucional
(51)

. 

 Considerando que as ações de gerência do cuidado de enfermagem é uma forma de 

processo, cujo resultado final é produto ou serviço prestado ao potencial doador, toda gestão 

organizacional inclui o conhecimento dessas ações que integram esses processos, quem as 
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executa e de que forma são desempenhadas. Para isso é imprescindível que a gestão por 

processos seja analisado de forma horizontal, onde mobilize a tentativa de reduzir os níveis 

hierárquicos a fim de construir uma estrutura mais “horizontalizada¨ proporcionando assim 

uma maior aproximação entre os participantes da organização, ou seja, uma maior 

participação de todos os profissionais inseridos no processo de notificação de morte 

encefálica, dentre eles, o enfermeiro, equipe de enfermagem e equipe médica
(68)

.  A 

comunicação é essencial para organizar, estabelecer metas, e solucionar problemas e atender a 

necessidade de equipe e família do potencial doador
(44)

. Conforme explicitado nas u.c.e. são 

identificados pontos positivos e negativos a respeito do processo de notificação de morte 

encefálica. 

(...) a Central de Transplante ter dito; é realmente morte encefálica, fizemos 

todos os testes, como eu vi familiares que queriam doar, e eles não tinham 

esse tramite era muito complicado, a burocracia, não conseguimos tempo 

suficiente para fazer isso. (u.c.e. : 165  Classe : 2  Khi2 : 10) 

 

(...) para que eles (Central de Transplante) possam estar fazendo os exames 

mais apurados, para realmente confirmar um pré-diagnóstico que já temos. 

Nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade. Traz contribuição, porque quanto 

mais rápido você constatar realmente, que o paciente está em morte 

encefálica, for feito os dois exames, você faz a abordagem com a família, 

passa para a família a situação. (u.c.e. : 277) 

 

 

 A agilidade e coesão entre as ações de gerência do cuidado que compete o enfermeiro 

participando da detecção do potencial doador e as ações instrumentais que compete á equipe 

médica, ambos profissionais envolvidos mais diretamente ao potencial doador e sua família, é 

de suma importância para que todas as etapas tenham êxito com o término do doador efetivo 

retornando para a família. 

 Faz-se necessário conhecer os eventos que influenciam os processos. Serve para 

destacar que há casos nos quais podem ocorrer rupturas com o desenrolar regular dos 

fenômenos para os quais se dá importância. Esses eventos podem ser tratados com base na 

eficiência dos sistemas integrados e flexíveis ainda associados à qualidade e agilidade das 

interfaces entre as atividades dos processos
(45)

. 

 O processo das ações de gerência do cuidado pelo enfermeiro é analisado passo a 

passo, identificando os pontos de impacto negativo sobre ele, as oportunidades de melhoria e 

ser acompanhado de forma a obter feedback sobre seu desempenho. Bem como a avaliação 
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dos casos de notificação de morte encefálica referentes às intercorrências técnico 

administrativas com a implementação de um fluxo da notificação de morte encefálica
(51)

.

 Nesta perspectiva, é preciso entender como esses processos são realmente realizados e 

que poderá ser modificado caso necessário. O importante para tornar o sistema mais eficiente 

entre a notificação de morte encefálica, o cuidado ao potencial doador, a articulação com a 

família do potencial doador e a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO), o que representa uma atividade de tentativa e erro, é necessário que  os 

coordenadores possam conhecer, testar e avaliar as ações de cada processo
(68)

. As u.c.e. que 

seguem, demonstram necessidade de reavaliação do processo uma vez que os sujeitos 

exprimem dificuldades em lidar com gerenciamento do cuidado, necessitando de um controle 

conforme evidenciam em sua prática: 

 

A avaliação do enfermeiro é muito importante nesse momento, nessa primeira 

avaliação, como eu já tinha dito, nós para avaliarmos o paciente, nós fazemos 

o exame físico, é importante ter em mente esses critérios (...) (u.c.e. : 275) 

 

 (...) tive pouco contato com alguns formulários de acordo com a palestra que 

nós tivemos. Legislação não. Bom, pela experiência que eu tenho, a 

notificação de morte encefálica geralmente o médico dá o primeiro sinal deste 

paciente ter um possível diagnóstico de morte encefálica, então é acionada a 

equipe de neurologia do hospital e (...) (u.c.e. : 184) 

 

(...) mas, ás vezes pela nossa proximidade com o paciente, quem vê realmente 

que o paciente está em morte encefálica primeiramente, é a enfermagem.( 

u.c.e. : 258) 

 

(...) apenas passei por esses pacientes, acompanhei as etapas nas quais, o 

paciente passa; avaliações do neurologista. Eu acho que seria necessário 

realmente um treinamento para você sentir-se segura. (u.c.e. : 25) 

 

 Os processos precisam ser flexíveis para que as mudanças necessárias ocorram. 

Apesar de 80% dos enfermeiros entrevistados mostrarem-se positivos ao processo de doação 

de órgãos, revelam dificuldades em relação às etapas deste processo, ocorrendo uma 

fragilidade na prática. 

 A instituição deve saber quando os processos estão demandando de mudanças 

significativas, há necessidade de entender por que essa mudança é necessária e qual sua causa. 

Uma vez identificadas as causas, elas devem ser registradas, e ações de controle devem ser 

realizadas, geralmente demandam de revisão do projeto do processo
(45)

. Realizar o 
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planejamento das mudanças necessárias para alcançar melhorias na forma como o trabalho 

passará a ser realizado, através da reavaliação do plano de ação poderá ocorrer e, caso seja 

necessário, este poderá ser reformulado. São consideradas soluções diversas de forma a 

identificar aquela que melhor atenda as necessidades e condições do cenário atual
(51)

.  

 A ação de gerência do cuidado realizada pelo enfermeiro caracteriza-se como uma 

forma de processo, voltada para o planejamento, organização do trabalho de forma 

sistemática, através do cuidado direto e indireto prestado ao potencial doador. Nesta categoria, 

enfatizou-se as ações instrumentais de cuidado técnico realizadas pelo enfermeiro, porém, elas 

estão estão diretamente relacionadas ao fazer médico. Este fato é determinante para que haja 

na instituição programas de educação permanente voltados ao desenvolvimento de 

competências para o manejo do potencial doador e família. Destaca-se a mudança para o 

modelo de gestão horizontal, de forma que todos que participam do processo de notificação 

de morte encefálica sintam-se partes atuantes e motivados a contribuir para o 

aperfeiçoamento, avaliação e reavaliação de cada etapa do processo.   

  

 

4.5. CATEGORIA 3 – GESTÃO DO PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE MORTE 

ENCEFÁLICA – CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS ACERCA DAS 

DIRETRIZES NORTEADORAS 

 

 A categoria 3 é formada pelas classes 1 e 3. Os resultados da operacionalização da 

análise Alceste, realizada no corpus apresentou as seguintes características: 

*A categoria 3 é formada pelas classes resultantes da análise do Alceste: a classe 1 – O 

conhecimento do enfermeiro a respeito do processo de notificação de morte encefálica, e a 

classe 3 - A importância de uma tecnologia de informação ao processo de notificação de 

morte encefálica. 

 

4.5.1. CLASSE 1: O Conhecimento do Enfermeiro Acerca do Processo de Notificação de 

Morte Encefálica. 
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 A classe1 caracteriza-se pelos seguintes aspectos operacionais: 

 *A classe 1 constituiu-se de 26 formas reduzidas de palavras plenas incluindo as 

variáveis de identificação para amostra deste estudo. Devido a relevância das formas 

reduzidas e a ocorrência das palavras plenas apresentadas nas classes, não foi estipulado um 

valor médio do X², para uma maior relevância de aproveitamento de análise dos contextos 

semânticos. Seu campo enunciativo foi composto por 69 u.c.e., que representam um 

percentual de 33,17% do total das u.c.e. válidas. 

 *As variáveis associadas desta classe foram: identificação do sujeito (*entrev), 

identificação do plantão (*enf), tipo de turno em que atua (*turn). Foram selecionados 7 

textos, dos quais, retiradas as u.c.e. analisadas desta classe. As variáveis em ordem 

decrescente receberam as seguintes siglas pelo maior valor do X²: *entrev_5, *turn_d, 

*entrev_8, *entrev_4, *entrev_6, *enf_dia, *entrev_1. O Quadro 1 mostra as variáveis 

associadas a esta classe, com seus respectivos dados estatísticos. As variáveis do entrevistado 

5, turno dia, entrevistado 8, caracterizam a classe, sendo organizadas pelo maior valor do X² 

em ordem decrescente. 

 

 Quadro 5. Variáveis Asssociadas à Classe 1. Niterói – Rio de Janeiro, 2012. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 *O valor do X² das variáveis associadas realizado pela análise estatística da classe 1, 

evidencia a relação do total das u.c.e. produzida nos corpus e o total de u.c.e pertencentes à 

classe, mostra que a maior parte da temática abordada foi extraída dos entrevistados 8 e 5, 

representado pelos maiores percentuais. 

Variáveis Siglas X² f corpus f classe % classe 

Entrevistado 5 *entrev_5 20 12 11 92% 

Turno dia *turn_d 19 59 33 56% 

Entrevistado 8 *entrev_8 12 6 6 100% 

Entrevistado 4 *entrev_4 8 9 7 78% 

Entrevistado 6 *entrev_6 7 18 11 61% 

Enfermeiro dia *enf_dia 2 11 6 55% 

Etrevistado 1 *entrev_1 2 11 6 55% 
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Mediante as formas reduzidas correspondentes na classe 3 e as palavras plenas 

apresentadas,  pode-se destacar sua similaridade confirmadas nos contextos das u.c.e, 

originando-se o grupo temático desta classe: O saber do enfermeiro sobre o processo de 

notificação de morte encefálica, conforme ilustrado no quadro 6: 

 

Quadro 6. Formas reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático O Saber do 

enfermeiro sobre o processo de notificação de morte encefálica. Niterói – Rio de Janeiro, 

2012. 

FORMA 

REDUZIDA 
X² f classe f corpus 

% 

classe 

PALAVRAS PLENAS ou CONTEXTO 

SEMÂNTICO 

notificacao_de_mort 23 27 20 74% notificação de morte encefálica 

possibilidade+ 19 9 9 100% possibilidade, possibilidades 

orgao+ 14 39 23 59% órgãos, órgão 

central_de_transpla 14 26 17 65% central de transplante 

lig+ 11 8 7 88% ligar, ligou, ligamos, liga 

poss+ 10 12 9 75% 
possibilidade, possibilidades, possa, possível, 

possíveis, posso 

inici+ 10 5 5 100% iniciar, início, inicial 

cuidados 10 5 5 100% cuidados, cuidado 

comunic+ 10 14 10 71% 
comunicar, comunicação, comunicado, 

comunicada 

doador+ 9 21 13 62% doador, doadora, doadores 

condic+ 8 9 7 78% condições 

viaveis 8 4 4 100% viáveis 

inform+ 7 6 5 83% informação, informada, informando 

potencial_doador 7 8 6 75% potencial doador 

fech+ 6 3 3 100% fechou, fechado, fecha 

protocolo+ 6 10 7 70% protocolos, protocolo 

doado+ 5 5 4 80% doador, doadora, doadores, doado, doados 

cerebr+ 5 22 12 55% cerebro, cerebral 
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O termo processo refere-se à ideia de desenvolvimento, maneira de operar ou agir de 

uma profissão. Notificar significa “anunciar, avisar, comunicar, difundir, divulgar, publicar¨ 

um determinado fato ou algo
(69)

. Neste sentido, o processo de notificação de morte encefálica 

é obrigatório, cabendo também ao enfermeiro esta atribuição de notificar aos órgãos 

competentes. Porém, para que a notificação seja realizada, o profissional precisa desenvolver 

domínio e clareza para tais ações. Uma das atribuições que cabe ao enfermeiro é planejar e 

implementar ações que visem a otimização de doação e captação de órgãos e tecidos para fins 

de transplantes
(4)

.Entretanto alguns profissionais necessitam adquirir conhecimentos 

específicos sobre esse processo, conforme mostram as u.c.e: 

 

 (...) se o familiar quer ou não que os órgãos sejam doados, até a 

comunicação a central de transplante dessa possibilidade de um potencial 

doador, até se iniciar o protocolo. (u.c.e. : 150) 

 

(...) agora, a notificação de morte encefálica existe um processo, um 

protocolo, mas eu não sei como isso funciona não. Eu sei que existe um 

impresso próprio e um contato da unidade, com o serviço da Central de 

Transplante, e partir daí, eles têm um trabalho de vir a unidade para 

preencher todo protocolo que já é deles. (u.c.e. : 4) 

 

(...) notificação de morte encefálica eu tenho pouco entendimento a respeito, 

não tenho assim muito hábito de lidar com essas situações em minha 

experiência, mas creio que pelo que já vivenciei, quando existe a notificação 

de morte encefálica. ( u.c.e. : 39) 
 

 

 

 O enfermeiro de uma Unidade de Terapia Intensiva deve ser qualificado, submeter-se 

a treinamentos específicos aos assuntos relevantes a evolução de uma possível ocorrência de 

morte encefálica, ciente de sua notificação, a qual é um dos fatores legais que contribui para o 

aumento da realização dos transplantes de órgãos e tecidos. A notificação de morte encefálica 

ocorrerá independente da doação de órgãos ou não. 

instituic+ 5 11 7 64% instituições, instituição 

etapa+ 3 6 4 67% etapa, etapas 

suspeit+ 3 4 3 75% suspeita 
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A não notificação à Central de Notificação Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO) pelos profissionais de saúde nos casos de morte encefálica de um potencial doador 

em que esta não seja notificada ao setor competente, a falta de conhecimento dos 

procedimentos necessários por parte dos profissionais de saúde que realizam a assistência 

direta ao potencial doador, são um dos fatores limitantes para realização dos transplantes
(70,71)

.   

 A morte encefálica é caracterizada pela constatação da ausência de atividade elétrica 

cerebral ou ausência de atividade metabólica cerebral ou ausência de perfusão sanguínea 

cerebral através dos exames complementares de forma inequívoca
(25)

. Embora haja 

necessidade do domínio das ações de notificação da morte encefálica, o profissional informa 

conhecimento a respeito do conceito de morte encefálica visto nas u.c.e. que seguem: 

 

(...) quando o cérebro já não responde mais, e mesmo com outros órgãos 

funcionando através de aparelhagens. Quando não existe mais reação elétrica 

nenhuma cerebral. Na instituição em que eu trabalho, essa parte de 

notificação de morte encefálica fica muito com a equipe médica, eles ficaram 

de conseguir uma pessoa da equipe que fosse abraçar a causa, pois eles tem 

muita dificuldade, ninguém (...) (u.c.e. : 182) 

 

(...) quando não ha atividade cerebral. quando através de exames, eles 

protocolam, e fecha e que não há mais atividade cerebral e que não tem mais 

viabilidade que aquele ser humano reativar suas atividades. (u.c.e. : 49) 
 

 O enfermeiro devido sua formação acadêmica, possui conhecimentos científicos a 

respeito do tema e por atuar em uma unidade de alta complexidade, necessita desses 

conhecimentos de forma ordenada, desenvolvendo habilidades para viabilização do processo 

de doação de órgãos e tecidos para transplante. 

 A morte encefálica é a cessação irreversível das funções neurológicas dos hemisférios 

cerebrais e tronco encefálicos. Os critérios diagnósticos incluem exame clínico e testes de 

registro da atividade e perfusão encefálicas. Este conceito é utilizado, entre outros , na maioria 

dos países da Europa e no Brasil
(3:16)

. A morte encefálica quando certificada através da parada 

irreversível das funções encefálicas, proporciona ao familiar responsável pelo potencial 

doador a doação de órgãos e tecidos para fins de transplante
(36)

. 

 Inserido no processo de notificação de morte encefálica faz-se necessária a 

manutenção do potencial doador prestado e supervisionado pelo enfermeiro através do 

gerenciamento do cuidado realizado pelo enfermeiro. Onde, ações de enfermagem são 

realizadas para viabilizar a manutenção dos órgãos para fins de transplantes. Abordando a 

seguir nas u.c.e abaixo: 
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(...) não, não conheço. não, não sei. eu tenho a ideia que assim; daríamos os 

cuidados, para se manter aqueles órgãos viáveis para transplante. essa e 

minha ideia. alguma notificação de morte encefálica não. Muita dificuldade, 

porque nós não temos noção do processo de notificação de morte encefálica 

(...) (u.c.e. : 281) 

 

É um processo importante com a participação fundamental da enfermagem, 

que e responsável pelo subprocesso, inicio da notificação de morte encefálica 

até seguir o protocolo, principalmente na manutenção dos órgãos, do 

potencial doador.  (u.c.e. : 146) 

  

 As ações do enfermeiro estão intrinsicamente voltadas para a técnica, do fazer, 

mediante todo aparato tecnológico que envolve o cuidado de alta complexidade. Porém o 

profissional enfermeiro deve ser compreendido por estar a todo o momento vivendo situações 

de difícil enfrentamento emocional. A subjetividade é inerente ao ser humano
(72)

, mas no 

momento que a vida se encerra é difícil para o profissional se ver do outro lado e deixar as 

ações expressivas contraporem  suas ações instrumentais ou técnicas, no momento da morte.    

 Ao Enfermeiro incumbe planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os 

Procedimentos de Enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos, por meio da 

manutenção do corpo do doador em Unidade de Terapia Intensiva
(4)

. O enfermeiro como parte 

integrante de uma equipe multiprofissional, envolvido diretamente ao atendimento aos 

pacientes, deve auxiliar nos cuidados de potenciais doadores, evitando perda de órgãos por 

parada cardíaca durante o processo de determinação de morte encefálica
(36)

. 

 A prática do cuidar em terapia intensiva está fundamentada essencialmente nos 

princípios do pensamento cartesiano. Privilegiando o conhecimento racional e positivista. O 

paradigma cartesiano de forma isolada, não é capaz de responder a todas as questões 

referentes à manutenção do potencial doador. O enfermeiro intensivista não pode ser 

considerado como desumano por estar dedicado ao manejo das tecnologias indispensáveis ao 

potencial doador, pois elas são imprescindíveis para o cuidado mediante a suspeita ou 

diagnóstico de morte encefálica
(72)

 . 

 O tempo para identificação do potencial doador é imprescindível, uma vez que a 

inviabilidade desses órgãos ocorrerá em algumas horas com a parada cardíaca. Dessa forma o 

enfermeiro em sua formação gerencial preocupa-se com o tempo de realização de suas ações 

de enfermagem embora não ocorrendo de maneira sistematizada, mas tem consciência dos 

danos que irá acarretar para os órgãos do potencial doador. Assim, nas u.c.e. que se seguem é 
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demonstrado que a necessidade de coordenar o trabalho é uma forma de gerir processos e útil 

para qualquer tipo de instituição.  

 (...) isso eu não vejo, não é a nossa realidade. Existiu a possibilidade, eu não 

vejo fazer muita coisa, o que eu vejo e: fechou o diagnóstico de morte 

encefálica, aí sim faz o contato com a central de transplante. eu acho que 

nesse meio tempo você perde alguma coisa, você perde cuidado, você perde 

até o paciente ou o órgão que ele doaria. eu sei que existe um impresso, mas 

eu não sei muito desse impresso e nem a rotina não. (u.c.e.: 13, u.c.e. : 14) 

   

(...) para mim captação de órgãos, seria você estar em condições viáveis de 

doação de órgãos, em tempo de que eles realmente sejam aproveitados, isso e 

muito importante, no meu ver. (u.c.e. : 37) 

 

 

 Identificar os possíveis entraves da assistência prestada ao potencial doador propicia 

para este profissional a necessidade de mudanças que reduzam o tempo e aumente a eficácia 

dos processos e consequentemente á melhoria do fluxo de informações, no que se refere ao 

potencial doador e sua família.   

 Os mecanismos de coordenação do trabalho estão intrinsecamente relacionados à 

forma como os recursos e as atividades estão projetados, ao modo como essas atividades são 

geridas no dia-a dia e aos meios pelos quais a organização irá gerar o aprendizado e promover 

as melhorias nas operações e na forma de coordenação do trabalho em si
(45:25)

. A identificação 

dos gargalos dentro de um sistema organizacional, possibilita identificar os pontos que 

limitam o processo de doação em um determinado intervalo de tempo
(73)

. 

 Neste sentido, o fato de algumas instituições hospitalares seja pública ou da rede 

privada não “abraçarem¨a causa de que os transplantes de órgãos de doadores falecidos, 

apenas ocorrerá através da doação de órgãos do potencial doador e a importância da 

implementação da CIHDOTT obrigatoriamente por lei, haverá dificuldade dos próprios 

profissionais de saúde, vislumbrarem a importância de se capacitarem e a mudança de alguns 

paradigmas que tange a morte encefálica. 

   

 (...) quando o cérebro não responde mais, e mesmo com outros órgãos 

funcionando, através de aparelhagens, quando não existe mais reação 

elétrica nenhuma cerebral. Na instituição em que eu trabalho, essa parte de 

notificação de morte encefálica  fica muito com a equipe médica, eles ficaram 

de conseguir uma pessoa da equipe que fosse abraçar a causa, pois eles tem 

muita dificuldade, ninguém (...) ( u.c.e. : 182) 
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 (...) então você não tem como explicar, como é que o coração bate e o 

cérebro, não está funcionando. Eu acho que tem uma resistência muito 

grande dentro das instituições, em notificar o doador. (u.c.e. : 75) 

 

 

 Mediante os relatos dos sujeitos a importância da implementação das comissões de 

transplantes, onde o profissional enfermeiro não acumularia mais uma função, e ou sobre- 

carga de trabalho, atuando em parceria com a CIHDOTT para detecção dos potenciais 

doadores, proporciona à este profissional mais uma especialidade de atuação para o 

enfermeiro e uma estratégia para aumentar a viabilidade dos transplantes de órgãos nas 

instituições hospitalares. Visto que a capacitação dos profissionais de saúde envolvidos no 

processo doação/transplante faz-se necessário para estabelecer um programa de forma 

integrada e sistêmica e estrutural desde a identificação de prováveis doadores de órgãos, 

tecidos e células para transplantes, bem como a capacitação para o atendimento às famílias 

dos doadores falecidos e de doadores em vida
(74)

.  

 A cultura organizacional pode ser descrita como um padrão de compartilhamento de 

pressupostos básicos que um grupo aprende semelhantemente como são resolvido seus 

problemas, seja de adequação externa e ou adaptação interna, ensinando para os novos 

membros como a correta maneira de proceder, pensar, sentir em relação àqueles 

problemas
(45)

. 

 O conhecimento científico da situação de morte encefálica e o aspecto fisiopatológico 

é importante para o enfermeiro. Entretanto, não é o suficiente para entronizar a cultura do 

transplante em uma equipe de várias histórias pessoais. Assim, o processo de notificação de 

morte encefálica é complexo, envolve vários fatores como expostos nesta categoria, os 

enfermeiros e outros profissionais envolvidos no processo necessitam serem capacitados 

para que ocorra em menor tempo a notificação de morte encefálica a CNCDO. O cuidado 

dispensado ao potencial doador é evidenciado através das ações técnicas em virtude da 

manutenção hemodinâmica que se faz necessário, havendo um contraponto entre as ações 

instrumentais e expressivas, as quais tornam-se veladas mediante a situação de morte.  É 

uma corrida contra o tempo à manutenção dos órgãos viáveis para transplante. Portanto, 

novas formas de pensar o cuidado são necessárias para que paradigmas culturais sejam 

rompidos e influenciem no gerenciamento do enfermeiro em seu processo de trabalho. 
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4.5.2. CLASSE 3: As Diretrizes Gerenciais para o Processo de Notificação de Morte 

Encefálica. 

 

 O resultado de operacionalização da análise Alceste realizada no corpus de análise do 

estudo, estabeleceu as seguintes características desta classe: 

 A classe 3 foi constituída de 22 formas reduzidas de palavras plenas incluindo as 

varáveis de identificação. Seu campo enunciativo ficou composto por 15 u.c.e., que 

apresentam 5,23% do total das u.c.e. válidas. 

 As variáveis associadas a esta classe foram: turno manhã (*turn_m), enfermeiro 

diarista (*enf_diar), entrevistado 11 (*entrev_11), entrevistado15 (*entrev_15), enfermeiro 

dia (*enf_dia), entrevistado 1 (*entrev_1), por ordem decrescente de X² selecionadas pelo 

Alcest. O quadro 7 mostra as variáveis associadas a esta classe, com seus respectivos dados 

estatísticos.  

 

Quadro 7. Variáveis Associadas à Classe 3. Niterói – Rio de Janeiro, 2012. 

Variáveis Siglas X² f corpus f classe % 

classe 

Turno manhã *turn_m 14 30 7 23% 

Enfermeiro diarista *enf_diar 11 19 5 26% 

Entrevistado 11 *entrev_11 11 19 5 26% 

Entrevistado 15 *entrev_15 11 4 2 50% 

Enfermeiro dia *enf_dia 2 11 2 18% 

Entrevistado 1 *entrev_1 2 11 2 18% 

 

 

 A análise estatística do valor de X² das variáveis associadas à classe 3, isto é, a relação 

entre o total das u.c.e. produzidas no corpus e o total de u.c.e. pertencentes à classe, 

evidenciou que a variável Turno manhã foi a quem mais se destacou na classe. 

Com base nas formas reduzidas correspondentes na classe 3 e as palavras plenas 

apresentadas,  pode-se destacar sua similaridade confirmadas nos contextos das u.c.e, 

originando-se o grupo temático desta classe: A Gerência do Processo de Notificação de Morte 

Encefálica, conforme ilustrado no quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8. Formas reduzidas de palavras plenas do grupo temático A Gerência do 

Processo de Notificação de Morte Encefálica. Niterói – Rio de Janeiro, 2012. 

  

As formas reduzidas apresentadas associadas aos contextos semânticos, apontam para 

a dificuldade dos enfermeiros em gerenciar processos. Na Unidade de Terapia Intensiva 

evidenciou-se que os enfermeiros carecem de informações quanto ao início do processo de 

notificação de ME, e expressam essa dificuldade em gerenciar as ações cabíveis a notificação 

de ME, conforme mostram as u.c.e a seguir: 

   

FORMAS 

REDUZIDAS 
X² f corpus f classe % classe 

PALAVRAS PLENAS OU 

CONTEXTOS SEMÂNTICOS 

conheci+ 101 13 10 77%  conhecimento, conheci, conhecia 

terapia 29 10 5 50%  Terapia 

intensiva 29 10 5 50%  Intensiva 

pasta 16 3 2 67%  Pasta 

particip+ 16 3 2 67% participaram, participei  

unidade 15 11 4 36%  Unidade 

enferm+ 13 24 6 25% 

enfermeiro, enfermeiros, enfermagem, 

enfermeirra 

medic+ 12 18 5 28%  médico, médica 

unic+ 11 4 2 50%  Única 

rotina+ 11 8 3 38%  rotina, rotinas 

profissionais 11 4 2 50%  Profissionais 

falt+ 8 10 3 30%  Falta 

telefone+ 8 5 2 40%  Telefone 

processo_de_notific 8 5 2 40%  processo de notificação 

relacao 7 11 3 27%  Relação 

vivenci+ 7 11 3 27%  vivenciei, vivência 
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(...) os enfermeiros da unidade de terapia intensiva, não fizeram o curso, 

então lá, essa notificação de morte encefálica é feita pela chefia, rotina ou 

plantonista médico. Nós apenas ficamos com o paciente na manutenção 

desse paciente, mas notificação de morte encefálica, eu não tenho nenhuma 

experiência em relação a isso. (u.c.e. : 183) 

 

(...) nós não temos tanto autonomia para isso, lá. aqui, eu não tenho essa 

vivência. nós ficamos sempre trabalhando junto com a equipe médica, mas 

que o enfermeiro tenha tomado essa iniciativa, de ser o primeiro que notou 

alguma coisa e fazer a notificação de morte encefálica não. (u.c.e. : 199) 

 
 

 A metodologia de gestão por processos pode e deve ser aplicável nas organizações 

devido a transformação de uma visão hierárquica tradicional, onde a tomada decisória é 

realizada através da gerência de estilo autoritário e verticalizado para uma visão de processo 

de forma horizontalizada, onde o potencial doador e sua família são o foco, a orientação é 

realizada através de processo, com o grupo de forma participativa, ou seja, as pessoas sentem-

se integrantes de todo processo.  

 O desenvolvimento para a gestão de processos é uma das principais contribuições para 

superar as limitações do modelo funcional de organização do trabalho, cujo modelo de gestão 

é fundamentado na divisão do trabalho funcional, centrada na especialização, com limitações 

em relação à capacidade de coordenação do trabalho. Esse modelo funcional apresenta-se 

restrito à realidade contemporânea, visando uma construção organizacional flexível, ágil, 

integrada, como uma condição importante para atuação que sustente e melhore o desempenho 

organizacional
(45)

. 

O referido setor por ser uma unidade de alta complexidade, há necessidade de 

informações que oriente os profissionais em certas ações em que a participação da equipe 

multiprofissional demandará orientações importantes para êxito dos processos. As u.c.e. a 

seguir confirmam esta idéia:  

(...) muitas vezes não fazemos, por conta de falta de conhecimento. Eu sei que 

já foi feito um trabalho aqui, que dois enfermeiros participaram e que existe 

uma pasta com algumas rotinas, que ficam ali no posto de enfermagem, mas 

com toda sinceridade, eu nunca vi, ninguém usar. (u.c.e. : 203) 

 

 (...) tem uma pasta, tem uns impressos, você dá para o médico, dá para não 

sem quem preencher, ou lembra para ele. Não conheci o instrumento de forma 

nominal. (u.c.e. : 169) 
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As rotinas que os sujeitos referem-se são formulários do termo de livre consentimento 

assinado pelo familiar para prosseguimento da doação de órgãos, o termo de declaração de 

morte encefálica através dos dois exames clínicos preenchidos e exame complementar 

realizados pelo médico.  

Nesta perspectiva, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias para o modelo 

de gestão institucional como ferramenta para obtenção de resultados mais qualificados na 

aplicação da gestão por processos, entretanto produtos fornecidos pelo planejamento 

estratégico como: missão, visão, questões estratégicas, objetivos, metas e indicadores 

contribuirão para melhoria dos processos
(51)

. 

Para orientar o trabalho gerencial e operacional cotidiano, a estratégia de uma 

organização pode ser vista como uma perspectiva a longo prazo. É realizado um padrão de 

ações e decisões para alcançar os objetivos específicos que se pretende
(45)

. 

Mediante a necessidade de uma tecnologia de informação encontra-se o fluxograma 

analisador, que contribuirá como uma ferramenta de acesso rápido, favorece a visibilidade, 

dinâmico e flexível, atendendo as necessidades das etapas do processo de notificação de 

morte encefálica, conforme as necessidades expressas nas u.c.e.: 

 (...) em tempos anteriores conhecia a enfermeira responsável. nos dias atuais 

não tenho conhecimento sequer dos telefones da central de transplante. (u.c.e. 

: 145) 

 

(...) acho que sim, porque nos perdemos muitos pacientes que poderiam esta 

fazendo doação de órgãos, por conta as vezes da falta de conhecimento, eu 

acho que todos os enfermeiros de terapia intensiva deveriam ser preparados 

para isso (...) (u.c.e. : 200) 

 

 

 Diante das necessidades supra citadas, nota-se que é preciso a construção de uma  

melhor forma  de estabelecer um fluxo de atendimento resolutivo na UTI, de modo que 

mantenha o foco no potencial doador e sua família, e ao mesmo tempo contemple a realidade 

de cada instituição. 

 O fluxograma analisador deve ser utilizado pelos profissionais como um instrumento 

que possibilita a auto-análise e autogestão do processo de trabalho, uma vez que ao 

identificarem pontos críticos, discutem as possíveis soluções para os mesmos
(46)

. 
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 Com o fluxograma se constrói uma imagem, uma representação do processo de 

trabalho que geralmente é percebido usualmente do ponto de vista individual, passando a 

tornar-se comum a todos, aumentando a possibilidade de um olhar crítico e reflexivo
(47)

. 

 Aliado a perspectiva de uma melhora do fluxo de atendimento ao potencial doador, as 

informações corretas e exatas dos padrões hemodinâmicos repassados pelo profissional 

enfermeiro nos contatos telefônicos com a Central de Notificação Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO) é de extrema importância para as ações de notificação de morte encefálica 

e posterior exame complementar realizado pela mesma. As u.c.e. que seguem apontam para os 

ambientes externos influenciando nos ambientes internos: 

 

(...) captação de órgãos eu não tenho conhecimento. É a busca seja através 

via telefone que se faz em hospitais de emergência, unidade de terapia 

intensiva, que procuram saber dos profissionais da equipe de saúde, se tem 

algum paciente com quadro compatível com morte encefálica, para poder a 

equipe (...) (u.c.e. : 15) 

 

 (...) é o enfermeiro da Central de Transplante, mas ele é enfermeiro, e dá 

todo o suporte com relação aos exames laboratoriais. Sim. Foi aqui na 

Unidade de Terapia Intensiva, onde existia uma suspeita de morte encefálica, 

mas, essa suspeita não se deu pela equipe médica, se deu pela enfermeira que 

é a única que tem conhecimento acerca do assunto(...) (u.c.e. : 51) 

 

 

 Quanto melhor e maior habilidade em lidar com as informações vigentes e atuais em 

relação à intercomunicação com a CNCDO através da busca ativa aos potenciais doadores, 

CIHDOTT e UTI, melhor a qualidade das ações gerenciais oferecidas à manutenção 

hemodinâmica do potencial doador e melhor habilidade no que se refere às informações claras 

do conceito de morte cerebral a família.  

 O desenho do processo sempre está inserido dentro de um contexto organizacional, no 

qual há um ambiente externo que influencia e direciona a atuação da organização, e um 

ambiente interno, que deve se compreendido para atender as demandas do ambiente externo. 

A primeira tarefa associada ao desenho do processo está relacionada em entender a estratégia 

realizada pela instituição
(45)

. 

 O resultado de análise dos ambientes internos e externo são oportunidades para o 

hospital identificar os pontos fortes da unidade, destacando suas competências essenciais e 

suas ações ativas intangíveis, que podem atuar nas ameaças e ou oportunidades de 
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melhorias
(41)

.  A comunicação funciona como um instrumento para realização das atividades 

diárias, demonstrado por vários autores por ser um fator importante na determinação da 

satisfação dos familiares dos doentes admitidos na UTI, estando mais associado à maneira 

como são tratados e aspectos relacionados à comunicação do que o tipo de assistência que 

recebem 
(18)

. 

  Em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o trabalho do enfermeiro caracteriza-se 

por atividades entre o administrar e o cuidar, atividades estas, que devido á complexidade do 

cuidado exigem tomadas de decisões e adoção de condutas seguras diretamente relacionadas à 

vida e a morte. Frente a tais considerações, para o desenvolvimento dessas atividades faz-se 

necessário identificar as competências desses profissionais, elaboração de estratégias para 

favorecer a organização do trabalho. 

No processo de notificação de morte encefálica, como uma das etapas iniciais para 

que a doação de órgãos ocorra, o enfermeiro e equipe multiprofissional precisam se sentir 

como parte integrante do sistema funcional. Uma das estratégias da gestão por processos que 

pode ser aplicável para o desenvolvimento dessas competências e melhoria das ações 

gerenciais do cuidado de enfermagem é a construção do fluxograma analisador, por ser uma 

técnica de representação gráfica que se utiliza símbolos previamente convencionados. Esta 

ferramenta possibilita a descrição clara do fluxo ou sequencia de um processo, ou seja, ela 

propicia a implementação de ações de cuidado sistematizadas, assim como a análise e 

recomposição/retroalimentação do processo de notificação de morte encefálica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        GESTÃO DO PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA – 

UM FLUXOGRAMA GERENCIAL 
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CAPÍTULO 5. GESTÃO DO PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE 

MORTE ENCEFÁLICA – UM FLUXOGRAMA GERENCIAL 

 

 A metodologia de gestão por processos refere-se aos recursos voltados para um 

objetivo geral, de forma recorrente dentro de uma instituição de maneira que atenda um 

nível de qualidade das atividades com prazo estimado, redução de gastos, de 

responsabilidade de cada grupo e pessoa envolvida no processo. Neste contexto, no 

Processo de Notificação de Morte Encefálica (ME) quanto maior for a agilidade no 

cuidado de enfermagem ao potencial doador e  na confirmação do diagnóstico pela equipe 

médica, menor será o tempo que antecede a parada cardiorrespiratória, o que preveni a 

isquemia dos órgãos para doação, iatrogenias no potencial doador, bem como o 

acolhimento à família do potencial doador através de informações diagnósticas precisas no 

início do processo, tornando-os cientes dos exames realizados o que propicia maior 

confiabilidade na equipe e instituição, facilitando o processo, pois possibilita a equipe de 

saúde, especialmente o enfermeiro em identificar os entraves à doação e propor soluções à 

serem tomadas mediante à análise dos processos. Na enfermagem as ações de gerência do 

cuidado realizadas pelo enfermeiro devem ser vistas como uma forma de gerir o processo, 

através do planejamento, organização, coordenação e avaliação das ações de cuidado direto 

e indireto realizadas pelo enfermeiro e implementadas por sua equipe. 

 Aliada a metodologia de gestão por processos, encontra-se a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, a qual é uma ferramenta da gerência do cuidado que propicia 

o desenvolvimento de um cuidado humanizado ao potencial doador-família-comunidade  e 

a instituição de forma a atender as necessidades afetadas e prevenir agravos futuros, 

permitindo utilizar conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias de forma organizada 

e orientada, viabilizando a comunicação do enfermeiro com a equipe multiprofissional 

acerca das necessidades de cuidado ao potencial doador e seus familiares, sendo essencial à 

prestação de um cuidado abrangente e de qualidade ao potencial doador, assim como para 

otimizar a prática do enfermeiro propiciando maior autonomia profissional 
(1)

.  

 Considerando o conhecimento produzido nas categorias de análise apresentadas e 

discutidas no capítulo 4, apresentamos na sequência desse capítulo o produto desta 

dissertação de mestrado – o Fluxograma Gerencial do Processo de Notificação de Morte 
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Encefálica, bem como as atribuições de cada sujeito e serviço diretamente implicado na 

execução do processo. 
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Figura 6. Fluxograma do Processo de Notificação de Morte Encefálica no HUAP. Niterói, 2012. 
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P R O C E S S O  D E  N O T I F I C A Ç Ã O  D E  M O R T E  

E N C E F Á L I C A  N A  U T I  D O  H U A P  

 

ELEMENTOS DO PROCESSO 

 Enfermeiro, Equipe de Enfermagem, Equipe Médica, CIHDOTT, CNCDO, 

 Família 

 ENFERMEIRO 

1.1.1.1  Início do Processo de Notificação de Morte Encefálica 

Enfermeiro aciona a equipe médica, após ações de cuidado direto realizado, 

através do exame físico, avaliação do nível de consciência, a utilização da escala 

de coma de Glasgow ou Ramsey e Braden. 

 

       1.1.1.2  Paciente Crítico 

Admitido na Unidade de Terapia Intensiva, proveniente de pós operatório de 

neurocirurgia, , acidente vascular cerebral, parada cardiorrespiratória revertida, e 

que apresenta uma escala de coma de Glasgow 3, em algumas ocasiões pode ser 

usado como valor preditivo da morte cerebral, pontuações menores ou iguais a 5. É 

realizada escala de Braden no primeiro momento no ato da admissão do paciente. 

 

1.1.1.3  Avaliação Clínica 

É realizada pelo enfermeiro no primeiro momento através do exame físico, escala 

de coma de Glasgow ou Ramsay e a percepção de ausência de reflexos 

neurológicos: coma aperceptivo, pupilas fixas arreativas, ausência de reflexo 

córneo palpebral, ausência de reflexo oculocefálicos, ausência de resposta à prova 

calórica, ausência de reflexo de tosse e apneia.  

É realizada pela equipe médica, após visita clínica de rotina, e os exames físicos 

supra citados. 

1.1.1.4  Elemento Decisão 

O enfermeiro após o exame físico realizado pelo mesmo evidencia a suspeita do 

potencial doador. 

O médico após visita de rotina, o exame clínico, evidencia a suspeita do potencial 

doador. 

1.1.1.5  Aciona Equipe Médica 

Enfermeiro: aciona a equipe médica, mediante o cuidado direto realizado. 
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1.1.1.6  Cuidados de Enfermagem para Manutenção do Potencial 

Doador 

 Acolher a família no início do processo de notificação de morte encefálica. 

 Documentar, registrar os cuidados realizados ao potencial doador em 

prontuário. 

 Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de 

enfermagem prestados ao potencial doador. 

 Notificar as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos -CNNCDO a existencia de potencial doador. 

 Manter precauções de contato em todos os procedimentos com uso de 

Equipamentos de Precaução Individual (EPI). 

 Controlar rigorosamente a temperatura (manter maior 35ºC). 

 Utilizar medidas de reaquecimento: uso de cobertores, soluções aquecidas 

(36-38ºC) 

 Manter olhos umedecidos com solução salina 0,9% ocluídos ou pomada 

oftálmica com frequência após higiene ocular. 

 Manter controle rigoroso dos sinais vitais. 

 Manter vias aéreas pérvias. 

 Realizar higiene corporal e oral. 

  Manter suporte nutricional. 

 Realizar mudança de decúbito. 

 Atentar para sinais de infecção em cateteres venosos centrais. 

 Manter débito urinário em adultos torno de 1ml/ Kg/h e em crianças 2ml/ 

Kg/h. 

 Avaliar hipovolemia, hipotensão, obstrução ou vazamento de sonda vesical 

 Acompanhar dosagem sérica de creatinina para avaliação de função renal. 

 Acompanhar e/ou supervisionar a entrega do corpo à família  

 Participar e organizar programas de conscientização dos Profissionais 

da Área da Saúde quanto à importância da doação e obrigatoriedade de 

notificação de pessoas, com diagnóstico de morte encefálica 

1.1.1.7  SAE ao Potencial Doador 

O enfermeiro sistematiza a assistência de enfermagem, planeja através do plano de 

cuidados, impresso no setor para a execução de suas ações de alta complexidade, 

supervisiona e coordena a equipe de enfermagem. 
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 EQUIPE DE ENFERMAGEM 

1.1.1.8  Implementa  o Plano de Cuidados 

O Enfermeiro elabora o plano de cuidados implementada pela equipe de 

enfermagem, de acordo com as necessidades do potencial doador. 

 

 ENFERMEIRO  EQUIPE DE ENFERMAGEM  EQUIPE 

MÉDICA 

 CIHDOTT 

1.1.1.9  Acolhimento da Família do Potencial Doador 

É realizado por todos da equipe multiprofissional. Oferecendo apoio emocional e 

entendam a gravidade do estado neurológico do ente querido.  

 EQUIPE MÉDICA 

1.1.1.10   Avaliação Clínica e Neurológica 

Médico examina o potencial doador. Investigação da ausência de reflexos 

neurológicos: coma aperceptivo, pupilas fixas arreativas, ausência de reflexo 

córneo palpebral, ausência de reflexo oculocefálicos, ausência de resposta à prova 

calórica, ausência de reflexo de tosse e apneia.  

CIHDOTT: realizar busca ativa nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

emergência, Centro Cirúrgico (C.C), realizada por enfermeiro ou médico da 

CIHDOTT, para identificação de potenciais doadores.  

 

1.1.1.11  Elemento - Decisão 

Médico realiza a avaliação clínica para investigação diagnóstica. 

 

1.1.1.12  Comunica a Suspeita de ME 

Médico: comunica a família a suspeita do diagnóstico de ME, acolhe a família. 

Enfermeiro: planeja, executa, supervisiona as ações gerenciais do cuidado ao 

potencial doador, acolhe a família. 

 

CIHDOTT: promover e organizar o acolhimento às famílias doadoras antes,         

durante e depois de todo o processo de doação no âmbito da instituição. Nos 

hospitais onde há funcionamento da CIHDOTT, esta é acionada no início da 
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suspeita do potencial doador e atua como facilitadora entre a equipe da UTI e 

CNCDO e família. 

 

1.1.1.13  Elemento Decisão 

 Médico: suspende as sedações depressoras do sistema nervoso central. 

 

Enfermeiro: supervisiona a equipe de enfermagem a suspensão da sedação. 

      1.1.1.14  Suspenção da Sedação 

 

Médico: para validar o exame clínico de ME, suspende a sedação, caso esteja sob 

infusão em acesso venoso central do potencial doador.  

 

Enfermeiro: registra em prontuário o horário da suspensão da sedação. 

 

CIHDOTT: articular-se com as equipes encarregadas da verificação de morte 

encefálica, visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente, dentro de 

estritos parâmetros éticos. 

 

1.1.1.15  24 h Após Suspensão da Sedação 

Após suspensão das sedações, o intervalo para o início da realização dos exames 

clínicos preenchidos no termo de declaração de morte encefálica para o uso de 

drogas (dormonid e fentanil) como de rotina na Unidade de Terapia Intensiva do 

referido hospital em adulto é de 24h. Em crianças verificar o intervalo mínimo 

para iniciar a primeira avaliação, de acordo com a faixa etária e o uso de drogas 

depressoras do sistema nervoso central. 

 

 1.1.1.16  Abre Termo de Declaração de Morte Encefálica 

 

Após 24h: abertura do termo de declaração de morte encefálica, pelo médico. 

 

1.1.1.17  Realização de Dois Exames Clínicos/Neurológico  

 

Médico: Realizado pela equipe médica, após suspensão de drogas depressoras do 

sistema nervoso central e o tempo estimado para cada droga, avalia as condições 

neurológicas da suspeita do potencial doador, através da escala de coma de 

Glasgow 3, preenchido em prontuário e o termo de declaração de morte 

encefálica com a realização dos exames neurológicos já supracitados e o 

intervalo de tempo de 6 horas em adultos, obrigatoriamente um dos exames ser 
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realizado pela equipe de neurologia ou neurocirurgia. Em crianças entre 7 dias a 

2 anos incompletos observar o intervalo mínimo exigido entre as avaliações 

clínicas, conforme consta no termo de declaração de morte encefálica. 

Solicitação dos exames laboratoriais. 

 

Família: Os familiares, que estiverem em companhia do falecido ou que tenham 

oferecido meios de contato, serão obrigatoriamente informados do início do 

procedimento para a verificação da morte encefálica. Será admitida a presença 

de médico de confiança da família do falecido no ato de comprovação e 

atestação da morte encefálica, se a demora de seu comparecimento não tomar, 

pelo decurso do tempo, inviável a retirada, mencionando-se essa circunstância 

no respectivo relatório.    

 

1.1.1.18  Elemento Decisão 

Médico: proveniente da própria instituição hospitalar ou Secretaria de Saúde 

realiza o exame complementar para fins diagnósticos no termo de declaração de 

morte encefálica e prontuário do potencial doador. 

1.1.1.19  Confirma Diagnóstico de ME 

Médico: confirma o diagnóstico de ME com a parada irreversível das funções 

encefálicas. 

 

CIHDOTT: viabilizar a realização do diagnóstico de morte encefálica, conforme 

Resolução do CFM sobre o tema. 

 

1.1.1.20  Comunica o Diagnóstico de ME 

Médico: comunica o diagnóstico médico de morte encefálica, e acolhe a família do 

potencial doador.  

Enfermeiro e equipe de enfermagem: facilitador no momento da perda, promove o 

consentimento familiar para ficar mais próximo de seu ente querido, e sana as 

dúvidas dos familiares e amigos do potencial doador. 

CIHDOTT: garantir que familiares e amigos entendam a morte encefálica, tentem 

identificar a vontade do falecido, esclareçam dúvidas sobre o processo de doação e 

transplante, avaliando simultaneamente a doação e oferecendo em contrapartida 

apoio emocional e psicológico
(18)

. 
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 ENFERMEIRO  

1.1.1.21  Comunica a Equipe de Enfermagem Confirmação de ME 

Enfermeiro: comunica a confirmação de ME, supervisionando e executando o 

plano de cuidados. 

 

 ENFERMEIRO  EQUIPE DE ENFERMAGEM  EQUIPE 

MÉDICA 

 CIHDOTT 

1.1.1.22  Elemento Decisão 

Médico: comunica o diagnóstico de ME a família do potencial doador. 

CIHDOTT: comunica a má notícia da morte ao familiar do potencial doador. 

Enfermeiro: comunica o diagnóstico a equipe de enfermagem. 

 CIHDOTT  ENFERMEIRO  

1.1.1.23  Recebe a Notificação de ME da Equipe Médica 

CIHDOTT: recebe a constatação da ME 

Enfermeiro: recebe a constatação da ME 

 CIHDOTT 

1.1.1.24  Notifica a ME ao CNCDO RJ 

 

1.1.1.25  Registro do Caso de ME 

Durante a notificação a CNCDO, fornecer dados atuais e corretos, sobre o 

potencial doador, causa da morte, exames laboratoriais atuais, história de doenças 

prévias, tatuagens... 

 

1.1.1.26  Elemento Decisão 

CIHDOTT: realizar a entrevista familiar e comunicação de más notícias, facilita a 

tomada de decisões quanto ao processo de doação. 
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 FAMÍLIA 

1.1.1.27  Autoriza Doação 

Familiar: autoriza a doação. 

Enfermeiro e Equipe de enfermagem: cuidados técnicos ao potencial doador. 

Médico: manutenção do potencial doador 

CIHDOTT: Transcrever e enviar as informações sobre o processo de doação 

atualizada para a CNCDO 

 

1.1.1.28  Não Autoriza Doação 

Aguarda a parada cardiorrespiratória (PCR) ou suspensão do suporte terapêutico, 

conforme RESOLUÇÃO CFM Nº 1.826/2007 

 

1.1.1.29  Informa ao Enfermeiro e/ou Médico a Decisão 

 

CIHDOTT: informa a todos da equipe sobre a decisão da doação ou não. 

 

 ENFERMEIRO  EQUIPE MÉDICA  CIHDOTT 

 

1.1.1.30  Prepara a Família para o Processo de Doação 

CIHDOTT: informa quanto o termo de consentimento de doação, quais são             

Órgãos para doação, tempo para captação, integridade física do doador efeti-         

vo, retorno do corpo a família. 

 

Enfermeiro: realiza as ações de enfermagem, prepara o doador elegível            para 

transferência ao bloco cirúrgico, informa ao familiar da transferência do          

doador elegível. 

 

       Médico: mantém a hemodinâmica do doador elegível, para bloco cirúrgico. 

 

1.1.1.31  Início do Processo de Captação de Órgáos e Transplantes 

Inicia-se com a transferência do doador elegível para o Centro Cirúrgico. 
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1.1.1.32  Coordena o Processo de Captação de Órgãos e Transplantes 

Intra-Hospitalar 

CIHDOTT: *articular-se com os respectivos IML para, nos casos em que se 

aplique, agilizar o processo de necropsia dos doadores, facilitando, sempre que 

possível, a realização do procedimento no próprio estabelecimento de saúde, tão 

logo seja procedida a retirada dos órgãos; 

 

                     *articular-se com as respectivas CNCDOs, e/ou bancos de tecidos de 

sua região, para organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos; 

   

1.1.1.33  Recebe a Notificação e Coordena as Atividades de Transplante 

Fora da Instituição Captadora 

 

CNCDO: *recebe as notificações de morte encefálica ou outra que enseje a 

retirada de tecidos, órgãos e partes para transplante, ocorrida em sua área de 

atuação; 

 

                 *determina o encaminhamento e providenciar o transporte de tecidos, 

órgãos e partes retiradas ao estabelecimento de saúde autorizado, em que se 

encontrar o receptor selecionado. 

 

1.1.1.34  Fim do Processo de Notificação de ME 

O retorno do doador efetivo para seus entes queridos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 
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VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A investigação do presente estudo permitiu com base nos conhecimentos 

estabelecidos que as ações de gerência do cuidado de enfermagem realizadas no processo 

de notificação de morte encefálica, partem de situações intangíveis uma vez que, o 

profissional enfermeiro em sua prática depara-se com a dialética da ação da doação e o 

lidar com a finitude, remetendo o processo de doação à vários significados para o 

enfermeiro e a família do potencial doador e a influência de suas convicções pessoais no 

enfrentamento da morte. Onde, a ambiguidade da vida acontece sem a exclusão da morte e 

o processo de doação depende do consentimento do familiar do potencial doador. Neste 

sentido, ações sistematizadas que envolvam, acolham e esclareçam o conceito de morte 

encefálica à família do potencial doador e outros profissionais que atuam neste cenário é 

importante para romper paradigmas desde a suspeita do potencial doador.  

 As ações do enfermeiro estão intrinsecamente voltadas para a técnica, do fazer, 

mediante todo aparato tecnológico que envolve o cuidado de alta complexidade. Porém o 

profissional enfermeiro deve ser compreendido por estar a todo o momento vivendo 

situações de difícil enfrentamento emocional, entretanto no momento que a vida se encerra 

é difícil para o profissional se ver do outro lado e deixar as ações expressivas contraporem 

suas ações instrumentais ou técnicas, no momento da morte.  

Foram enfáticas as ações instrumentais do enfermeiro relacionadas diretamente ao 

fazer médico, fato este que provém da necessidade de capacitação do enfermeiro voltado 

para desenvolvimento das competências para o manejo do potencial doador e sua família. 

Destaca-se a mudança do modelo de gestão hierárquica institucional, para que todos que 

participem do processo de notificação de morte encefálica sintam-se partes atuantes e 

motivados a contribuir para o aperfeiçoamento, avaliação e reavaliação de cada etapa do 

processo. Há necessidade da importância da implementação das comissões de transplantes, 

onde o profissional enfermeiro não acumularia mais uma função, e ou sobrecarga de 

trabalho, atuando em parceria com a Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO) para detecção dos potenciais doadores, através da busca ativa.  

 O processo de notificação de morte encefálica é uma das etapas iniciais para que a 

doação de órgãos ocorra, o enfermeiro e equipe multiprofissional precisam se sentir como 



 

~ 116 ~ 

parte integrante do sistema funcional. Uma das estratégias da gestão por processos que 

pode ser aplicável para o desenvolvimento dessas competências e melhora das ações 

gerenciais do cuidado de enfermagem é a construção do fluxograma analisador, uma 

ferramenta para implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, por ser 

uma técnica de representação gráfica que utiliza símbolos previamente convencionados, 

possibilitando a descrição clara do fluxo ou sequencia de um processo.  

Entendemos que o presente estudo não se finaliza aqui, por se tratar da validação 

deste fluxograma com a implementação das mudanças efetivas e que se realiza a 

divulgação do novo processo e seu treinamento para todos os envolvidos, correspondendo 

ao acompanhamento, controle e aperfeiçoamento contínuo do novo processo e, portanto, 

uma etapa de investigação permanente.  

É durante esse gerenciamento que novas oportunidades de melhoria do processo 

são identificadas iniciando-se um novo ciclo. Entretanto os resultados deste estudo 

alcançaram os objetivos propostos além do processo de notificação de morte encefálica,  

houve vantagens quanto as ações de gerência do cuidado os aspectos relacionados ao 

processo doação-transplante estabelecendo vínculos com a prática do enfermeiro e suas 

competências no cenário hospitalar, estendendo-se aos profissionais de saúde inseridos no 

processo doação-transplante. Outros desdobramentos desta pesquisa podem ser estudados, 

uma vez que poderá contribuir com a realidade de outros cenários hospitalares. 
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APÊNDICE A- Instrumento de Caracterização Sócio-Cultural dos Sujeitos 

Características e perfil dos sujeitos do estudo 

1. Sexo: (   ) masculino     (   ) feminino 2. Idade:  

2. Estado Conjugal: (  ) solteiro   (  ) casado   (  ) viúvo   (  ) divorciado/separado    

(  ) outros __________ 

3. Tem filhos? (  ) não    (  ) sim – Quantos? __________ 

4. Há quanto tempo está trabalhando no Centro de Terapia Intensiva? 

_____anos____meses. 

5. Atua em outra instituição de saúde? (   ) sim   (   ) não. 

6. Há quanto tempo concluiu seu curso/graduação?  _______anos_____meses. 

7. Há quanto tempo trabalha nesta instituição?  _______anos______meses. 

8. Possui títulos de pós-graduação?  

(  ) sim    (  ) não 

10. (  ) Stricto sensu     (  ) Lato sensu 

9. São específicos para cuidados a pacientes críticos? 

(  )sim   (  )não. Qual área?___________________________________________ 

10. Participou de algum curso/palestra ou similar acerca de notificação de morte 

encefálica ? (  )sim  (  )não. Se sim, como foi? Onde?  Se não, em que você acha que 

poderia ajudá-lo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Em que turnos atua? (  ) manhã   (  ) tarde    (  ) noite 

12. Qual a carga horária diária no Centro de Terapia Intensiva? ____________horas 

13. Qual a carga horária semanal? _________horas 

14. É doador de órgão? (  ) sim        (  )não 
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APÊNDICE B - Roteiro de Perguntas para a Entrevista 

 

 O que você entende por morte encefálica? 

 O que você entende por notificação de morte encefálica? 

 Conhece a legislação sobre notificação de morte encefálica? 

 Quais são as ações que devem ser realizadas no processo de notificação de morte 

encefálica? 

 Já vivenciou alguma situação de notificação de morte encefálica? Descreva 

como foi. 

 Sentiu dificuldades para realizar este processo? 

 Para você, o que significa o processo de captação e distribuição de órgãos e 

tecidos? 

 O processo de notificação de morte encefálica traria implicações para a doação e 

captação de órgãos? De que forma?  

 Tem conhecimento de alguma rotina para orientação de notificação de morte 

encefálica do HUAP? Descreva. 
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APÊNDICE C - DICIONÁRIO DE SINÔNIMOS E PALAVRAS COM LIGAÇÃO 

 Doação de órgãos = doação 

 Captação de órgãos = captação 

 Notificação de morte encefálica = notificação, notificar 

 Processo de notificação de morte encefálica = processo de notificação, processo 

de morte encefálica 

 Central de transplante = Rio transplante, central de notificação, central de 

captação 

 Diagnóstico de morte encefálica = morte encefálica 

 Potencial doador = possível doador  

 Protocolo de morte encefálica = protocolo 

 Cuidados = cuidados de enfermagem 

 Manutenção = manutenção do potencial doador 
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ANEXO A- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: As Ações de Gerência do Cuidado de Enfermagem no Subprocesso de Notificação de Morte Encefálica em uma 

Unidade de Terapia Intensiva. 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Cristina Lavoyer Escudeiro  

Co-orientadora: Profª Drª Bárbara Pompeu Cristovam 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 98353532 – (21) 99168146- (21) 2629-9472/9473  

Nome do voluntário: ____________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos          R.G. _____________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa " As Ações de Gerência do Cuidado de Enfermagem no 

Subprocesso de Notificação de Morte Encefálica em uma Unidade de Terapia Intensiva", de responsabilidade do pesquisador 

Cristina Lavoyer Escudeiro, Bárbara Pompeu Cristovam e Bárbara Cristina de Aguiar Ernesto Virginio.Você está sendo 

convidado(a) à participar da pesquisa “As Ações de Gerência do Cuidado de Enfermagem no Subprocesso de Notificação de Morte 

Encefálica em uma Unidade de Terapia Intensiva”, e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, ou com a 

Universidade. O presente estudo se justifica pela necessidade de um melhor gerenciamento do processo de notificação de morte 

encefálica na Unidade de Terapia Intensiva desta instituição. Atualmente há um grande número de indivíduos à espera de órgãos 

através das filas de transplantes do Sistema Nacional de Transplante, pois o número de doações de órgãos não é suficiente para 

atender as necessidades dos pacientes. Inserida nesta contextualização, a notificação de morte encefálica é uma ação primordial para 

obter êxito no aumento de potenciais doadores. Com este estudo pretendemos levantar as ações de gerência do cuidado de 

enfermagem no subprocesso de notificação de morte encefálica na UTI do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP); 

caracterizar o conhecimento dos enfermeiros do UTI do HUAP acerca do processo de processo de notificação de ME e construir o 

fluxograma do subprocesso de notificação de morte encefálica para nortear as ações de gerência do cuidado de enfermagem na UTI 

do HUAP. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista semi-estruturada acerca das ações de gerência 

do cuidado de enfermagem no subprocesso de notificação de morte encefálica; o estudo apresenta riscos mínimos, relacionados a 

sua participação, se considerarmos que ao responder as questões que serão levantadas suscite sentimentos de insatisfação e 

frustração no cenário de prática profissional. Os benefícios relacionados com a sua participação se estendem em contribuir com o 

crescimento científico e, sobretudo para o aprimoramento da prática assistencial e captação e doação de órgãos, além de servir como 

fonte futura de consulta para o desenvolvimento de novas pesquisas, ensino acadêmico e desenvolvimento de manuais e rotinas 

institucionais. As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua participação. Os 

dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os dados serão posteriormente arquivados e seu nome não será 

divulgado, apenas as respostas serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do estudo, 

dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como informações atualizadas durante a pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas científicas. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº ________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, _____ de ____________ de ________ 

__________________________________        ________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário                        Nome e assinatura do responsável  por obter o consentimento  

__________________________________           _________________________________________                

Testemunha    Testemunha 
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ANEXO C - TERMO DE DECLARAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA 

Nome do Hospital 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA 

Res. CFM n° 1.400 08/08/1997 

NOME________________________________________________________________ 

PAI:__________________________________________________________________ 

MÃE:_________________________________________________________________ 

IDADE: ______ANOS        _____MESES     _____DIAS         

DATA DE NASCIMENTO ___/____/____  

SEXO: M    F       

RAÇA:   A     B   N  Registro Hospitalar: _______________________ 

A -  CAUSA DO COMA 

A.1 – Causa do Coma: 

A.2 – Causas do coma que devem ser excluídas  durante o exame 

a)     Hipotermia         

 (   ) SIM  (    )  NÃO 

b)   Uso de drogas depressoras do sistema nervoso central        

(    ) SIM              (    ) NÃO 

Se a resposta for sim a qualquer um dos itens, interrompe-se o protocolo 

 

B. EXAME NEUROLÓGICO – Atenção verificar o intervalo mínimo exigível entre as 

avaliações clínicas  constantes da tabela abaixo: 

 

IDADE  INTERVALO 

7 dias a 2 meses incompletos 48 horas 

2 meses a 1 ano incompleto 24 horas 

1 ano a 2 anos incompletos 12 horas 

Acima de 2 anos 6 horas 

(Ao efetuar o exame, assinalar uma das duas opções SIM/NÃO obrigatoriamente, para todos os 

itens abaixo 

 

Elementos dos exame neurológico                   Resultados        

 1º exame     2º exame  

Coma Aperceptivo (  ) SIM (  ) NÃO    (  ) SIM (  ) NÃO 

Pupilas fixas arreativas (  ) SIM (  ) NÃO    (  ) SIM (  ) NÃO 

Ausência de reflexo córneo palpebral (  ) SIM (  ) NÃO    (  ) SIM (  ) NÃO 

Ausência  de reflexo oculocefálicos (  ) SIM (  ) NÃO    (  ) SIM (  ) NÃO 

Ausência de respostas às provas calóricas (  ) SIM (  ) NÃO    (  ) SIM (  ) NÃO 

Ausência de reflexo de tosse (  ) SIM (  ) NÃO    (  ) SIM (  ) NÃO 

Apnéia (  ) SIM (  ) NÃO    (  ) SIM (  ) NÃO 

 

C. ASSINATURAS DOS EXAMES CLÍNICOS – ( Os exames devem ser realizados por 

profissionais diferentes, que não poderão ser integrantes da equipe de remoção e transplante. 
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1.  PRIMEIRO EXAME 

DATA: ___/___/___    HORA: ___________ 

NOME DO MÉDICO: _____________________ 

CRM: _____________ FONE:_______________ 

END.: ____________________________ 

ASSINATURA: __________________________ 

  2.     SEGUNDO EXAME 

DATA: ___/___/___    HORA: ___________ 

NOME DO MÉDICO: _____________________ 

CRM: _____________ FONE:_______________ 

END.: ____________________________ 

ASSINATURA: __________________________ 

 

D. EXAME COMPLEMENTAR – Indicar o exame realizado e anexar laudo com a 

identificação do médico responsável 

  

1. Angiografia 

cerebral 

 

 

 

6. Tomografia por 

emissão de fóton único 

2.  

Cintilografia 

Radiolsotópica 

 

 

 

7. E.E.G 

3.Doppler 

Transcraneano 

 

 

 

8. Tomografia  

por emissão de 

positrôns  

4. 

Monitorização 

da pressão 

intracraneana 

 

 

9 . Extinção 

Cerebral do 

Oxigênio 

5. Tomografia 

Computadorizada 

com xenônio 

 

 

10. Outros (citar) 

     

 

 OBSERVAÇÕES: 

 

I. Para o diagnóstico de morte encefálica, interessa exclusivamente a reatividade 

supraespinal. 

Conseqüentemente, este diagnóstico não é afastasdo através da presença de sinais de 

reatividade infraespinal (atividade reflexa medular), tais como: reflexos osteolondinosos 

(reflexos profundos), cutâneos-abdominais, cutâneo-plantar em flexão ou extensão, 

cremastérico superficial ou profundo, ereção peniana reflexa, arrepio, reflexos flexores 

de retirada dos membros inferiores ou superiores, reflexo tônico cervical. 

 

2. Prova Calórica 

 

2.1 – Deve-se certificar que não há obstrução do canal auditivo por cerúmen ou 

qualquer outra condição que dificulte a correta realização do exame. 

 

2.2 – Usar 50 ml de líquido (soro fisiológico, água, etc), em torno de 0ºC em cada 

ouvido. 

 



 

~ 138 ~ 

 

2.3 – Manter a cabeça elevada em 30 (trinta) graus durante a prova. 

 

2.4 – Constatar a ausência de movimentos oculares. 

 

3 – Teste da Apnéia 

No doente em coma, o nível sensorial de estímulo para desencadear a respiração é alto, 

necessitando-se elevar a pCO2 até 55mmHg, fenômeno que pode determinar um tempo 

de vários minutos entre a desconexão do respirador e o aparecimento dos movimentos 

respiratórios, caso a região ponto-bulbar ainda esteja íntegra. A prova da apnéia é 

realizada de acordo com o seguinte protocolo: 

 

3.1 – Manter o paciente no respirador com Fi 02 a 100%, por 10 minutos. 

3.2 – Desconectar o tubo do respirador. 

3.3 – Instalar cateter traqueal de oxigênio com fluxo de 6 litros por minuto. 

3.4 – Observar o surgimento de movimentos respiratórios por 10 minutos, ou até atingir 

pCO2 = 55 mmlHg. 

 

4 –O exame clínico deve ser acompanhado de um exame complementar, que demonstre 

a ausência de circulação sanguínea intracraniana, atividade elétrica ou atividade 

metabólica cerebral. Observar o disposto abaixo (itens 5 a 6), com relação ao tipo de 

exame e faixa etária. 

 

5 – Em pacientes com dois anos ou mais, fazer 1 exame complementar entre os abaixo 

mencionados: 

 

5.1 – Atividade circulatória cerebral: angiografia, cintilografia radioisotópica, doppler 

transcraniano, monitorização da pressão intracraniana, tomografia computadorizada 

com xenônio, SPECT. 

5.2 – Atividade elétrica: eletroencefalograma 

5.3 – Atividade metabólica: PET, extração cerebral de oxigênio. 

 

6 – Para pacientes abaixo de 02 anos: 
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6.1 – De 1 ano a 2 anos incompletos: o tipo de exame é facultativo. No caso de 

eletroencefalograma, são necessários 2 registros com intervalo mínimo de 12 horas. 

6.3 – De 7 dias a 2 meses de idade  (incompletos); dois eletroencefalogramas com 

intervalo de 48 horas. 

 

7 – Uma vez constatada a morte encefálica, cópia deste termo de declaração deve 

obrigatoriamente ser enviada ao órgão controlador estadual (Lei 9.434, art. 13). 

 

 

 

 

 


