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RESUMO 
 
 

 
O cenário de desequilíbrio entre a demanda e a oferta de órgãos no Brasil e no mundo, 
torna fundamental o melhor aproveitamento dos órgãos disponíveis, através da 
otimização das condições técnicas de preservação, transporte e distribuição, 
garantida por uma logística eficiente e eficaz para transplante. O objetivo do presente 
trabalho é descrever o funcionamento sistêmico da logística do transplante de órgãos 
no Brasil, utilizando a metodologia de Dinâmica de Sistemas. A elaboração da revisão 
de literatura, englobando os três temas (processo de doação de órgãos, logística do 
transplante de órgãos e dinâmica de sistemas), baseou-se em pesquisa estruturada 
na base Scopus do Portal Periódico CAPES e não estruturada em livros, teses e 
documentos. Para melhor compreensão da problemática, foi realizada uma entrevista 
não estruturada com um profissional da área médica que trabalha com transplantes. 
A construção do diagrama causal, a partir do embasamento teórico e da contribuição 
da experiência de um stakeholder, utilizou o software Vensim PLE versão 8.2.1 e teve 
como etapas: (1) avaliação do panorama da atividade de transplante de órgãos e sua 
logística no Brasil; (2) construção do fluxograma do processo da logística do 
transplante de órgãos; (3) definição das fronteiras do modelo; (4) identificação das 
variáveis; (5) construção das relações entre variáveis e ciclos de feedback. O modelo 
construído foi dividido em 3 subsistemas – planejamento de transplantes, transporte 
e qualidade do órgão – e 6 variáveis de fronteira, apresentando um total de 23 
variáveis e 4 ciclos de feedback. O modelo permitiu análises importantes sobre o 
cenário atual do sistema brasileiro e sobre possíveis impactos de mudanças para as 
variáveis envolvidas, discutindo, por exemplo, a influência da logística tanto no volume 
quanto na qualidade dos transplantes, avaliação da capacidade e ocupação do 
sistema, conscientização da população e comportamento contraintuitivo com a 
redução da lista de espera. Apesar de priorizar o transplante do coração, com maior 
complexidade, dado o tempo de isquemia de apenas 4 horas, o processo logístico do 
transplante de órgãos apresenta etapas, fluxo e variáveis similares para todos os 
órgãos sólidos e, por isso, o modelo construído, com adaptações, poderia ser 
replicado para outros casos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Transplantes, Coração, Logística, Problemas Complexos, Dinâmica 
de Sistemas 
    



 

ABSTRACT 
 
 

The unbalanced scenario between the demand and supply of organs in Brazil and in 
the world makes it essential to ensure the best use of available organs, through the 
optimization of technical conditions for preservation, transport and distribution, 
guaranteed by efficient and effective logistics for transplantation. The objective of the 
present work is to describe the systemic functioning of organ transplant logistics in 
Brazil, using the System Dynamics methodology. The construction of the literature 
review, considering the three themes (organ donation process, organ transplant 
logistics and system dynamics), used a structured research in the Scopus database 
of the CAPES Periodical Portal and a not structured search in books, theses and 
documents. For a better understanding of the problem, an unstructured interview was 
carried out with a medical professional who works with transplants. The elaboration 
of the causal diagram, from the theoretical basis and the contribution of the 
experience of a stakeholder, used the Vensim PLE software version 8.2.1 and 
considered the following steps: (1) evaluation of the organ transplantation activity and 
its logistics in the Brazil; (2) construction of the flowchart of the organ transplant 
logistics process; (3) definition of model boundaries; (4) identification of variables; (5) 
construction of relationships between variables and feedback loops. The constructed 
model was divided into 3 subsystems – transplant planning, transport and organ 
quality – and 6 borderline variables, with a total of 23 variables and 4 feedback loops. 
The model allowed important analysis on the current scenario of the Brazilian system 
and on possible impacts of changes in the variables involved, discussing, for 
example, the influence of logistics on both the volume and quality of transplants, 
assessment of the capacity and occupation of the system, population awareness and 
counterintuitive behavior with the shortening of the waiting list. Despite prioritizing 
heart transplantation, with greater complexity, given the ischemic time of only 4 
hours, the logistical process of organ transplantation has similar steps, flow and 
variables for all solid organs and, therefore, the constructed model, with adaptations, 
could be replicated for other cases. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONTEXTO 
 

O transplante de órgãos é uma forma de tratamento reconhecida mundialmente 

como a melhor e, muitas vezes, única intervenção para casos de falência de órgãos 

em estágio terminal (WHO, 2020). Mais do que isso, o ato da doação de órgãos pode 

salvar vidas ao redor do mundo (BRASIL, 2020). 

Dados recentes do Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT) 

apontam que 153.863 transplantes de órgãos sólidos (rim, coração, pulmão, fígado, 

pâncreas e intestino delgado) foram realizados no ano de 2019, o que corresponde a 

aproximadamente 20 transplantes por milhão da população (PMP). Este relatório 

conta com as informações de 74,3% da população mundial e estima que no ano de 

2019, apesar de um crescimento de 4,8% no número de transplantes em relação à 

2018, menos de 10% da demanda mundial foi atendida. O Brasil assume posição de 

referência, sendo o quarto maior transplantador do mundo em números absolutos, 

atrás dos Estados Unidos, China e Índia respectivamente (GODT, 2021). 

No Brasil, através do programa nacional de transplante de órgãos, tecidos e 

células, garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 96% dos transplantes de 

órgãos são realizados na rede de saúde pública (BRASIL, 2018). O controle e 

monitoramento do processo de doação de órgãos no país é atribuição do Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT), instituído pela Lei 9.434 de 1997. Assim, esta 

entidade é responsável pelo processo de doação, retirada, distribuição e transplante 

de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano, para finalidades terapêuticas 

(BRASIL, 2017, 2020).  

Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) divulgado pela Associação 

Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), os resultados do Brasil no ano de 2019 

mostraram um crescimento de 6,5% na taxa de doadores efetivos em relação ao ano 

anterior, atingindo 18,1 PMP (correspondente à 3.768 doadores). Ainda assim, os 

números foram menores do que a meta de 20 doadores PMP estipulada em 2016 pela 

própria ABTO. Além disso, o número de doadores efetivos ainda está bem abaixo do 

número de potenciais doadores identificados. Em 2019, 11.399 doadores foram 

identificados e notificados pelo sistema (ou 54,7 PMP), resultando em uma taxa de 

conversão em doações efetivas de apenas 33% (ABTO, 2019). 
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De acordo com o mesmo relatório da ABTO, o número de pacientes ativos em 

lista de espera, em dezembro de 2019 foi contabilizado em 37.946, número maior do 

que o registrado no final de 2018 (ABTO, 2019). Nesse contexto, apesar da melhora 

progressiva do país nos resultados dos transplantes, a demanda por doação de 

órgãos está longe de ser suprida.   

Outro fator relevante é a taxa de utilização dos órgãos doados, avaliando a 

efetiva ocorrência do transplante. No ano de 2019, dentre os 3.768 doadores efetivos 

(18,1 PMP), apenas 3.211 tiveram os órgãos doados efetivamente transplantados 

(15,4 PMP). No ano de 2017, o Brasil obteve resultados melhores para a taxa de 

utilização, que começaram a regredir no ano de 2018 (ABTO, 2017, 2018, 2019).  

Nesse contexto, as diretrizes básicas para captação e retirada de múltiplos 

órgãos e tecidos da Associação Brasileira de Transplantes apontam que as principais 

razões para a não efetivação de transplantes de órgãos são: falta de notificação, 

recusa familiar, parada cardíaca, contraindicação médica e problemas logísticos 

(ABTO, 2009). O aspecto logístico do transplante de órgãos será o problema de 

pesquisa abordado neste trabalho. 

 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 
 

Dada a relevância do tema para a sociedade e o desequilíbrio entre oferta e 

demanda de órgãos para transplante, além de buscar o aumento do número de 

doadores, é crucial garantir o melhor aproveitamento dos órgãos disponíveis, através 

da otimização das condições técnicas de preservação, transporte e distribuição, 

garantida por uma logística eficiente e eficaz (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 

Os aspectos logísticos do processo de transplante envolvem as tarefas de 

acondicionamento, armazenagem e transporte dos órgãos em períodos determinados 

pelo seu respectivo tempo de isquemia - tempo que o órgão pode permanecer sem 

vascularização (LIRA; REIS; SANTOS, 2016).  

Segundo Pullen (2019), existem diversas frustrações relacionadas à 

movimentação de órgãos, tratando-se de um problema sistêmico. Questões 

relacionadas ao transporte de órgãos podem afetar tanto o volume quanto a qualidade 

dos transplantes, porém, observam-se poucos avanços nesse campo.  

No Brasil, os problemas do sistema logístico são uma realidade antiga, que 

acarretam no descarte ou perda de órgãos que poderiam salvar vidas e reduzir a longa 
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fila de espera de transplantes (LACERDA; GENARO; ZIOLI, 2020). A comparação dos 

números dos anos de 2005 e 2016 permite ilustrar essa realidade, conforme 

apresentado a seguir.  

Em 2005, com cerca de 60.000 brasileiros na fila de espera por um transplante 

e projeções de atendimento de apenas 20% da demanda, o maior complicador dos 

transplantes no Brasil não era a falta de doadores, e sim a estrutura deficiente, visto 

que o sistema de captação e distribuição de órgãos era falho (BERGAMO, 2005). No 

ano de 2002, 27% das doações (1.159) não foram efetivadas por aspectos logísticos, 

e nos anos de 2003 e 2004, este número foi de 24%, em números absolutos 1.129 e 

1.208 respectivamente (SNT, 2005 apud1 RATZ, 2006)  

Mais de 10 anos depois, em 2016, com a promulgação da Lei de Acesso à 

Informação, os problemas nas condições logísticas para transporte foram 

evidenciados. Apenas no ano de 2014, houve perda de cerca de 70 corações para 

doação por problemas logísticos de transporte, o que equivale à aproximadamente 

18% dos corações doados, considerando que 309 transplantes do órgão foram 

realizados no país durante o ano (BRASIL, 2016).  

Nesse contexto, o transplante de órgãos demanda logística diferenciada por 

agrupar diversos processos em um único caso: transporte de produtos perecíveis, 

prazo de entrega altamente controlado e curto, planejamento prévio de rotas e tempos, 

comunicação permanente, multimodalidade e necessidade de avaria zero (PINTO, 

2007).  

Dentre os diferentes tipos de órgão, o coração ocupa terceira posição no ranking 

de demanda (atrás de rim e fígado respectivamente), porém apresenta maior 

complexidade considerando o tempo de isquemia de apenas 4 horas, isto é, o tempo 

máximo que o órgão pode ficar sem vascularização para ser transportado. (ABTO, 

2019; GODT, 2021). Dessa forma, este órgão será tratado como objeto de estudo para 

o presente trabalho.  

Assim, para promover o aumento da efetividade das doações, é fundamental a 

organização e coordenação dos aspectos logísticos do transplante de órgãos e, 

portanto, o entendimento adequado do funcionamento geral desse sistema complexo 

é de suma importância.  

 
1 Não foi possível acesso à base de dados do SNT (2005) 
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Como a logística do transplante de órgãos se trata de um problema sistêmico, é 

necessário utilizar ferramentas e métodos sistêmicos que permitam a modelagem de 

problemas reais complexos (PULLEN, 2019; STERMAN, 2000). Diferentes 

metodologias são utilizadas para aumentar o entendimento de sistemas complexos, 

dentre elas: cibernética, metodologia de sistemas flexíveis (soft systems), sistema 

adaptativo complexo (complex adaptive systems), pensamento crítico de sistemas 

(critical system thinking) e dinâmica de sistemas (system dynamics) (WILLIAMS; 

IMAM, 2006). Neste trabalho, a dinâmica de sistemas será utilizada para a construção 

do modelo da logística do transplante de órgãos. 

A proposta da dinâmica de sistemas (do inglês System Dynamics) permite o 

entendimento e a modelagem da estrutura e das dinâmicas de sistemas complexos, 

como o caso em questão. O foco da abordagem é entender o sistema de forma geral 

e completa, com ênfase nas relações entre as variáveis e sua influência no 

comportamento do sistema. Esta ferramenta permite também a análise e previsão do 

comportamento dos sistemas em resposta à mudanças através da simulação e será 

melhor explicada na revisão de literatura (KHATAIE; BULGAK, 2013; STERMAN, 

2000). 

 
1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 
 

O objetivo do presente trabalho é descrever o funcionamento sistêmico da 

logística do transplante de órgãos no Brasil, utilizando a metodologia de Dinâmica de 

Sistemas.  

Esta metodologia permitirá a criação de um modelo de diagrama causal para o 

sistema estudado, com a visualização das variáveis envolvidas e das relações causais 

existentes entre elas. 

Além disso, os objetivos específicos do estudo são destacados abaixo: 

• Elaborar um referencial teórico sobre os temas de doação de órgãos, 

logística e dinâmica de sistemas; 

• Identificar as principais variáveis do sistema logístico da doação de 

órgãos; 

• Desenvolver um diagrama causal, utilizando a Dinâmica de Sistemas, que 

permita explicar as relações entre as variáveis identificadas para o 
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sistema logístico do transplante de órgãos e represente o comportamento 

do sistema; 

• Realizar entrevista, para promover o melhor entendimento do sistema 

estudado; 

• Analisar criticamente o diagrama causal proposto a luz do panorama atual, 

com a finalidade de compreender os impactos de cada uma das variáveis 

para o comportamento do sistema. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA  
 

As seguintes questões deverão ser respondidas ao final do estudo: 
 

• Como o sistema logístico do transplante de órgãos está estruturado no 

Brasil? 

• Quais são as principais variáveis do sistema logístico do transplante de 

órgãos brasileiro? 

• Como a logística influencia a efetividade dos transplantes de órgãos no 

Brasil? 

• Como a dinâmica de sistemas pode auxiliar no entendimento do sistema 

logístico do SNT? 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

O escopo do presente trabalho é o processo logístico do transplante de órgãos 

no Brasil, tendo como foco o transplante de coração, que apresenta tempo de 

isquemia de quatro horas. Portanto, foram consideradas as etapas e variáveis a partir 

da confirmação do potencial doador (após a aceitação da família) até a 

disponibilização do órgão para transplante no hospital do receptor, após o transporte. 

Etapas anteriores, relacionadas à procura, notificação e efetivação de potenciais 

doadores não serão exploradas em detalhes. 

Ademais, por se tratar de um estudo da área da Engenharia, aspectos da área 

médica não foram abordados em profundidade, sem detalhamento sobre as próprias 

cirurgias de remoção e transplante. No concernente à alocação do órgão, esse 

processo apresenta muitas variáveis e critérios envolvidos, que não foram tratadas em 

detalhe no modelo.  



 

18 

 

O trabalho também teve maior foco no cenário do estado do Rio de Janeiro, visto 

que a entrevista realizada foi com um profissional que atua neste estado, portanto, 

não foram consideradas, no modelo, possíveis particularidades regionais do nosso 

país. 

Por fim, não foram consideradas análises de cunho financeiro. 

 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 
 

O presente trabalho combina a abordagem do tema de transplante de órgãos, de 

alta relevância para a sociedade com a aplicação da metodologia de dinâmica de 

sistemas, ainda pouco utilizada, além de contribuir para os estudos nas áreas de 

logística e saúde.  

Apesar do crescimento do número de doadores e de transplantes no Brasil, ainda 

existem muitos desafios para atender à alta demanda por esse tratamento. No 

entanto, não se trata unicamente de aumentar o número de doadores, é preciso 

construir um sistema eficiente que garanta que os órgãos doados sejam transportados 

em estado ideal até os seus respectivos receptores.  

Ainda existem poucos estudos sobre os aspectos logísticos do processo de 

doação de órgãos, apesar de sua influência na eficácia do transplante. O objetivo 

deste trabalho é contribuir para esse campo de estudo, neste tema relevante para a 

sociedade. 

Ademais, a metodologia de dinâmica de sistemas ainda é pouco explorada em 

trabalhos de alunos no departamento de Engenharia de Produção da UFF. Essa área 

apresenta uma ampla gama de aplicações como educação, saúde, administração de 

empresas, sustentabilidade, dentre outros (BLUMBERGA et al., 2018; HILL; 

CAMACHO, 2017; STERMAN et al., 2015; STRAUSS; BORENSTEIN, 2015). 

Dessa forma, a utilização da dinâmica de sistemas contribui com uma nova área 

na universidade e estimula aumento das pesquisas e do interesse nesse campo. O 

presente estudo contribui em especial para duas áreas da Engenharia de Produção 

segundo a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), a 

“transporte e distribuição física” (2.5) e “modelagem, simulação e otimização” (3.1) 

(ABEPRO, 2020). 
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1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

A apresentação do trabalho ficou dividida em 5 capítulos, conforme descrito a 

seguir. 

O primeiro capítulo introduz os objetos de estudo, por meio da contextualização, 

apresentação do problema da pesquisa, objetivos gerais e específicos, as principais 

questões que guiarão o trabalho e serão retomadas na conclusão, a delimitação do 

escopo, a importância acadêmica e prática e, por fim, esta seção. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico do trabalho. Primeiramente, cada um 

dos três temas (transplante de órgãos, logística do transplante de órgãos e dinâmica 

de sistemas) são apresentados com maior detalhamento. Em seguida, são discutidos 

trabalhos sobre os temas, definidos através de uma pesquisa estruturada no Portal 

Periódico CAPES, consultando a base Scopus e buscas auxiliares. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada no trabalho. 

Em seguida, o capítulo 4 apresenta o estudo de caso, com a elaboração do 

modelo do diagrama causal da logística do transplante de órgãos no Brasil, segundo 

a metodologia da dinâmica de sistemas. 

Por fim, o quinto e último capítulo apresenta as considerações finais do estudo, 

as respostas as perguntas iniciais propostas na introdução e a recomendação de 

estudos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

 

2.1.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
 

O processo de doação e transplante é de extrema importância para a sociedade, 

viabilizando o retorno de pacientes à suas atividades pessoais e profissionais e 

possibilitando a melhoria na qualidade e na perspectiva de vida de indivíduos com 

doenças que comprometem o funcionamento de um órgão específico. Além disso, 

apresenta-se como um tratamento necessário para estágios terminais de falência de 

órgãos (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015; WHO, 2020). 

Nesse sentido, o transplante de órgãos pode ser formalmente definido como a 

remoção de órgãos do doador e o implante dos mesmos no receptor em sequência, 

sendo o binômio doação-transplante considerado indivisível. De forma a melhor 

compreender esse processo complexo, composto de uma série de etapas, é 

fundamental a explanação da nomenclatura utilizada, segundo as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde OMS (ou World Health Organization WHO) (GARCIA; 

PEREIRA; GARCIA, 2015). 

Primeiramente, existem dois tipos de doador: cadáver/falecido e vivo. O primeiro 

tipo contempla indivíduos declarados mortos de acordo com critérios médicos 

determinados e cujos órgãos, células ou tecidos foram recuperados para fins de 

doação. Podem ser assim classificados doadores com morte encefálica, declarados 

falecidos segundo critérios neurológicos ou doadores com parada cardíaca, 

declarados falecidos segundo critérios cardio-pulmonares. Já o segundo tipo, diz 

respeito à indivíduos saudáveis dispostos a doar órgãos ou tecidos (ABTO, 2009; 

WHO, 2009). 

Para pacientes com morte encefálica, o grupo formado por especialistas da OMS 

e da The Transplantation Society (TTS) recomenda a utilização dos seguintes termos 

(GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015): 

• Possível doador: paciente com lesão encefálica considerada grave e com 

necessidade de ventilação mecânica.  

• Potencial doador: classificação utilizada após a realização da abertura do 

protocolo para diagnóstico de morte encefálica. 
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• Elegível para doação: considerado após a confirmação do diagnóstico de morte 

encefálica. 

• Doador efetivo: a partir do início da operação de remoção de órgãos. 

• Doador com órgãos transplantados: considerado se pelo menos um dos órgãos 

removidos for transplantado ao receptor. 

 

A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo de doação e transplante, segundo 

os critérios da OMS explicitados acima. O possível doador não está explicitado na 

Figura, visto que esta classificação é utilizada antes da abertura do protocolo de morte 

encefálica, para indivíduos com lesão encefálica grave e necessidade de ventilação 

mecânica. 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de doação-transplante  

 

Fonte: Garcia; Pereira; Garcia (2015) 

 
Outro conceito importante é o do tempo de isquemia (TI) do órgão, definido como 

o intervalo de tempo desde a remoção de um órgão até o término da operação de 

transplante no receptor, sendo composto pelas etapas descritas a seguir e ilustradas 

na Figura 2 (BRASIL, 2020; GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 
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• Tempo de isquemia quente inicial: tem início com o clampeamento (ou 

interrupção) da aorta para doadores falecidos ou da artéria do órgão a ser 

removido no caso de doadores vivos até o início de resfriamento do órgão com 

a solução de preservação fria. De forma geral, para doadores falecidos costuma 

ser inexistente, estendendo-se a alguns minutos nos casos de doadores vivos. 

• Tempo de isquemia fria: inicia-se com a infusão da solução de preservação e 

estende-se até a retirada do órgão de sua embalagem de preservação para o 

implante. Cada órgão apresenta um tempo de isquemia fria aceitável, conforme 

a Tabela 1. 

• Tempo de isquemia quente final ou de anastomose: intervalo de tempo desde 

a retirada do órgão de sua respectiva embalagem de preservação até a 

retomada da circulação nos vasos sanguíneos.  

 

Figura 2 - Esquema do tempo total de Isquemia 

 

Fonte: Garcia; Pereira; Garcia (2015) 

 

Tabela 1 - Tempo de isquemia fria de cada órgão 

Órgão Tempo de isquemia fria 

Coração 4 horas 

Pulmão 4-6 horas 

Fígado 12 horas 

Pâncreas até 20 horas 

Intestino 6 a 8 horas 

Rins até 24 horas (solução E.collins) e 36 horas (solução UW) 

Vasos até 10 dias (solução UW) 

Fonte: Adaptado de ABTO (2009) 
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Para o presente trabalho, o tempo de isquemia fria é o de maior importância e 

o que será mais abordado, por se tratar do tempo limite para o transporte do órgão 

desde o seu doador até o receptor final.  

 

2.1.2 HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO NO BRASIL 
 

Na década de 1960, o Brasil iniciou a realização das atividades de transplantes 

para fins terapêuticos. No entanto, foi apenas em 1968, com a promulgação da Lei nº 

5.479 que teve início a formalização e organização do processo de transplantes de 

órgãos e tecidos em território nacional. Em 1992, a Lei nº 8.489 aprimorou as 

resoluções anteriormente definidas (ABTO, 2009; BRASIL, 1968, 1992; MOURA; 

SILVA, 2014). 

A OMS determina dois diferentes sistemas referentes à doação de órgãos e 

tecidos. O primeiro é o sistema de consentimento expresso, opting in ou contracting 

in, no qual o falecido ou um de seus familiares deve manifestar a autorização para a 

retirada dos órgãos. Já o segundo é o sistema de consentimento presumido, de 

exclusão, opting out ou contracting out, segundo o qual a extração dos órgãos do 

falecido pode ser realizada para finalidades de transplante. Logo, neste caso, a 

doação ocorrerá desde que o falecido não tenha se declarado contrário a tal ato em 

vida ou no caso em que nenhum familiar manifeste que o indivíduo se opunha 

(FONTENELE; CIOATTO, 2020). 

Em 1997, a Lei nº 9.434, regulamentada pelo Decreto nº 2.268, estabeleceu a 

criação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), contribuindo para a estruturação 

das atividades de transplante no Brasil. Ademais, esta legislação foi responsável pela 

alteração do sistema vigente no país, que passou de doação consentida expressa a 

presumida. Dada a falta de apoio e adesão por parte da população, em 2001, a Lei nº 

10.211 retomou o regime de doação consentida no Brasil. Desde então, a doação de 

órgãos do falecido depende da autorização documentada do cônjuge ou parente de 

primeiro ou segundo graus, obedecendo a linha reta ou colateral. Além disso, o 

Decreto nº 2.268 foi revogado pelo decreto nº 9.175 em 2017, que passou a 

regulamentar a Lei nº 9.434 (ABTO, 2009; BRASIL, 1997a, 1997b, 2001a, 2017). 

No ano de 2020, Espanha e França adotam o sistema opt out ou consentimento 

presumido e o Reino Unido está realizando a transição para este regime. Já 
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Alemanha, Estados Unidos e Brasil optam pelo sistema opt in ou consentimento 

expresso (FONTENELE; CIOATTO, 2020; NHS, 2020). 

Em 2009, a Portaria nº 2.600 aprovou o Regulamento Técnico do SNT, de forma 

a definir de em detalhes a estrutura e o funcionamento de seus componentes (BRASIL, 

2009; MOURA; SILVA, 2014). A próxima seção aborda a organização do SNT, com 

base nesta Portaria.  

 

2.1.3 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES  
 

O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) brasileiro é responsável pelo 

processo de doação, retirada, distribuição e transplante de órgãos, tecidos, células e 

partes do corpo humano para atividades terapêuticas (BRASIL, 2017). O Regulamento 

Técnico do SNT, aprovado pela Portaria nº 2.600 visa a atualização e padronização 

de seu funcionamento e o estabelecimento de normas e mecanismos específicos para 

a articulação e o gerenciamento de seus componentes. A estrutura do SNT é 

composta por diferentes entidades, a saber (BRASIL, 2009; MOURA; SILVA, 2014): 

A) Coordenação-geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT): Exerce as 

funções de órgão central do SNT. Trata-se de uma coordenação do Ministério 

da Saúde do Departamento de Atenção Especializada (DAE), da Secretaria de 

Atenção à Saúde (SAS). A CGSNT recebe assistência do Grupo de 

Assessoramento Estratégico (GAE) e das Câmaras Técnicas Nacionais 

(CTNs). 

B) Grupo de Assessoramento Estratégico (GAE): Tem como função assistir a 

CGSNT, sendo responsável por elaborar diretrizes, propor melhorias na 

regulamentação, identificar indicadores de qualidade, analisar os dados das 

atividades do SNT e emitir pareceres quando solicitados.  

C) Câmaras Técnicas Nacionais (CTN): Assistem a CGSNT na parte técnica 

específica dos processos de doação e transplante de órgãos, tecidos e células. 

D) Central Nacional de Transplantes (CNT): Entidade responsável pela execução 

das atividades de coordenação de logística e distribuição de órgãos e tecidos 

no processo de doação/transplante em âmbito nacional. Tem como principal 

atribuição o apoio ao gerenciamento da captação e da alocação de órgãos e 

tecidos, visando garantir o melhor aproveitamento dos órgãos disponíveis e a 

equidade na sua distribuição. 
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E) Coordenações Estaduais: Exercidas pelas Secretarias de Saúde dos Estados 

e do Distrito Federal ou órgãos equivalentes, têm como atribuições a  

elaboração de normas complementares e congruentes com as demais, a 

estruturação, credenciamento e supervisão da Central de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), a autorização da criação da 

Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) e o envio à CGSNT de 

informações atualizadas sobre as atividades relacionadas aos transplantes no 

âmbito estadual. 

F) Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO): As suas 

funções incluem a coordenação das atividades de transplantes no âmbito 

estadual ou distrital, o gerenciamento do cadastro de potenciais doadores e a 

promoção e organização logística da distribuição dos órgãos e tecidos 

referentes à sua área de atuação.  

G) Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO): As OPOs podem ser 

estruturadas pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, em 

conjunto com a respectiva CNCDO, a qual devem se reportar. Suas 

incumbências incluem a organização da logística da procura de doadores, no 

âmbito de sua circunscrição e a integração com as Comissões Intra-

Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT). 

Objetiva auxiliar a identificação de doadores, viabilizar a realização do 

diagnóstico de morte encefálica e promover a capacitação sobre acolhimento 

familiar, morte encefálica e o processo de doação/transplante de forma geral. 

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

Transplante (CIHDOTT): Tratam-se de comissões hospitalares, em alguns 

casos obrigatórias, que têm como finalidade organizar, no âmbito do 

estabelecimento de saúde, o protocolo de doação de órgãos e viabilizar a 

realização do diagnóstico de morte encefálica (de acordo com a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina CFM). Devem articular-se com as respectivas 

CNCDOs, OPOs e/ou bancos de tecidos de sua área de atuação. Têm como 

objetivo a organização do processo de doação e captação de órgãos e tecidos, 

auxiliando na identificação e manutenção de potenciais doadores.  
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A Figura 3 apresenta a estrutura do SNT, com os círculos referenciando as letras 

dos tópicos abordados acima.  

 

Figura 3 - Estrutura do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) 

 

Fonte: Adaptado de Moura; Silva (2014) 

 

2.1.4 PROCESSO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL 
 

O processo de doação-transplante é um procedimento médico, que engloba 

uma sequência de etapas, com o objetivo de transferir os órgãos de uma pessoa 

falecida ou viva à um doador necessitado. Trata-se de um procedimento complexo, 

que envolve dezenas de profissionais e pode ter duração a partir de 12 horas até mais 

de 72 horas (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 
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A Figura 4 apresenta as etapas do processo de doação-transplante, explicadas 

a seguir: 

 

Figura 4 - Etapas do Processo de Doação-transplante 

 
Fonte: Adaptado de Moura; Silva (2014) 
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Etapa 1) Detecção dos potenciais doadores: Trata-se do primeiro passo para 

todo o processo de transplante, apresentando alto impacto no número final de 

doadores de órgãos. Isto ocorre porque o baixo número de notificações é uma 

das principais causas da limitação na taxa de doadores no país. A identificação 

de pacientes com critérios clínicos de morte encefálica tem participação do 

Coordenador Intra-hospitalar de transplantes e/ou do Coordenador de OPO, e 

as CNCDOs devem ser notificadas (ABTO, 2009; GARCIA; PEREIRA; 

GARCIA, 2015).  

Etapa 2) Avaliação do potencial doador: O objetivo desta etapa é garantir a 

obtenção de um enxerto de qualidade e evitar a transmissão de quaisquer 

neoplasias e infecções. Os órgãos podem ser classificados de acordo com seu 

estado, como “ideal” e “limítrofe”, porém, os critérios de aceitação têm sido cada 

vez mais ampliados, incluindo os órgãos com esta segunda classificação. A 

avaliação do potencial doador deve abranger uma revisão detalhada da história 

clínica, um exame físico completo e testes laborais e de imagem. Segundo o § 

1º do Art. 47 da Portaria No 2.600, que aprova o Regulamento Técnico dos 

Transplantes do Brasil, as contraindicações absolutas para a doação estão 

apresentadas na Figura 5. Tal Regulamento também define critérios 

específicos de exclusão de determinado órgão, tecido, célula ou parte do corpo 

(BRASIL, 2009). O coordenador hospitalar ou da OPO ou CNCDO tem 

responsabilidade sobre as contraindicações absolutas, enquanto a decisão 

sobre a utilização de determinado órgão ou tecido cabe à equipe de transplante 

(ABTO, 2009; GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 

Etapa 3) Manutenção do potencial doador: O principal objetivo da manutenção 

é otimizar a perfusão tecidual e a oferta de oxigênio aos tecidos, de forma a 

evitar a parada cardíaca e assegurar a viabilidade dos órgãos. Nesse sentido, 

é recomendado manter o monitoramento cardíaco, da saturação de oxigênio, 

da pressão arterial, da pressão venosa central, do equilíbrio hidroeletrolítico, do 

equilíbrio ácido-base, do débito urinário e da temperatura corporal (ABTO, 

2009; GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 

Etapa 4) Diagnóstico de morte encefálica: A Resolução No 1.489, de 1997, 

estabelece os critérios para o diagnóstico de morte encefálica no Brasil. No 

exame clínico para o diagnóstico de morte encefálica, o paciente deve estar em 



 

29 

 

coma não reativo, conforme descrito na Figura 6. Além disso, a família deve ser 

comunicada sobre a abertura do protocolo de morte encefálica (ABTO, 2009; 

GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 

 

Figura 5 - Critérios absolutos de exclusão de doador 

 

• Soropositividade para HIV; 

• Soropositividade para HTLV I e II; 

• Tuberculose em atividade; 

• Neoplasias (exceto tumores primários do Sistema Nervoso Central e 

carcinoma in situ de útero e pele); 

• Sepse refratária; e 

• Infecções virais e fúngicas graves, ou potencialmente graves na presença 

de imunossupressão, exceto as hepatites B e C 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2009) 

 

 

Figura 6 - Exame Clínico para Diagnóstico de Morte Encefálica 

 

   A. Coma não reativo (Glasgow 3)  

   B. Ausência de reflexos de tronco cerebral  

1. Ausência do reflexo fotomotor  

2. Ausência do reflexo corneopalpebral  

3. Ausência do reflexo oculocefalógiro  

4. Ausência do reflexo vestíbulo-calórico  

5. Ausência de reflexo de tosse 

   C. Teste da apneia 

 

Fonte: Adaptado de Garcia; Pereira; Garcia (2015)  

 

Etapa 5) Documentação de morte encefálica: O diagnóstico de morte encefálica 

deve ser comprovado por meio de exames clínicos e complementares durante 

intervalos de tempo variáveis, característicos para determinadas faixas etárias. 
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Após a realização desses exames, os dados clínicos e complementares do 

paciente devem ser registrados no “Termo de declaração de morte encefálica”, 

que consta na Resolução CFM Nº 2.173/17 (que substituiu a No 1.480 de 1997). 

É mandatória a notificação à Central de Notificação, Captação e Distribuição 

de Órgãos (CNCDO) vinculada ao hospital (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 

2015). 

Etapa 6) Entrevista Familiar: Como apresentado na Seção 2.2.1, o Brasil, 

atualmente, adota o sistema opt in, no qual cabe aos familiares do falecido a 

decisão sobre a doação dos órgãos. A entrevista familiar tem o objetivo de 

oferecer informações e suporte para a tomada de decisão da família sobre a 

doação. Segundo a ABTO (2009), as condições necessárias para a entrevista 

familiar são: conhecimento sobre as condições do potencial doador e as 

circunstâncias da sua morte, conversa prévia com o médico do paciente, 

identificação da melhor pessoa para oferecer a opção da doação e ambiente 

tranquilo e confortável (ABTO, 2009; GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 

Etapa 7) Aspectos Logísticos: Com a autorização familiar na entrevista, a 

próxima etapa consiste na preparação intra e extra-hospitalar para a retirada 

dos órgãos e tecidos. A logística intra-hospitalar envolve a coleta de material 

para HLA (antígeno leucocitário humano), bioquímica, cultura e sorologia, a 

análise dos resultados, o agendamento do centro cirúrgico, o acionamento das 

equipes de retirada e a definição do horário do início da cirurgia de remoção. 

Além disso, a CNCDO deve ser notificada e todas as informações necessárias 

devem ser fornecidas, para a realização logística extra-hospitalar, que envolve 

a alocação dos órgãos com base no gerenciamento da lista única nacional 

(GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). 

Etapa 8) Remoção de órgãos e tecidos: Para a extração dos órgãos e tecidos, 

a atuação harmônica das equipes cirúrgicas é crucial para a obtenção do maior 

número possível de órgãos viáveis. No caso de múltiplos órgãos removidos, o 

coração deve ser a último. Após a remoção, o corpo deve ser recomposto para 

ser entregue aos familiares ou responsáveis legais (GARCIA; PEREIRA; 

GARCIA, 2015). 
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Etapa 9) Distribuição: Segundo o Glossário da WHO, a distribuição trata do 

transporte e entrega das células, órgãos e tecidos, após sua alocação (WHO, 

2009). Esta etapa s será explorada com maior profundidade na seção 2.2. 

Etapas 10 e 11) Transplante e acompanhamento de resultados: Após a 

distribuição dos órgãos e tecidos para os receptores, ocorre a cirurgia de 

transplante e o centro de transplante deve realizar o acompanhamento do 

paciente e fornecer os resultados da operação (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 

2015). 

O lead time (tempo desde a efetivação da doação, após a aceitação familiar, até a 

realização da cirurgia de transplante), indicado na Figura 4 será abordado na seção a 

seguir, que trata da logística do transplante de órgãos.  

 

2.2 A LOGÍSTICA E O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

 
2.2.1 CONCEITOS GERAIS 
 

Segundo a definição do Council of Logistics Management (CLM), a logística 

empresarial pode ser entendida como o processo de planejamento, implantação e 

controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e informações desde a 

origem até o consumo, com o objetivo de atender às exigências dos clientes (BALLOU, 

2006). 

 A logística é importante por tratar da criação de valor para as partes 

interessadas, como clientes e fornecedores. O valor para o mercado existe quando os 

produtos e serviços corretos são disponibilizados no local e horário que os clientes 

desejam pelo preço acordado. Nesse contexto, as variáveis tempo e lugar são cruciais 

para a geração de valor da logística (BALLOU, 2006). 

 Um conceito fundamental no âmbito logístico é o de lead time, que pode ser 

entendido como o tempo que decorre desde a liberação de certa ordem de compra ou 

de produção até que o produto correspondente esteja pronto e disponível para o uso 

(CORRÊA; CORRÊA, 2004). 

 O conceito de logística foi aprimorado e expandido para outras áreas além da 

empresarial, como instituições públicas, hospitais e escolas (LACERDA; GENARO; 

ZIOLI, 2020). Existe diferença entre a logística aplicada ao setor público e a logística 

empresarial, principalmente pelo fato de as organizações públicas apresentarem como 
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propósito a prestação de serviços de interesse da população. Nesse contexto, o papel 

da logística é garantir que os cidadãos tenham acesso a todos os recursos 

necessários no momento requerido e, ao mesmo tempo, assegurar a utilização 

eficiente dos recursos públicos. (ASSINI et al., 2012; LACERDA; GENARO; ZIOLI, 

2020; VAZ; LOTTA, 2011).  

A logística é especialmente importante para a área da saúde, por esta tratar de 

vidas. Nesse sentido, a logística hospitalar é responsável pela estruturação da 

disponibilidade dos materiais requeridos na hora e lugar certos, de forma a evitar os 

transtornos gerados pela falta de equipamentos médico-hospitalares à equipes 

médicas e de enfermagem, que apresentam consequências significativas para a 

sociedade (MEDEIROS, 2008). Ademais, o transporte de órgãos para transplante é 

um exemplo que deve ser ressaltado na logística hospitalar. Isso decorre do fato desta 

atividade demandar uma logística diferenciada por agrupar diversos processos da 

logística da manufatura e de serviços em um só caso: transporte de produtos 

perecíveis, prazo de entrega extremamente controlado e curto, planejamento prévio 

de rotas e tempos, comunicação permanente, multimodalidade e necessidade de 

avaria zero (PINTO, 2007). A próxima seção aborda maiores detalhes da logística do 

transplante de órgãos. 

  
2.2.2 LOGÍSTICA DO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 
 

O processo de transplante de órgãos, sob o ponto de vista logístico, engloba o 

acondicionamento, a armazenagem e o transporte dos órgãos, considerando os seus 

respectivos tempos de isquemia fria e as distâncias entre doador e receptor. Ademais, 

considerações sobre o agendamento de salas cirúrgicas, o suprimento de materiais e 

equipamentos e a alocação de equipes especializadas são considerações importantes 

no âmbito logístico. Cabe ressaltar, que a realização do planejamento logístico deve 

ser precedida pela alocação do órgão a seu receptor. O fluxo logístico pressupõe 

precisão, rapidez e flexibilidade, para possibilitar, neste contexto, a chegada do órgão 

conservado do doador ao receptor (GUSSEN, 2014; RATZ, 2006). 

Segundo Fuzatti (2005), o processo de transplante de órgãos é composto de 

duas fases: captação e cirurgia. A fase de captação está relacionada à busca pelo 

receptor mais indicado e a organização logística do transplante. Já a etapa posterior 
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de cirurgia é quase exclusivamente voltada a questões médicas, como operações 

cirúrgicas, tratamentos antirrejeição e terapias posteriores. 

A etapa de captação, por sua vez, pode ser desmembrada em três subfases: 

matchmaking, alocação de equipes médicas e planejamento das rotas de transporte, 

como ilustrado na Figura 7 (FUZZATI, 2005). 

 

Figura 7 - Fase de Captação do transplante de órgãos 

 

Fonte: Adaptado de Fuzzati (2005) 

 

Primeiramente, a subfase denominada matchmaking refere-se à análise dos 

potenciais receptores registrados na lista de espera e das informações do doador, de 

forma a definir a melhor combinação para o órgão doado, segundo os critérios 

definidos (FUZZATI, 2005).  

No Brasil, o sistema de lista única é constituído pelo conjunto das listas regional 

(caso se aplique), estadual, macrorregional e nacional dos potenciais receptores 

brasileiros, natos ou naturalizados ou estrangeiros residentes no país que estão 

inscritos para recebimento de certo tipo de órgão, tecido, célula ou parte do corpo. A 

organização macrorregional adotada pela CNT para fins de alocação de órgãos é 

exibida na Figura 8. Para cada órgão ou tecido, existem critérios específicos definidos 

para a correlação entre a classificação e as características antropométricas, 

imunológicas, clínicas e sorológicas do doador falecido e o potencial receptor 

correspondente (BRASIL, 2009, 2017). 
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Ademais, segundo o Art. 35 do Decreto no 9.175 de 2017, a alocação de órgãos, 

tecidos, células e partes do corpo humano deve contemplar os critérios de gravidade, 

compatibilidade, ordem de inscrição, distância, condições de transporte, tempo 

estimado de deslocamento das equipes de retirada e do receptor selecionado e as 

situações de urgência máxima (BRASIL, 2009, 2017). 

 

Figura 8 - Organização Macrorregional da CNT para fins de alocação 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2017) e Brasil (2009) 

 

Após a definição do receptor, tanto o planejamento da rota de transporte quanto 

a alocação e programação das equipes médicas devem ser realizados. A primeira 

envolve a definição do trajeto e modal de transporte do órgão do hospital do doador 

ao hospital do receptor. Cabe ressaltar que a escolha do modal de transporte é um 

fator relevante para o sucesso do transplante, visto que está diretamente ligada ao 

tempo de isquemia fria do órgão (CARRARA, 2014). Já a programação das equipes 

médicas envolve a reserva de salas cirúrgicas e a organização das equipes tanto para 

a remoção dos órgãos quanto para as cirurgias de transplante nos receptores 

(FUZZATI, 2005; GUSSEN, 2014). 

Tratando mais especificamente do deslocamento de órgãos, a Resolução-RDC 

nº 66 de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dispõe sobre o 

transporte de órgãos humanos em hipotermia para fins de transplantes em território 

nacional. Segundo esta Resolução, o transporte é considerado o conjunto de 

atividades relacionadas ao acondicionamento, embalagem, rotulagem, sinalização, 

transferência, armazenamento temporário, transbordo, entrega e recebimento do 

órgão transportado. Além disso, os órgãos devem ser transportados de forma 
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organizada e coordenada entre o remetente, o transportador e o destinatário em 

tempo apropriado para o tipo de órgão, obedecendo às normas de biossegurança, de 

forma a garantir a qualidade, segurança e integridade do material (ANVISA, 2009). 

Nesse sentido, garantir o transporte de órgãos de forma rápida e segura é 

fundamental para assegurar tanto o volume quanto a qualidade dos transplantes. No 

entanto, ainda se observam dificuldades nesta etapa do processo de transplante de 

órgãos. 

 

2.2.3 TRANSPORTE DE ÓRGÃOS 
 
  Não obstante a relevância da etapa de transporte de órgãos para o processo 

de transplante, muitas barreiras ainda são observadas para alcançar a distribuição 

eficiente e eficaz. Algumas preocupações destacadas por estudos sobre o tema são: 

perda e descarte do órgão, atrasos no transporte e forma de manuseio e preservação 

dos órgãos durante o transporte (MATESANZ; DOMINGUEZ-GIL, 2007; 

MONTGOMERY et al., 2008; SEGEV et al., 2011). 

  Como exemplo destas questões, mais de 2.500 rins, representando mais de 

17% do total recuperado de doadores cadáveres foram descartados em 2013 nos 

Estados Unidos, apesar de evidências de que muitos deles poderiam promover a 

recuperação de pacientes aguardando na lista de espera (REESE et al., 2016). 

Ademais, no caso do Brasil, em 2014, para os casos de transporte de coração, que 

apresenta menor tempo de isquemia, houve perda de 18% dos órgãos captados no 

ano (70 corações), por problemas logísticos de transporte (BRASIL, 2016). 

  Além disso, quanto maior o tempo de isquemia (tempo que o órgão permanece 

sem vascularização), pior o prognóstico do transplante. Assim, quanto maior a rapidez 

desse processo, no qual o tempo de transporte apresenta grande influência, melhor o 

resultado do transplante para o receptor (HASEGAWA; VENANZI, 2014). 

  O estudo realizado por Monteiro (2011), busca investigar a aplicabilidade de 

técnicas do Lean Thinking para as atividades logísticas do processo de transplantes 

de órgãos sólidos, de forma a identificar reduções no lead time. A etapa de transporte 

foi identificada como o principal gerador de desperdícios de tempo no processo de 

transplante. Para garantir melhor desempenho nesta etapa, as recomendações feitas 

pela autora são quanto à adaptação dos veículos com sirenes e luzes de alerta e de 

existência de local adequado para encaixe da caixa térmica (MONTEIRO, 2011). 
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2.3 DINÂMICA DE SISTEMAS 

 

2.3.1 PENSAMENTO SISTÊMICO 
  

O conceito de sistemas é amplamente discutido na sociedade e a importância do 

pensamento sistêmico é cada vez mais propagada. Na verdade, Aristóteles já 

argumentava que o todo é claramente mais que a soma de suas partes e que as partes 

só obtêm seu significado devido ao propósito do todo (JACKSON, 2002). Apesar da 

longa história, foi apenas no final dos anos 1940 e início de 1950, através da 

publicação do trabalho de Wiener sobre cibernética e da teoria geral de sistemas de 

Von Bertalanffy, que o pensamento sistêmico ou pensamento holístico tornou-se uma 

disciplina e a noção de sistemas emergiu como um conceito relevante para a 

abordagem de problemas complexos do mundo real (JACKSON, 2002; SIMÕES, 

2008).  

Segundo Meadows (2009), um sistema é um conjunto de elementos 

interconectados que produz seu próprio padrão de comportamento ao longo do tempo. 

Além disso, apresenta as seguintes propriedades: realiza uma certa função ou 

propósito; tem uma estrutura definida; e perde a sua identidade se a sua integridade 

é destruída (BOSSEL, 2007).  

O pensamento sistêmico, por sua vez, é a habilidade de ver o mundo de forma 

holística, respeitando e analisando a intensa conexão entre as partes do sistema. 

Segundo Senge (1990), o pensamento sistêmico pode ser visto como um quadro 

referencial para visualizar interrelacionamentos no lugar de eventos e para identificar 

padrões de mudanças ao invés de “fotos instantâneas” (JACKSON, 2002; SENGE, 

1990). 

Nesse contexto, diferentes metodologias são utilizadas para aumentar o 

entendimento de sistemas complexos, dentre elas: cibernética, metodologia de 

sistemas flexíveis (soft systems), sistema adaptativo complexo (complex adaptive 

systems), pensamento crítico de sistemas (critical system thinking) e dinâmica de 

sistemas (system dynamics) (WILLIAMS; IMAM, 2006). A metodologia da dinâmica de 

sistemas será adotada no presente estudo e é explorada nas seções seguintes. 
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2.3.2 DINÂMICA DE SISTEMAS 
 

A dinâmica de sistemas surgiu do trabalho do professor emérito do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Jay Forrester na década de 1950, como 

uma ferramenta de modelagem e simulação para sistemas complexos e dinâmicos. O 

desenvolvimento da metodologia teve como base a teoria de sistemas de informação-

feedback, o conhecimento dos processos de tomada de decisão, a abordagem de 

modelo experimental para sistemas complexos e a simulação computacional 

(COLLINS et al., 2013; FORRESTER, 1958; STERMAN, 2000) 

Existe uma tendência na construção e utilização de uma visão linear de 

eventos, que induz uma abordagem de resolução de problemas com orientação 

congênere. No entanto, essa visão não compreende a existência de feedback, isto é, 

a constatação de que o resultado das ações afeta o ambiente e define as situações 

enfrentadas mais adiante, o que, por sua vez altera a abordagem para o problema e 

influencia futuras decisões. Nesse sentido, Forrester destaca que o feedback está 

presente em todas as decisões humanas (FORRESTER, 1958; STERMAN, 2000). 

A dinâmica de sistemas preocupa-se com o comportamento de sistemas 

complexos, estando pautada na teoria de relações não lineares e controle de 

feedback, desenvolvidas na matemática, física e engenharia. As relações de feedback 

constituem a base para o entendimento da estrutura fundamental de integração das 

diferentes facetas do sistema. Suas dinâmicas surgem, portanto, das interações entre 

essas diversas redes de feedbacks. Os comportamentos mais complexos dos 

sistemas não ocorrem pela complexidade dos próprios componentes, mas devido à 

interação e feedbacks entre os elementos (FORRESTER, 1961; STERMAN, 2000).  

Além da governança por feedbacks, outras características dos sistemas 

contribuem para sua complexidade dinâmica, entre elas o comportamento 

contraintuitivo, resistência à políticas e diferenciação entre as respostas de curto e 

longo prazo (STERMAN, 2000). 

Primeiramente, o comportamento contraintuitivo diz respeito às dinâmicas 

inesperadas nos sistemas, nos quais ações visando resolver um problema podem criar 

efeitos colaterais não previstos. Tais efeitos colaterais emergem como sinal de um 

entendimento limitado e/ou defeituoso do sistema, muitas vezes pela ação de 

considerar que causa e efeito são ligados de forma linear em termos de tempo e 

espaço, desconsiderando a existência de delay (STERMAN, 2000). 
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A resistência a políticas diz respeito a situações em que ações são atrasadas, 

diluídas ou mesmo impedidas de serem implementadas por reações não intencionais 

de outras pessoas ou da natureza do sistema. Isso ocorre quando os objetivos entre 

as partes do sistema são diferentes e até mesmo opostos e cada uma delas busca 

reagir para restaurar o equilíbrio sob seu ponto de vista, após mudanças no estado do 

sistema (MEADOWS, 2009; STERMAN, 2000). 

Por último, os sistemas tendem a apresentar diferenças entre as respostas de 

curto e longo prazo às intervenções, devido à existência de delay entre uma causa e 

seu efeito. Os delays são elementos críticos para a criação das dinâmicas e são 

considerações fundamentais para definir o horizonte temporal do problema e da sua 

análise (STERMAN, 2000).   

O grupo de dinâmica de sistemas do MIT, composto atualmente em tempo 

integral por David Keith, Hazhir Rahmandad, Nelson Repenning e John Sterman, dá 

continuidade aos estudos iniciados pelo seu fundador Jay Forrester, com engajamento 

em estudos e pesquisas em diversas áreas (AMARAL, 2012; MIT SLOAN SCHOOL 

OF MANAGEMENT, 2020).  

Nesse sentido, a dinâmica de sistemas apresenta uma vasta gama de 

aplicações, sendo utilizada em diferentes campos e problemas. Os estudos e 

pesquisas utilizando a metodologia estão relacionados à aplicações gerenciais 

(BOWLES; GARDINER, 2018; STERMAN et al., 2015; WANG; KUNC; BAI, 2017), 

sustentabilidade (BLUMBERGA et al., 2018; NABAVI; DANIELL; NAJAFI, 2017; 

WALTERS et al., 2016), mudança climática (ANSELL; CAYZER, 2018; DURAN-

ENCALADA et al., 2017; GODDE et al., 2019), saúde (HILL; CAMACHO, 2017; 

WITTENBORN et al., 2016; XIE et al., 2017), educação (CERESIA, 2017; STRAUSS; 

BORENSTEIN, 2015; UPADHAYAY; VRAT, 2017), entre outros. 

A metodologia de dinâmica de sistemas apresenta como principais elementos 

os diagramas causais (causal loop diagram) e os diagramas de estoque e fluxo (stock 

and flow diagram). O diagrama causal tem o objetivo de prover uma visão qualitativa 

do sistema, através da representação das interações existentes. Já o diagrama de 

estoque e fluxo, normalmente construído a partir do diagrama causal, permite análises 

quantitativas do comportamento do sistema. A sua simulação em softwares 

especializados torna-se possível através da construção de equações que 

caracterizam o comportamento dos estoques e fluxos existentes. As seções seguintes 
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apresentam estes dois tipos de diagrama com maior detalhamento (STRAUSS; 

BORENSTEIN, 2015).  

 

2.3.3 DIAGRAMA CAUSAL 
 

O desenvolvimento do diagrama causal é uma das etapas mais importantes na 

elaboração de um modelo de dinâmica de sistemas, tratando-se de um mapa que 

contém os componentes do sistema e as interações entre eles (HAGHSHENAS; 

VAZIRI; GHOLAMIALAM, 2015). Tais diagramas mostram as relações de causa e 

efeito entre variáveis e os ciclos de feedback (feedback loops), sendo compostos dos 

seguintes elementos básicos: setas ou links, loops, indicações de polaridade de links 

e loops e descrições (MORECROFT, 2015). Os elementos dos diagramas causais são 

explicados a seguir. 

• Relações causais, relações de causalidade ou links: Apontam o 

relacionamento entre a causa e o seu efeito, sendo representadas por uma 

seta e a sua polaridade, que pode ser indicada por um sinal positivo ou 

negativo. Além disso, o delay pode ser indicado na relação causal, se a causa 

induzir um efeito de forma não imediata. Normalmente, o delay é indicado por 

um retângulo com o rótulo delay (AMARAL, 2012; MORECROFT, 2015). Para 

definir a polaridade de uma relação causal, considera-se apenas as duas 

variáveis em questão, assumindo que as demais variáveis se mantêm 

constantes (AMARAL, 2012; STERMAN, 2000). As relações causais positivas 

e negativas são explicadas e exemplificadas a seguir. 

o Uma relação causal positiva indica que se a causa sofrer um aumento, 

o efeito também aumentaria acima do que teria sido de outra forma (na 

ausência do aumento da causa). Analogamente, se a causa sofrer uma 

diminuição, o efeito também iria reduzir abaixo do que teria sido de 

outra forma (na ausência da diminuição da causa). A Figura 9 

apresenta um exemplo, elaborado no software Vensim, de uma 

relação causal positiva. Percebe-se que um aumento do número de 

sementes causa um aumento na quantidade de plantas, acima do que 

aconteceria caso não existisse aumento das sementes, indicando o 

link positivo (AMARAL, 2012; MORECROFT, 2015). 
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Figura 9 – Exemplo de Relação Causal Positiva 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

o Uma relação causal negativa indica que se a causa sofrer um 

aumento, o efeito diminuiria abaixo do que teria sido de outra forma 

(na ausência do aumento da causa). Analogamente, se a causa sofrer 

uma diminuição, o efeito aumentaria acima do que teria sido de outra 

forma (na ausência da diminuição da causa). A Figura 10 apresenta 

um exemplo, elaborado no software Vensim, de uma relação causal 

negativa. Percebe-se que um aumento na quantidade de pardais 

causa uma diminuição do número de insetos, abaixo do que 

aconteceria na ausência do aumento da população de pardais 

(AMARAL, 2012; MORECROFT, 2015). 

 

Figura 10 – Exemplo de Relação Causal Negativa - Adaptado de Amaral (2012) 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

• Ciclos de feedback ou ciclos de realimentação: Esses elementos são 

representados por uma seta curvada no sentido do ciclo (horário ou anti-

horário) e a identificação de seu tipo. Um feedback pode ser de equilíbrio 

(balanceamento ou estabilização), também chamado de negativo e indicado 

por um B (de balancing) ou de reforço, também denominado de positivo e 

indicado por um R (de reinforcing). Além disso, Morecroft (2015) recomenda 

que cada feedback seja nomeado de acordo com o processo a que se refere 
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(AMARAL, 2012; MORECROFT, 2015; STERMAN, 2000). Existem dois tipos 

de ciclos de realimentação, a saber: 

o O ciclo de feedback de reforço ou positivo é assim denominado por 

reforçar a direção de mudança que estiver acontecendo no sistema, 

se tratando de círculos virtuosos ou viciosos (AMARAL, 2012; 

MEADOWS, 2009; STERMAN, 2000). Um exemplo para esse tipo de 

feedback é apresentado na Figura 11, com uma das partes do 

diagrama causal da epidemia da AIDS. Analisando a figura, percebe-

se que o aumento do número de contatos infectantes gera um aumento 

do número de pessoas HIV positivas, que, por sua vez, gera um 

aumento do número de contatos infectantes e reforça o sentido de 

mudança inicial. Trata-se do ciclo de contágio, um ciclo de 

realimentação positivo, que levaria ao crescimento exponencial do 

número de pessoas portadoras da doença (AMARAL, 2012). 

 

Figura 11 - Exemplo de Ciclo de Feedback de Reforço ou Positivo 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

o O ciclo de feedback de estabilização ou negativo é assim denominado 

por se opor, reverter ou neutralizar a direção de mudança que estiver 

ocorrendo no sistema, buscando o equilíbrio (AMARAL, 2012; 

MEADOWS, 2009; STERMAN, 2000). Seguindo no exemplo do 

diagrama causal da epidemia da AIDS, a Figura 12 apresenta um ciclo 

de feedback de estabilização. O aumento do número de contatos 

infectantes geraria um aumento do número de pessoas HIV positivas, 

que ocasiona um aumento do número de mortes. Com isso, a 
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preocupação da população com a propagação da doença aumentaria, 

levando as pessoas a se prevenirem, o que permitiria a diminuição do 

número de contatos infectantes. Trata-se do ciclo da prevenção da 

doença, um ciclo de realimentação negativo, que busca compensar os 

efeitos do ciclo do contágio (AMARAL, 2012). 

 

Figura 12 - Exemplo de Ciclo de Feedback Estabilização ou Negativo 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

As Figuras anteriores (Figura 11 e Figura 12) mostram alguns dos ciclos de 

feedback existentes no modelo criado para a epidemia de AIDS. A Figura 13 apresenta 

o modelo completo (AMARAL, 2012), representado pela interrelação de diferentes 

variáveis e loops. Conforme recomendado por Sterman (2000), todos os ciclos de 

feedbacks foram numerados e nomeados. No centro da imagem, observa-se os ciclos 

de contágio e prevenção já discutidos. O ciclo de pesquisa, um ciclo de feedback de 

equilíbrio, indica que o aumento da preocupação levaria ao desenvolvimento de novos 

remédios, que aumentaria a resistência ao vírus, reduzindo o número de mortes e, 

assim, reduzindo a preocupação da população. O último ciclo de feedback é o ciclo 

da qualidade, que identifica que o aumento da preocupação da população geraria 

maior controle de bancos de sangue, levando a menos transfusões de sangue 

contaminado, e, consequentemente, diminuição do número de pessoas HIV positivas, 

do número de mortes e da preocupação social. Ademais, são identificadas outras 

formas de contração da doença, como contaminação por amamentação, acidentes 

hospitalares, compartilhamento de seringas e transfusão de sangue. A variável 

distribuição de remédios, por sua vez, diminui o número de mortes, visto que aumenta 
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a sobrevida da população, a variável distribuição de preservativos reduz o número de 

contatos infectantes e a variável campanhas educacionais contribui para o aumento 

da preocupação e conscientização da população, conforme indicado na figura. O 

modelo permite um entendimento sistêmico da epidemia da AIDS. Cabe ressaltar que 

os modelos não são criados com o intuito de representar e esgotar todas as dinâmicas 

existentes na realidade, sendo empregados de forma a simplificar e facilitar o 

entendimento do problema, como exposto no exemplo (AMARAL, 2012). 

 

Figura 13 - Diagrama Causal da epidemia da AIDS 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2012) 

 

A forma de representação dos elementos do diagrama causal pode apresentar 

especificidades, a depender do software utilizado. No presente trabalho, software 

Vensim PLE versão 8.2.1 será utilizado para todas as figuras apresentadas como 

exemplo, assim como para a elaboração do estudo de caso. Nesse sentido, a Figura 

14 apresenta os elementos do diagrama causal discutidos e suas respectivas 

simbologias no software empregado. Como discutido anteriormente, as relações 

causais são indicadas por setas relacionando a causa e sua consequência, com 

polaridade positiva ou negativa. Além disso, a existência de delay, nesse caso, é 

indicada pela existência de duas linhas paralelas sob a relação causal. Os ciclos de 
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feedback são representados por setas curvas no sentido horário ou anti-horário, com 

indicação de seu tipo no respectivo rótulo, tratando-se de equilíbrio (representado por 

B) ou de reforço (representado por R). 

 

Figura 14 - Símbolos utilizados no Diagrama Causal 

 

 

2.3.4 DIAGRAMA DE ESTOQUE E FLUXO 
 

  Estoques e fluxos são dois elementos fundamentais da metodologia de 

dinâmica de sistemas. Os diagramas de estoque e fluxo, por sua vez, ilustram como 

esses dois elementos se conectam para produzir os ciclos de feedback, que 

caracterizam o sistema e seu comportamento (BALA; ARSHAD; NOH, 2017). Os 

elementos desses diagramas são descritos a seguir: 

• Estoque: Pode ser entendido como uma acumulação de material ou 

informação, por exemplo uma população, o dinheiro na conta do banco ou 

mesmo a autoestima de uma pessoa, tratando-se da base de qualquer 

sistema (MEADOWS, 2009). Segundo Sterman (2000), esses elementos são 

críticos para gerar as dinâmicas dos sistemas porque: (a) caracterizam o 
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estado do sistema e são a base para as decisões e ações; (b) fornecem 

inércia e memória ao sistema; (c) são fonte de delay ou atraso; (d) dissociam 

taxas de fluxo e geram dinâmicas de desequilíbrio. A representação desse 

elemento é um retângulo. 

• Fluxos: O fluxo pode ser entendido como o material ou informação que entra 

ou sai de um estoque durante certo período, sendo responsável pelas 

mudanças neste. Dessa forma, a mudança do estado do sistema pode 

ocorrer apenas através das taxas de fluxo. Os fluxos de entrada são 

representados por tubos ou canos com uma seta apontando na direção do 

estoque, indicando adição ao mesmo, enquanto os fluxos de saída são 

representados por tubos ou canos com uma seta apontando para fora do 

estoque, visto que subtraem do mesmo. Ademais, os fluxos contêm as 

válvulas, elementos que os controlam ou regulam e são representadas por 

um símbolo de fluxograma denominado “agrupar”, como apresentado na 

Figura 15 (MEADOWS, 2009; MORECROFT, 2015; STERMAN, 2000). 

• Fontes e sorvedouros (sources e sinks): Estes elementos são estoques 

desconsiderados para o propósito e as análises do sistema, sendo 

responsáveis por indicar a fronteira do modelo. As fontes e sorvedouros são 

identificadas no diagrama de estoques e fluxo por nuvens, representando os 

estoques fornecendo ou absorvendo material respectivamente do sistema 

modelado e a premissa assumida é a de que tais elementos têm capacidade 

infinita e não podem limitar os fluxos que apoiam. Cabe ressaltar que fontes 

e sorvedouros raramente delimitam fronteiras reais, visto que os próprios 

sistemas não costumam ter delimitações exatas. A definição da delimitação 

do modelo possui alta complexidade e não apresenta uma única forma 

legítima de desenho, visto que depende do propósito da análise e das 

questões a serem respondidas (MEADOWS, 2009; STERMAN, 2000). 

 

Assim como o diagrama causal, a notação dos elementos do diagrama de 

estoque e fluxo apresenta especificidades, a depender do software utilizado. A Figura 

15 apresenta a estrutura genérica desse diagrama, seus elementos e respectivas 

simbologias no software Vensim PLE versão 8.2.1. Conforme discutido anteriormente, 

os estoques são representados por retângulos, os fluxos por tubos ou canos com uma 
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seta e um símbolo de representação da válvula e as nuvens representam fontes e 

sorvedouros. Uma estrutura genérica do diagrama estoque e fluxo parte de uma fonte, 

que abastece o estoque com um fluxo de entrada, enquanto um sourvedouro subtrai 

do estoque através do fluxo de saída.  

 

Figura 15 - Simbologia do Diagrama de Estoque e Fluxo 

 

Fonte: Adaptado de Sterman (2000) 

 

Além dos estoques e fluxos, é útil definir variáveis intermediárias ou auxiliares, 

que consistem em funções dos estoques, constantes ou influências externas. O uso 

dessas variáveis contribui para o processo de modelagem, tornando o modelo mais 

claro e compreensível (STERMAN, 2000). 

Ademais, a definição das equações que caracterizam o comportamento dos 

estoques e fluxos ao longo do tempo possibilita a simulação do comportamento do 

sistema (STRAUSS; BORENSTEIN, 2015). O estoque é dado pela acumulação do 

fluxo de entrada menos o fluxo de saída, sendo representado pela equação integral a 

seguir (STERMAN, 2000). 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝑡) =  ∫ [𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑠) − 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 (𝑠)]𝑑𝑠 + 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑡0)
𝑡

𝑡0

 (1) 

Na equação, as variáveis 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑠)  e 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 (𝑠) 

representam respectivamente os fluxos de entrada e de saída no instante de tempo 𝑠 
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entre o valor inicial 𝑡0  e o momento atual 𝑡  e a variável 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑡0) representa o 

estoque inicial (STERMAN, 2000).  

De forma equivalente, a taxa de mudança líquida de qualquer estoque é o fluxo 

de entrada menos o fluxo de saída, a derivada da equação anterior (STERMAN, 2000), 

dada pela seguinte equação: 

𝑑(𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒)/𝑑𝑡 =  [𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑡) − 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 (𝑡)] (2) 

Segundo Sterman (2000), partindo de qualquer sistema de equações 

diferenciais ou integrais, é possível construir o diagrama de estoque e fluxo, assim 

como a partir de um diagrama de estoque e fluxo é viável associar o conjunto de 

equações correspondentes. 

A Figura 16 apresenta um exemplo do diagrama de estoque e fluxo que analisa 

o tamanho de uma população. A taxa de nascimento permite o aumento da população, 

enquanto a taxa de mortalidade diminui o seu tamanho. A título de exemplo, este 

sistema simples foi considerado, apresentando limitação de apenas duas fontes. As 

variáveis taxa de nascimento fracionada e taxa de mortalidade fracionada são 

variáveis auxiliares. Neste exemplo, existem dois diferentes ciclos de feedback, um de 

reforço, que indica o aumento da população de acordo com a taxa de nascimento 

correspondente e um de equilíbrio, que gera a diminuição da população através de 

sua taxa de mortalidade. Assim, a população poderia crescer exponencialmente ou 

ser extinta, dependendo do seu ciclo de feedback dominante, o de reforço ou o de 

equilíbrio (BALA; ARSHAD; NOH, 2017; MEADOWS, 2009). 

As equações para os estoques e fluxos são dadas por (BALA; ARSHAD; NOH, 

2017; MEADOWS, 2009): 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝑡) =  𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜(𝑡 − 𝑑𝑡) + (𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) ∗ 𝑑𝑡 (3) 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 (4) 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 (5) 
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Figura 16 - Exemplo de Diagrama de Estoques e Fluxos 

 

Fonte: Adaptado de Meadows (2009) e Bala, Arshad e Noh (2017) 

 

2.4 REFERENCIAL TEÓRICO E APLICAÇÕES 

 

Por fim, para a análise de trabalhos sobre os temas, foi realizada uma pesquisa 

no Portal Periódico CAPES, consultando a base Scopus. Primeiramente, foram 

procurados materiais relacionados aos três temas explorados: dinâmica de sistemas, 

transplante e logística. Em seguida, esses temas foram pesquisados par a par, com a 

pesquisa de dinâmica de sistemas e transplante; dinâmica de sistemas e logística; e 

transplante e logística, respectivamente. A seção 3 (Metodologia), subitem 3.3.2 

apresenta em detalhes os critérios da busca e seleção dos artigos. 

Dentre as quatro pesquisas, uma delas (dinâmica de sistemas, transplante e 

logística) não apresentou resultado com as especificações utilizadas e outra (logística 

e transplante) não teve trabalhos selecionado para a análise segundo os critérios 

utilizados. Desta forma, oito artigos foram selecionados para análise, quatro da busca 

“dinâmica de distemas e transplante” e outros quatro dos temas “dinâmica de sistemas 

e logística”. Estes trabalhos são apresentados nas seções abaixo. 

 

2.4.1 DINÂMICA DE SISTEMAS E TRANSPLANTE 
 

Os quatro artigos selecionados com os temas dinâmica de sistemas e logística, 

com a pesquisa e critérios descritos na seção 3.3.2, são apresentados na Tabela 2 e 

discutidos na sequência (CRUZ et al., 2019; DEVI et al., 2010; HIRSCH et al., 2012; 

PARICIO; FIGAL, 2015). 

O trabalho de Devi et al. (2010) busca estudar políticas destinadas à redução 

da lista de espera e do tempo de espera do transplante de córneas na Índia. Os 

autores, então, utilizam a metodologia da dinâmica de sistemas, desenvolvendo um 
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diagrama causal, equações do modelo e, por fim, uma simulação da lista de espera, 

após 48 meses. Apesar de ter como foco o transplante de córneas, os autores 

destacam que o modelo pode ser generalizado para o sistema de transplante de outros 

órgãos e que o trabalho teve como foco a modelagem da lista de espera, levando em 

consideração o desequilíbrio existente entre oferta e demanda de órgãos.  

 

Tabela 2 - Artigos Selecionados DS + transplante 

Título Ano Autores Referência 

System dynamics model for 
simulation of the dynamics of 
corneal transplants 

2010 
Devi, S. P., Rao, K. S., 
Krishnaswamy, S., Wang, S. 

Devi et al (2010) 

Deceased Donor Potential for 
Organ Transplantation: A System 
Dynamics 
Framework 

2012 
Hirsch, G, Saeed, K., 
McCleary, K., Myer, K. 

Hirsch et al (2012) 

A System Dynamics Model of the 
Kidney Transplants in the U.S. 

2015 Paricio, I., Figal, J. Paricio e Figal (2015) 

Kidney procurement system in 
Colombia: A system dynamics 
approach 

2019 
Cruz JP, Guerrero WJ, Pérez 
ER, Lizarazo DL, Rico PC, 
Castillo AM, Torres LN 

Cruz et al (2019) 

 

A Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) solicitou e financiou 

o trabalho realizado por Hirsch et al (2012), cujo objetivo foi entender o funcionamento 

do sistema de transplante, estimar os potenciais doadores falecidos e avaliar como 

políticas estratégicas podem ser empregadas para aumentar a oferta de órgãos. O 

modelo construído foi dividido em subsistemas e contou com opiniões e validação de 

operadores do sistema e experts sobre o assunto, além de visitas à Organ 

Procurement Organizations (OPOs). O artigo apresenta um modelo geral do processo 

de transplante, mas não tem como foco os aspectos logísticos. 

 O trabalho de Paricio e Figal (2015) também tem como foco o transplante de 

rins, desta vez nos Estados Unidos e divide o estudo nos seguintes problemas: grande 

aumento da lista de espera; alta mortalidade de pacientes esperando por muito tempo 

por transplante; muitos rins perdidos porque mais da metade da população não é 

doadora no momento da morte; dificuldade na conscientização da população; 

distribuição desigual do problema de acordo com o tipo sanguíneo; e diversas 

questões éticas e morais envolvidas no estímulo à doação. O objetivo foi utilizar um 
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modelo de dinâmica de sistemas para analisar a atual situação do transplante de rins 

no país, assim como simular a implementação de políticas para entender seus efeitos.  

Por fim, o trabalho de Cruz et al. (2019) tem como principal objetivo analisar 

duas possíveis políticas para a falta de equilíbrio entre o número de doadores de rins 

e a lista de espera por este órgão na Colômbia. Para isso, os autores desenvolvem 

um diagrama causal do sistema, um modelo de estoque e fluxo correspondente e 

simulações para o entendimento dos aspectos quantitativos dos diferentes cenários. 

O principal foco do modelo construído é no diagnóstico e prevalência do CKD (chronic 

kidney disease), que em estágios mais avançados (estágio 5) necessita do transplante 

de rim para o tratamento do paciente, na relação de indivíduos com esse diagnóstico 

e as listas de espera e ocorrência de transplante. Assim, o diagrama causal é dividido 

em três subsistemas: diagnóstico CKD (CKD diagnosis), lista de espera (waiting list) 

e doação de rins (kidney donation).  

 Em relação aos aspectos gerais destes artigos, dois deles têm como foco o 

contexto estado unidense, enquanto os outros dois se concentram na Colômbia e na 

Índia. Três dentre os quatro artigos analisados estudam o transplante de rins, que é o 

órgão com maior atividade e demanda de transplante. Segundo o GODT (2021), em 

2019, dos 153.863 transplantes realizados em todo o mundo, 100.097 foram de rim 

(65%). Todos os artigos apresentam diagrama causal, porém alguns com o modelo 

completo, ou seja, todas as variáveis em um único diagrama e outros de forma 

incompleta, com vários diagramas segmentados, mas sem uma visão geral com todas 

as variáveis. Apenas o estudo de Devi et al. (2010) não apresenta diagrama de 

estoque e fluxo e divisão de subsistemas no modelo, e Hirsch et al (2012) apresentam 

diferentes diagramas de estoque e fluxo para cada subsistema, com nove no total. 

Todos os trabalhos utilizaram simulações com dados reais e apresentam propostas 

de políticas, porém Devi et al. (2010) apenas as apresentam na conclusão, sem 

realizar simulações destes novos cenários como os demais artigos. A Tabela 3 resume 

os dados gerais dos quatro artigos. 

As fontes utilizadas para a construção dos modelos são resumidas na Tabela 

4. De forma geral, tanto Devi et al. (2010) quanto Paricio e Figal (2015) recorreram à 

realização de testes como a simulação sob condições extremas. Cruz et al. (2019) 

contaram com entrevistas com experts e operadores do sistema e com os resultados 

da revisão de literatura. O modelo desenvolvido por Hirsch et al (2012) teve maior 
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diversidade de fontes na estruturação do modelo, recorrendo à especialistas e 

operadores tanto para inputs quanto validação, além de visitas a OPOs e realização 

de testes como a comparação dos dados históricos com a simulação do modelo para 

o mesmo período. 

 

Tabela 3 - Aspectos Gerais Artigos DS + Transplante 

 

Devi et al 
(2010) 

Hirsch et al 
(2012) 

Paricio e Figal 
(2015) 

Cruz et al 
(2019) 

País Índia EUA EUA Colômbia 

Órgão / Tecido Córnea Rim Rim Rim 

Diagrama Causal Sim, completo 
Sim, 
incompleto 

Sim, 
incompleto 

Sim, completo 

Diagrama de estoque e fluxo Não 
Sim, 
incompleto 

Sim, completo Sim, completo 

Modelo com subsistemas  X X X 

Apresentação das equações do 
modelo 

X    

Simulação com dados reais X X X X 

Proposta de políticas X X X X 

Simulação com propostas  X X X 

 

Dentre as variáveis da logística de transplantes, algumas estiveram 

relacionadas ao ponto de partida do número de doadores, como doadores potenciais, 

presente em todos os artigos, percentual de doação e doações realizadas. Três 

variáveis importantes também presentes em todos os artigos dizem respeito ao 

resultado, de transplantes bem-sucedidos, transplantes mal-sucedidos e possível 

impacto na lista de espera. Por fim, alguns trabalhos também abordaram variáveis 

relacionadas às campanhas de doação e conscientização da população. Além de 

variáveis nos limites de início e término do processo, também foi possível a 

identificação de variáveis intermediárias, que envolvem a logística da doação de 

órgãos, como o processo de alocação (crossmatch e taxa de sucesso, taxa de 

aceitação alocação para casos urgentes), transporte, qualidade do enxerto (taxa de 

dano do órgão e qualidade do órgão) e capacidades do sistema (capacidade do 

hospital, capacidade necessária por transplante e recursos das organizações de 

procura). Apesar de não apresentarem com muitos detalhes ou terem como foco o 

aspecto logístico do processo, as variáveis consolidadas na Tabela 5 são primordiais 

para a logística do processo de transplante. 
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Tabela 4 - Fontes para a construção dos modelos DS + Transplante 

 

Devi et al (2010) 
Hirsch et al 

(2012) 
Paricio e Figal 

(2015) 
Cruz et al (2019) 

Inputs de entrevistas 
com experts 

 X  X 

Inputs de entrevistas 
com operadores 

 X  X 

Validação com experts  X   

Validação com 
operadores 

 X   

Revisão de literatura    X 

Visitas à organizações  X   

Realização de testes X X X  

 

Devi et al. (2010) apontam a falta de recursos como uma das razões da 

demanda de transplantes não atendida. Além disso, também destacam como outros 

motivos a inexistência de tracking de órgãos e organizações de procura, que geram 

como consequência desperdícios e/ou infecções de órgãos doados e delays, dada a 

necessidade de agendamento de salas de cirurgia e a coordenação imprópria entre 

os recursos humanos envolvidos no processo.  

Hirsch et al (2012) também abordam a importância da qualidade dos órgãos, 

que apresenta grande influência no sucesso do transplante, assim como na tolerância 

de risco dos cirurgiões e na disposição de pacientes de ingressarem na lista de espera 

de transplantes. A abordagem dos autores é que a qualidade média dos órgãos é 

diretamente afetada pelo volume dos órgãos aceitos pelos programas, definidos pelos 

critérios de aceitação considerados. Ao aceitar mais órgãos com condições abaixo do 

ideal, mais pacientes da lista de espera podem ser atendidos com menores tempos 

de espera. No entanto, o patamar de qualidade pode ter impacto em possíveis falhas 

no enxerto e taxas de morte de pacientes transplantados. Ademais, órgãos disponíveis 

podem não ser recuperados, o que acontece com menos frequência para o caso do 

rim. Nesse caso, a maioria dos órgãos recuperados é transplantada e os que não o 

são, acabam descartados ou utilizados para fins de pesquisa.  

O processo de alocação do órgão e matchmaking também são abordados no 

artigo, principalmente considerando que os critérios de aceitação adotados afetam 

diretamente o número de órgãos recuperados e por sua vez permitem que matches 

entre doadores e receptores sejam mais rápidos. Com isso, a maior agilidade na 

retirada e implante do órgão também ajuda a garantir maior qualidade do enxerto. 
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Ainda sobre a alocação, os autores destacam que um maior número de pessoas na 

lista de espera acaba por aumentar a probabilidade de compatibilidade para os órgãos 

ofertados, resultando em menos descartes de enxertos.  

 

Tabela 5 - Variáveis Relacionadas DS + Transplante 

 

Devi et al 
(2010) 

Hirsch et al 
(2012) 

Paricio e Figal 
(2015) 

Cruz et al 
(2019) 

Número de variáveis total 25 ~180 +160 22 

Número de variáveis 
identificadas para modelo 
logístico 

11 12 11 5 

Doadores potenciais Potential donors 
Medically suitable 
donos 

Potential available 
kidneys (teenagers, 
adults and elderly) 

Potential donors 

Percentual de doação Donation fraction Donation rate 
    

Campanhas de doação 
Campaign 
effectiveness 

 
 

Awareness 
campaigns 

Conscientização da população   

Awareness due to 
close friends/family 
transplants 
Awareness due to 
media campaign  

Doações Donations 
Organs for 
transplant 

Total available 
kidneys   

Transplantes bem-sucedidos Sucessful transplants Sucessful transplants Sucessful transplants 
Transplanted 
patients 

Transplantes mal-sucedidos 
Unsucessful 
transplants 

Graft failure 
Bad acceptance of 
the organ 

Patients rejecting 
kidney transplanted 

Lista de espera Waiting list Active waiting list 
Waiting list for a 
kidney transplant 

Transplant Waiting 
List 

Crossmatch e taxa de sucesso 
crossmatching and 
sucess rate 

  
    

Transporte 
Sent to other 
hospitals 

  
    

Taxa de dano do órgão Rate of outdation   
    

Qualidade do órgão Outdated cornea Organ quality 
    

Taxa de aceitação do órgão 
  

Acceptance rate 
    

Capacidade do hospital 
  

Transplant center 
capacity     

Capacidade necessária por 
transplante   

Capacity needed per 
transplant     

Recursos das organizações de 
procura   

OPO staff; OPO 
financial resources     

Alocação para casos urgentes 

  

  

Kidneys from 
allocations priority 
policy goind to 
transplantation   
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Além disso, Hirsch et al (2012) ainda afirmam que a taxa de transplantes e o 

tempo de espera depende não apenas da disponibilidade dos doadores e receptores, 

mas também da capacidade dos programas de transplante.  

Assim como nos dois artigos anteriores, Paricio e Figal (2015) mencionam o 

desafio relacionado à perda de órgãos. Em seu modelo, assumem que apenas 85% 

dos rins disponíveis são de fato utilizados para fins de transplante, enquanto os 15% 

restantes são perdidos, de acordo com dados da OPTN. Tais perdas são resultado, 

por exemplo, das dificuldades em encontrar receptores compatíveis dentro de uma 

área limitada. Como trabalhos futuros, os autores sugerem o estudo do impacto das 

diferenças geográficas dentro do país para a alocação e transporte de órgãos doados, 

visto que, para maximizar a distribuição dos órgãos seria crucial a integração da 

colaboração interestadual.  

Por fim, Cruz et al (2010) apontam que na realidade, existem outras variáveis 

que afetam o número de doadores cadáver no subsistema de doação de rins. Dentre 

elas, a subdetecção de potenciais doadores, problemas no diagnóstico de morte 

cerebral, falhas na manutenção da estabilidade hemodinâmica ou barreiras 

administrativas e/ou legais, como a indisponibilidade de recursos para retirada de 

órgãos que é frequente na Colômbia, concentrando aproximadamente 9.7% dos 

casos. 

A Tabela 6 apresenta o resumo das considerações logísticas apresentadas 

pelos quatro artigos analisados. 

 

Tabela 6 - Considerações Logísticas Artigos DS+transplante 

 

Devi et al 
(2010) 

Hirsch et al 
(2012) 

Paricio e 
Figal (2015) 

Cruz et al 
(2019) 

Indisponibilidade/limitação de recursos X     X 

Inexistência de tracking de órgãos e 
organizações de procura X       

Desperdício ou dano de órgãos X X X   

Delays (atraso entre coleta e transplante) X       

Capacidade do programa de transplante   X     

Alocação do órgão (doador - receptor)   X X   

 

2.4.2 DINÂMICA DE SISTEMAS E LOGÍSTICA 
 

Os quatro artigos selecionados com os temas dinâmica de sistemas e logística, 

com a pesquisa e critérios descritos na seção 3.3.2, são apresentados na Tabela 7 e 
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discutidos a seguir (FU; SHUAI, 2015; ORJUELA-CASTRO; ADARME-JAIMES, 2018; 

ORJUELA-CASTRO; SEPULVEDA-GARCIA; OSPINA-CONTRERAS, 2016; ZHANG; 

LIU, 2018). 

 Primeiramente, o trabalho de Fu e Shuai (2015) trata da construção de um 

modelo de dinâmica de sistemas dos custos logísticos de uma empresa considerando 

a perspectiva da rede social da empresa. Para isso, o estudo tem como foco a firma 

de fabricação de maquinários de engenharia Changsha. No modelo, os autores 

consideram que os custos logísticos totais são divididos em três tipos, considerados 

como subsistemas: custos de pedido, custos de estoque e custos de transporte. O 

subsistema de custos de transporte consiste tanto no custo de transporte dado pelo 

produto da capacidade de transporte pela taxa de envio, quanto pelo custo de dano, 

apresentando diversas variáveis que podem ser utilizadas na construção do modelo 

da logística do transplante de órgãos. 

 

Tabela 7 - Artigos Selecionados DS + logística 

Título Ano Autores Referência 

The Simulation and Optimization 
Research on Manufacturing 
Enterprise’s Supply Chain Process 
from the Perspective of Social 
Network 

2015 Fu, C., Shuai, Z. Fu and Shuai (2015) 

Effects of Using Multimodal 
Transport over the Logistics 
Performance of the Food Chain of 
Uchuva 

2016 
Orjuela-Castro, J. A., 
Sepulveda-Garcia, D. A., 
Ospina-Contreras, I. D. 

Orjuela-Castro et al 
(2016) 

Evaluating the Supply Chain Design 
of Fresh Food on Food Security and 
Logistics 

2018 
Orjuela-Castro, J. and 
Adarme-Jaimes, W. 

Orjuela-Castro and 
Andarme-Jaimes 
(2018) 

Cost simulation and optimization of 
fresh cold chain logistics 
enterprises based on SD 

2018 Zhang, M., Liu, C. S. Zhang and Liu (2018) 

 

Os outros três trabalhos selecionados têm como tema a logística de alimentos 

frescos ou perecíveis, que apresentam similaridades com o processo de transplante 

de órgãos, sob o ponto de vista logístico. Nesses casos, os requisitos logísticos são 

relativamente altos. Produtos como carnes, frutas, vegetais, remédios e, os órgãos 

para transplante, precisam manter a temperatura baixa no processo de transporte e, 
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em alguns casos, armazenagem. Além disso, apresentam uma variação da qualidade 

com o tempo, mesmo sob condições ótimas de distribuição.  

O autor Orjuela-Castro apresenta diversas publicações relacionadas a cadeia 

dos alimentos, algumas com a aplicação da metodologia de dinâmica de sistemas. No 

trabalho Orjuela-Castro et al (2016), o objeto de estudo foi a cadeia de suprimentos 

da fisális peruana, uma das frutas mais exportadas da Colômbia para a Europa, por 

seu caráter exótico, sabor e conteúdo nutricional. O objetivo foi estudar o impacto do 

transporte intermodal na performance logística, por meio da construção de um modelo 

de dinâmica de sistemas. Os indicadores analisados foram: custos de transporte, 

tempo total de transporte, perdas de comida em transporte ou estoque e emissões de 

CO2 causadas por transporte. A questão do transporte intermodal também está 

presente na dinâmica do transplante de órgãos, quando precisam ser transportados 

por maiores distâncias, por exemplo para outros estados. 

Ademais, o trabalho de Orjuela-Castro and Andarme-Jaimes (2018) avalia três 

cadeias de frutas perecíveis - amora, morango e lulo – e o impacto sob a segurança 

alimentar e a logística. Segurança alimentar diz respeito a disponibilidade suficiente e 

estável de abastecimento e a capacidade de adquirir ou acessar alimentos em 

quantidade e qualidade razoáveis. Dessa forma, esse parâmetro é medido como 

resultado da disponibilidade, influenciada pelo tempo de processamento e logístico e 

perda de alimentos e qualidade ao longo da cadeia, e do acesso, que depende da 

renda da população e não é contemplado no modelo.   

Por fim, Zhang and Liu (2018) utilizam o método de dinâmica de sistemas para 

a construção de um modelo do custo operacional de empresas de cadeia de frio (cold 

chain). Os principais custos relacionados considerados no trabalho são: transporte, 

armazenagem, processamento de pedido, embalagem, dano de carga, penalidade de 

tempo, emissões de carbono e custo de escassez. Tais subsistemas interagem e 

influenciam uns aos outros, formando um sistema complexo.  

O mapeamento dos aspectos gerais destes artigos é apresentado na Tabela 8. 

Dois deles têm como foco o contexto chinês, enquanto os outros dois o cenário 

colombiano. Apenas Fu and Shuai (2015) abordam a aplicação de custos logísticos, 

enquanto os demais tratam da logística da cadeia de frio (cold chain), que engloba 

produtos frescos como frutas, legumes, flores e frutos do mar, por exemplo, sendo os 

dois artigos de Orjuela-Castro com ênfase na cadeia suprimentos de alimentos 
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perecíveis. Em relação aos modelos apresentados, apenas Fu and Shuai (2015) não 

apresentam diagrama causal, apenas diagrama de estoque e fluxo, enquanto os 

outros três possuem os dois modelos. Todos os quatro artigos analisados apresentam 

pelo menos parcialmente as equações do modelo, realizam simulações com dados 

reais e discutem propostas e cenários para os problemas analisados, utilizando os 

modelos construídos.  

Mesmo não apresentando como objeto de estudo a logística do transplante de 

órgãos, os artigos analisados apresentam variáveis que podem ser relacionadas e 

adaptadas a este processo. Para fins de discussão, as variáveis podem ser divididas 

em quatro grupos: transporte, qualidade/danos, tempo e sistema logístico.  

Primeiramente, a macroetapa de transporte é crucial para permitir o 

deslocamento dos órgãos desde o doador até o receptor, garantindo a qualidade do 

enxerto. Tal etapa apresenta um tempo limite, determinado pelo tempo de isquemia 

específico do órgão, isto é, o intervalo de tempo que o órgão pode se manter sem 

vascularização. Com esse cenário, variáveis relacionadas à distância, atrasos 

(delays), velocidade e modais utilizados devem ser consideradas. Dependendo da 

distância entre doador e receptor e do tempo de isquemia fria do órgão, a articulação 

de modais pode ser necessária para aumentar a velocidade e reduzir o tempo de 

transporte, evitando delays. 

 

Tabela 8 - Aspectos Gerais Artigos DS + logística 

 

Fu and Shuai 
(2015) 

Orjuela-
Castro et al 

(2016) 

Orjuela-
Castro and 
Andarme-

Jaimes 
(2018) 

Zhang and 
Liu (2018) 

País China Colômbia Colômbia China 

Aplicação 
Custos 
logísticos 

Perishable 
food supply 
chain 

Perishable 
food supply 
chain 

Fresh cold 
chain logistics 

Diagrama Causal   X X X 

Diagrama de estoque e fluxo X X X X 

Apresentação das equações do modelo X X X X 

Simulação com dados reais X X X X 

Propostas/cenários X X X X 

 

Além de envolver o transporte, a logística do transplante de órgãos também 

inclui o acondicionamento e armazenagem dos enxertos doados. Tais fatores estão 
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diretamente relacionados com a característica de perecibilidade dos órgãos e da 

conservação em soluções de preservação dentro do tempo limite determinado pelo 

tempo de isquemia. Também são identificadas variáveis relacionadas à qualidade do 

enxerto a ser transplantado e possíveis danos ou mesmo perdas e descartes deste 

são relevantes para o processo doação-transplante.  

O tempo limite do transporte dado pelo tempo de isquemia já foi discutido 

anteriormente, mas uma variável interessante abordada em um dos trabalhos é a 

penalidade de atrasos, que no caso da doação de órgãos traduz-se em vidas. No 

processo de transplante, também cabe destacar o tempo de espera dos receptores e 

a urgência dos casos. O tempo total do sistema deve envolver a coordenação de 

diferentes atividades, como transporte, conservação, preparação do receptor, 

programação das equipes médicas, dentre outros. 

Por fim, a inclusão de variáveis relacionadas ao sistema logístico, como 

eficiência, capacidade de resposta e disponibilidade/acesso aos órgãos são 

relevantes para o acompanhamento da performance geral e a identificação de 

possibilidades de melhoria.  

A Tabela 9 apresenta o número de variáveis tanto do diagrama causal quanto 

do modelo de estoque e fluxo dos artigos e em cada linha, as variáveis discutidas 

anteriormente, que podem ser relacionadas com a logística do processo de 

transplante. 
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Tabela 9 - Variáveis Relacionadas Artigos DS + logística 

 

Fu and Shuai 
(2015) 

Orjuela-Castro 
et al (2016) 

Orjuela-Castro 
and Andarme-
Jaimes (2018) 

Zhang and Liu 
(2018) 

Núm variáveis diagrama causal - 16 11 54 

Núm variáveis estoque e fluxo 52 24 28 54 

Transporte 

Distância 
-Transport distance 
-Transport distance 
influence 

    
-Transport distance 
-Transport distance 
influence factor 

Delay (transporte) 

-Transportation 
delays 
-Transportation 
delayed impact 

    
-Transport delay 
-Transport delay 
influence factor 

Velocidade   
-Transportation 
system speed 

    

Modais de transporte   

-Use of intermodal 
system 
-Articulation of 
transportation 
modes 

    

Qualidade / danos 

Dano/deperdício de carga 
-Damage to cargo 
volume 

  - Food losses 
-Transport cargo 
damage quantity 

Perecibilidade   -Perishability 
-Postharvest 
perishable food 

  

Conservação   
-Conservation 
mechanism 

-Food security Freshness 

Qualidade   

-Product quality 
- Compliance with 
the quality 
requirements     

Tempo 

Tempo do sistema   -System total time 
  

-Storage time 

Penalidade por delay     
  

-Time Penalty cost 

Sistema Logístico 

Eficiência   
  -Efficiency 

  

Capacidade de resposta   
  -Responsiveness 

  

Disponibilidade/acesso     
-Availability 
- Access 
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3 METODOLOGIA 
 

 
O presente estudo foi realizado seguindo as etapas apresentadas na Figura 17. 

 
 

Figura 17 - Etapas do estudo 

 
 

 

Cada uma das etapas será abordada com maior detalhamento nos subtópicos a 

seguir. 

 

3.1 ESTUDO PRELIMINAR SOBRE O PANORAMA DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 
NO BRASIL 

 

Primeiramente, foi desenvolvido um estudo preliminar sobre o processo de 

doação de órgãos, os trabalhos existentes na área e o panorama atual no Brasil. 

Dessa forma, foi possível identificar os maiores desafios enfrentados e oportunidades 

de abordagem para o presente trabalho. 

 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DO ESTUDO E ESCOPO DA PESQUISA 
 

Através do estudo preliminar, foi possível observar a relevância da logística no 

contexto do transplante de órgãos, dada a extrema importância das variáveis tempo e 

lugar para a efetivação da cirurgia, definidas pelo tempo de esquemia específico do 

órgão e a alocação definida. Apesar de sua importância, o tema da logística de doação 

de órgãos ainda carece de maior volume de trabalhos e estudos, como identificado na 

pesquisa. Dessa forma, o problema da logística do transplante de órgãos foi definido 

como objeto de estudo, de forma a entender e analisar o seu funcionamento no país. 

O principal foco é o transplante de coração, por apresentar o cenário mais desafiador 

do ponto de vista logístico, com tempo de isquemia fria de apenas quatro horas.  
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Como os processos logísticos são elementos-chave para o melhor desempenho 

das operações em geral, devem ser adotadas medidas que permitam uma 

visualização completa e a consideração das variáveis envolvidas, para a compreensão 

dos impactos das possíveis decisões em todas as etapas. A Dinâmica de Sistemas 

mostra-se uma ferramenta apropriada para a construção de modelos e simulações, 

por sua visão holística e consideração das relações entre os elementos do sistema. 

Os estudos desenvolvidos na área apontam o benefício da utilização da modelagem 

de dinâmica de sistemas para o entendimento dos aspectos logísticos, sendo a 

ferramenta selecionada para a análise deste estudo (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

 

3.3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Em seguida, após a definição do escopo da pesquisa, o capítulo de revisão de 

literatura, englobando os três temas (processo de doação de órgãos, logística do 

transplante de órgãos e dinâmica de sistemas) foi elaborado. Esta etapa foi dividida 

em duas subseções detalhadas abaixo: uma pesquisa não estruturada de cada um 

dos temas de forma individual e uma pesquisa estruturada de trabalhos realizados na 

área.  

 

3.3.1. PESQUISA INDIVIDUAL DOS TEMAS 
 

Tal pesquisa bibliográfica foi de suma importância para a realização do 

trabalho, visto que permitiu um entendimento teórico sobre os temas do trabalho.  

Além dos artigos e teses consultadas, foram utilizados livros, relatórios e leis 

como documentos de referência para a melhor compreensão dos temas, sendo alguns 

deles apresentados na Tabela 10. 

 

3.3.2. PESQUISA ESTRUTURADA DE TRABALHOS NA ÁREA 
 

A base Scopus do Portal Periódico CAPES foi utilizada para a pesquisa dos 

trabalhos. Primeiramente, foram pesquisados materiais relacionados aos três temas 

explorados (dinâmica de sistemas, transplante e logística), utilizando os termos 

“system dynamics”, “logistic” e “transplant” para o título, resumo ou palavras-chave, 

sem filtros quanto ao tipo, período ou autoria das publicações. No entanto, não foram 



 

62 

 

encontrados resultados com estas especificações. Todas as buscas ocorreram no 

mês de março de 2021. 

 

Tabela 10 - Documentos de Referência 

Referência Autor / Ano 

Diretrizes básicas para captação e retirada de múltiplos órgãos 
e tecidos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 

ABTO, 2009 

Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) - Dimensionamento 
dos Transplantes no Brasil e em cada estado (2012-2019) 

ABTO, 2019 

Desvendando Sistemas AMARAL, 2012 

Resolução-RDC Nº 66, de 21 de dezembro de 2009 ANVISA, 2009 

System Dynamics Modelling and Simulation BALA; ARSHAD; NOH, 2017 

Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 
empresarial 

BALLOU, 2006 

Portaria Nº 2.600, de 21 de outubro de 2009 BRASIL, 2009 

Ação Civil Pública com pedido de Tutela Provisória de Urgência 
(Antecipada) 

BRASIL, 2016 

Decreto Nº 9. 175, de 18 de outubro de 2017 BRASIL, 2017 

Administração de Produção e Operações – Manufatura e 
Serviços: uma abordagem estratégica 

CORRÊA; CORRÊA, 2004 

Industrial Dynamics FORRESTER, 1958 

Doação e transplante de órgãos e tecidos GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015 

Organ donation and Transplantation Activities Executive 
Summary 2019 

GODT, 2021 

Systems Approaches to Management JACKSON, 2002 

Thinking in Systems MEADOWS, 2009 

Strategic Modelling and Business Dynamics: A feedback 
systems approach 

MORECROFT, 2015 

Manual do núcleo de captação de doação de órgãos: iniciando 
uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes - CIHDOTT 

MOURA; SILVA, 2014 

A Quinta Disciplina: Arte e Prática da Organização que 
Aprende 

SENGE, 1990 

Business Dynamics STERMAN, 2000 

Global Glossary of Terms and Definitions on Donation and 
Transplantation 

WHO, 2020 

 

Em seguida, esses temas foram pesquisados par a par, com a pesquisa dos 

temas dinâmica de sistemas e transplante; dinâmica de sistemas e logística; e 

transplante e logística, utilizando os termos “system dynamics” e “logistic”, “system 

dynamics” e “transplant” e “transplant” e “logistic” para o título, resumo ou palavras-
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chave. Novamente, não houve filtros quanto ao tipo, período ou autoria das 

publicações.  A Tabela 11 apresenta um resumo detalhado das pesquisas realizadas 

e do número total de resultados de cada uma delas.  

 

Tabela 11 - Detalhe Buscas Base Scopus 

Busca Temas Termos pesquisados Tipo Resultados 

1 
1) Dinâmica de sistemas 

2) Transplante 
3) Logística 

1) "System Dynamics" 
2) Transplant 

3) Logistic 
Title-abstract-keywords 0 

2 
1) Dinâmica de sistemas 

2) Transplante 
1) "System Dynamics" 

2) Transplant 
Title-abstract-keywords 5 

3 
1) Dinâmica de sistemas 

2) Logística 
1) "System Dynamics" 

2) Logistic 
Title-abstract-keywords 550 

4 
1) Transplante 

2) Logística 
1) Transplant 

2) Logistic 
Title 23 

 

Para a seleção dos artigos a serem explorados e utilizados como base para a 

construção do modelo do presente trabalho, foram definidos critérios específicos para 

cada uma das buscas, descritos abaixo: 

 

• Busca 1 – Dinâmica de Sistemas, Transplante e Logística: Nesta pesquisa, 

nenhum resultado foi encontrado, portanto, não foi necessária a definição de 

critérios. 

• Busca 2 – Dinâmica de Sistemas e Transplante: O objetivo desta busca foi 

selecionar trabalhos que apresentassem um modelo geral do transplante de 

órgãos, para a melhor compreensão e entendimento do processo e variáveis 

analisadas, assim como identificação das considerações sobre a logística do 

sistema. Primeiramente, foi verificada a disponibilidade do trabalho completo, 

porém todos os cinco trabalhos encontrados na busca estavam disponíveis na 

íntegra. Por conseguinte, foi realizada uma análise inicial, com a leitura do 

resumo e das palavras-chaves, apenas para o entendimento do contexto, sem 

qualquer filtro de trabalhos nesta etapa. Em seguida, era preciso verificar se o 

trabalho possuía um modelo de dinâmica de sistemas (DS), como um mapa 

conceitual e/ou diagrama de estoque e fluxo para análise. Apenas um dos cinco 

trabalhos não apresentava modelo e foi excluído nesta etapa. Por fim, foi 

realizada uma análise mais detalhada do conteúdo dos trabalhos selecionados 
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até o momento, entendendo o escopo dos modelos construídos e as 

informações abordadas relacionadas à logística do transplante de órgãos. Os 

artigos que não apresentassem variáveis que pudessem ser adaptadas para o 

modelo a ser construído neste trabalho foram descartados. Nesse caso, mais 

dois artigos foram descartados: um por tratar de um modelo cujo objetivo era 

utilizar dinâmica de sistemas para prever a população com doença renal em 

estágio terminal, atuando na doença que gera a necessidade do transplante, 

mas sem entrar em detalhes sobre o transplante em si; e o segundo por se 

tratar de um exemplo abordado em um capítulo de livro. Após esta etapa, os 

dois artigos restantes foram selecionados. Por fim, também foi implementada 

uma busca auxiliar nas referências dos trabalhos selecionados e no Google 

Acadêmico, seguindo os critérios anteriores, adicionando outros dois trabalhos 

à seleção, totalizando quatro artigos para análise, apresentados na seção 2.4.1. 

A Figura 18 mostra as etapas e critérios descritos. 

• Busca 3 – Dinâmica de Sistemas e Logística: Os critérios de seleção definidos 

foram: (1) disponibilidade do trabalho completo; (2) apresentação de um 

modelo de dinâmica de sistemas (mapa conceitual e/ou diagrama de estoque 

e fluxo); (3) análise detalhada do escopo, identificando pelo menos três 

variáveis relacionadas à transporte, impactos de atraso do mesmo e/ou 

impactos de perda de materiais; (4) análise detalhada e critério de saturação. 

O primeiro filtro teve 157 publicações descartadas, dentre elas, muitas 

conference reviews, capítulos de livros e até mesmo artigos, que não estavam 

disponíveis na íntegra. Após a busca e filtro pelo critério (1), foi realizada uma 

análise inicial dos 393 documentos disponíveis, com a leitura do resumo e das 

palavras-chaves, para entendimento geral. Com a aplicação do segundo 

critério, 248 publicações possuíam modelos de dinâmica de sistemas e 

seguiram para análise das variáveis, pelo critério (3). Para a logística do 

transplante de órgãos, conforme abordado em seções anteriores, o transporte 

é uma etapa crucial, que promove a movimentação do órgão do doador ao 

receptor e apresenta influência direta no volume e na qualidade dos 

transplantes, tempo limitado de execução (de acordo com o tempo de isquemia) 

e pode ser responsável por possíveis perdas e descartes de órgãos. O terceiro 

critério, definido com essas considerações, selecionou apenas 11 artigos como 
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possíveis candidatos para análise. Por fim, foi realizada uma análise qualitativa 

mais detalhada destes trabalhos, observando seu contexto, aplicações e 

importância das variáveis da etapa anterior para o trabalho. Além disso, foi 

adotado um critério de saturação, avaliando se as variáveis utilizáveis de um 

artigo já estavam sendo englobadas em outros, de forma a selecionar os 

trabalhos mais relevantes. Assim, após o quarto e último filtro, quatro trabalhos 

foram selecionados. Por fim, ainda foi realizada uma pesquisa auxiliar nas 

referências dos trabalhos selecionados e no Google Acadêmico, seguindo os 

critérios anteriores, mas nesse caso, não foram adicionados novos artigos à 

seleção anterior. A Figura 19 mostra como ocorreu a seleção destes artigos, 

que foram analisados seção 2.4.2.  

 

Figura 18 - Etapas e critérios - Busca 2 DS + transplante 

 

 

• Busca 4 – Transplante e Logística: O objetivo desta última pesquisa foi 

identificar trabalhos que pudessem descrever o funcionamento e as etapas da 

logística do transplante de órgãos, de forma a adaptar essas informações para 

o modelo de dinâmica de sistemas. Desta forma, seria interessante 

principalmente, encontrar publicações que apresentassem um fluxograma ou 
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algum esquema das etapas deste processo. Assim como as buscas anteriores, 

o primeiro critério para seleção é a disponibilidade do artigo completo. Nesta 

etapa, 9 trabalhos foram descartados. Em seguida, para os 14 documentos 

disponíveis, uma análise inicial para entendimento do contexto, através da 

leitura do resumo e das palavras-chaves foi realizada. O próximo filtro foi 

identificar os trabalhos que tinham como objetivo tal detalhamento do processo 

do transplante de órgãos. Foi possível observar que todas as publicações 

apresentavam foco em outros temas, como por exemplo elaboração de 

modelos de regressão logística e, por isso, não foram selecionadas para 

análise. Para cumprir o papel do melhor entendimento da logística do 

transplante de órgãos, já foram levantados os materiais descritos na seção 2.2, 

além de consultas à legislação e esclarecimento de dúvidas através da 

entrevista. Todas as etapas e critérios da quarta e última busca são 

apresentados na Figura 20. 

 

Figura 19 - Etapas e critérios - Busca 3 DS + logística 
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Figura 20 - Etapas e critérios - Busca 4 Transplante + logística 

 

 

3.4 CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA CAUSAL 
 

A elaboração do diagrama causal da logística da doação de órgãos no Brasil 

considera as variáveis identificadas e os detalhes abordados na literatura e nas 

entrevistas, considerando uma análise crítica das variáveis observadas na literatura, 

de acordo com a realidade do modelo. O diagrama causal promove uma visão 

sistêmica da situação e permite diferentes análises do contexto atual e possíveis 

impactos de mudanças, sendo construído neste trabalho por meio das seguintes 

etapas: 

• Avaliação do panorama da atividade de transplante de órgãos e sua logística 

no Brasil; 

• Construção do fluxograma do processo da logística do transplante de órgãos; 

• Definição das fronteiras do modelo; 

• Identificação das variáveis, por meio de uma análise crítica das variáveis 

identificadas na literatura; 

• Construção das relações entre variáveis e ciclos de feedback utilizando o 

software Vensim PLE versão 8.2.1. 
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3.5 ENTREVISTA COM UM STAKEHOLDER DO PROCESSO 
 

Além do conhecimento teórico sobre os assuntos da pesquisa, foi realizada 

uma entrevista não estruturada com um profissional da área médica de um hospital 

particular do estado do Rio de Janeiro, que atua com transplantes. A pessoa 

entrevistada atua no ramo desde 2009 e é mestre em enfermagem assistencial pela 

UFF e especialista em transplantes. Esta etapa foi importante para entender algumas 

percepções de uma pessoa envolvida no processo e auxiliar no esclarecimento de 

dúvidas e na elaboração do diagrama causal. A entrevista foi realizada no dia 27 de 

julho de 2021, com duração de cerca de 1 hora e contribuiu para o maior entendimento 

das etapas do processo, validação do fluxograma construído e entendimento de 

situações reais de alta complexidade logística. No capítulo 4 são abordados alguns 

dos resultados desta entrevista. 

 

3.6 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO E CONCLUSÃO DO ESTUDO 
 

A etapa de análise de resultados consiste na avaliação do modelo 

desenvolvido, apresentação de suas limitações e reflexão sobre as políticas 

atualmente adotadas para o transplante de órgãos. O principal objetivo é analisar as 

relações construídas entre as variáveis e os ciclos de feedback e compreender os 

impactos de cada uma das variáveis para o comportamento do sistema. 

Por fim, a conclusão do estudo objetiva apresentar as considerações finais, 

responder as perguntas iniciais definidas na introdução e sugerir os trabalhos futuros. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 

4.1 ATIVIDADE DE TRANSPLANTE NO BRASIL 
 

O Brasil adota o sistema de consentimento expresso, opting in ou contracting in 

e aproximadamente 96% dos transplantes de órgãos no país são realizados na rede 

de saúde pública, através do SUS. No cenário global, o Brasil foi o quarto maior 

transplantador do mundo em 2019 em números absolutos, atrás dos Estados Unidos, 

China e Índia, porém assumindo a 33ª posição tendo em vista a atividade de 

transplante PMP no mesmo ano, como mostra a Tabela 12 (GODT, 2021). 

 

Tabela 12 - Comparação Transplantes 2019 (número absoluto e PMP) 

 

Transplantes 
de órgãos 

sólidos 

Posição 
número 
absoluto 

Transplantes 
PMP 

Posição PMP 

Estados Unidos 40.621 1 118 1 

China 19.462 2 13 55 

Índia 12.666 3 9 61 

Brasil 9.232 4 43 33 

França 5.910 5 87 3 

Turquia 5.763 6 69 18 

Espanha 5.449 7 115 2 

Reino Unido 5.178 8 77 13 

Fonte: Adaptado de GODT (2021) 

 

O Sistema Nacional de Transplantes (SNT), instituído pela Lei 9.434 de 1997, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.268, é a entidade responsável pelo processo de 

doação, retirada, distribuição e transplante de órgãos, tecidos, células e partes do 

corpo humano, para finalidades terapêuticas (BRASIL, 2017, 2020). A Portaria nº 

2.600 de 2009 aprovou o Regulamento Técnico do SNT, de forma a definir a sua 

estrutura e funcionamento (BRASIL, 2009; MOURA; SILVA, 2014). Para maior 

detalhamento, consultar a seção 2.1.3. 

 O desequilíbrio entre a oferta e a demanda de órgãos é uma realidade no Brasil 

e no mundo. No ano de 2019, apesar de realizarmos 22.109 transplantes durante o 

ano, em dezembro de 2019 a lista de espera contabilizava 37.946 pacientes, número 

maior do que o registrado no final de 2018 (ABTO, 2019). Ao mesmo tempo, apesar 
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do crescimento de 6,5% da taxa de doadores efetivos em relação ao ano anterior, 

atingindo 18,1 PMP (correspondente à 3.768 doadores) os números foram menores 

do que a meta de 20 doadores PMP estipulada em 2016 pela ABTO (ABTO, 2017, 

2018, 2019).  

Dado este cenário, é fundamental que os órgãos doados sejam efetiva e 

eficientemente transplantados a um receptor, de forma a promover melhora de saúde 

e qualidade de vida para a população. Já existem dificuldades na conversão de 

doadores potenciais em doadores efetivos, principalmente por conta de recusa 

familiar, parada cardíaca e contraindicação médica, dentre outros (ABTO, 2009, 

2019). A logística do processo envolve o acondicionamento, a armazenagem e o 

transporte dos órgãos (considerando os seus respectivos tempos de isquemia fria e 

as distâncias entre doador e receptor), considerações sobre o agendamento de salas 

cirúrgicas, o suprimento de materiais e equipamentos e a alocação de equipes 

especializadas e deve precedida pela alocação do órgão a seu receptor (GUSSEN, 

2014; RATZ, 2006). Estas atividades possuem grande influência tanto para o volume 

de cirurgias, visto que quaisquer problemas no gerenciamento podem causar uso 

indevido ou desperdícios, quanto na qualidade dos transplantes, pois quanto maior o 

tempo de isquemia (tempo que o órgão permanece sem vascularização durante o 

transporte), pior o prognóstico do transplante (GENÇ, 2008; PULLEN, 2019). 

O Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), veículo oficial da ABTO do ano de 

2019 apresenta as principais causas da não efetivação dos transplantes. Neste ano, 

conforme apresentado na Tabela 13, foram identificados 11.399 potenciais doadores 

(A), dos quais apenas 3.768 (33%) foram convertidos em doadores efetivos (C), 

totalizando 7.631 (67%) não doadores (B). Dentre as causas para a não efetivação da 

doação, são destacadas no relatório, a recusa familiar (2.674), parada cardíaca do 

doador (927), contraindicação médica (1.761) e um alto número de casos classificados 

como outros (2.269), grifado em amarelo, onde estariam incluídas as causas por 

aspectos logísticos. 

Segundo a Portaria No 2.600, que aprova o Regulamento Técnico do SNT, as 

Secretarias Estaduais de Saúde ou do Distrito Federal (SES) devem manter e enviar 

à CGSNT informações atualizadas de todas as atividades de transplantes no âmbito 

estadual, por meio do Anexo III do Formulário de Estatística Mensal da CNCDO 

(Figura 21). Neste formulário, consta uma seção de identificação do motivo da não 
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efetivação da doação, que tem como uma das categorias principais “Problemas 

Logísticos (5.4)”. Esta categoria inclui: impossibilidade de captação por falta de tempo 

hábil de translado da equipe, família não localizada, deficiência estrutural da 

organização e sem identificação. No entanto, não foram encontrados dados recentes 

específicos para esta categoria. Além disso, chama a atenção na Tabela 13 o 

descasamento entre o número de doadores efetivos (C = 3.768) e o número de 

doadores cujos órgãos foram efetivamente transplantados (D = 3.21), que poderiam 

enquadrar aspectos logísticos e situações de órgão não adequado ao transplante, 

embora não se possa afirmar com certeza. 

 

Tabela 13 - Dados Transplante de Órgãos Brasil 

 No absoluto % 

No de notificações (potenciais doadores): A 11.399  

Total não doadores: B 7.631 67% A 

Recusa familiar 2.674  23% A | 35% B 

Parada cardíaca 927 8% A | 12% B 

Contraindicação médica 1.761 15% A | 23% B 

Outros 2.269 20% A | 30% B 

No de doadores efetivos: C = (A-B) 3.768 33% A 

No de doadores cujos órgãos foram transplantados: D 3.211 28% A 

Fonte: Adaptado de ABTO (2019) 

 

Figura 21 - Anexo III Portaria 2.600 – Motivos da Não Efetivação 

 

Fonte: Brasil (2009) 
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Apesar de não encontrar dados mais recentes no RBT sobre a 

representatividade dos aspectos logísticos para a não efetivação das doações, o 

trabalho de Ratz (2006) sobre Indicadores de Desempenho na Logística do Sistema 

Nacional de Transplantes apresenta dados do SNT entre 2002 e 2004, porém sem 

referência completa. Conforme apresentado na Tabela 14, nos anos 2002, 2003 e 

2004, os aspectos logísticos foram o segundo principal motivo da não efetivação dos 

transplantes, atrás apenas da negativa familiar, representando 27%, 24% e 24% 

respectivamente (SNT, 2005 apud RATZ, 2006). 

 

Tabela 14 - Causas da Não Efetivação das Doações 2002-2004 

 2002 2003 2004 

 Núm % Núm % Núm % 

Doadores efetivos de órgãos 959 22% 1.198 25% 1.417 33% 

Doações não efetivadas - Negativa familiar 1.387 32% 1.504 31% 1.283 30% 

Doações não efetivadas - Aspectos logísticos 1.159 27% 1.129 24% 1.208 28% 

Doações não efetivadas - Parada cardiorespiratória 653 15% 779 16% 844 19% 

Doações não efetivadas - Solorogia 188 4% 171 4% 298 7% 

Total de notificações de Morte Encefálica 4.346 100% 4.781 100% 5.050 116% 

Fonte: Adaptado de SNT (2005) apud Ratz (2006). 

 

 Independente dos números propriamente ditos dos impactos logísticos para a 

atividade de transplantes no Brasil, trata-se de um processo complexo, que envolve 

transporte de produtos perecíveis, prazos curtos, planejamento prévio de rotas e tempos, 

comunicação constante, multimodalidade e necessidade de avaria zero (PINTO, 2007). 

Ademais, quaisquer problemas podem impactar diretamente o volume e a qualidade dos 

transplantes, com consequências como perda e descarte do órgão, por atrasos no 

transporte e/ou falta de preservação dos órgãos durante o transporte (MATESANZ; 

DOMINGUEZ-GIL, 2007; MONTGOMERY et al., 2008; PULLEN, 2019; SEGEV et al., 

2011). 

 Os três órgãos mais transplantados e também de maior demanda no Brasil e 

no mundo são rim, fígado e coração, nesta ordem (ABTO, 2019; GODT, 2021). Apesar 

de ocupar a terceira posição do ranking, o coração apresenta maior complexidade no 

que diz respeito ao tempo de isquemia, isso porque o órgão pode ficar sem 

vascularização por um período máximo de 4 horas (ABTO, 2009). Ademais, enquanto 

transplantes de rim são realizados em 21 estados com 143 centros atuantes e de fígado 
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em 15 estados com 74 equipes atuantes, os transplantes de coração ocorrem apenas 

em 12 estados e com 35 equipes atuantes (ABTO, 2019). 

 Como exemplo tem-se os dados da Ação Civil Pública de 2016, que manifesta 

que em 2014 foram perdidos 70 corações para doação (considerando que 309 

transplantes do órgão foram realizados no país) e outros 71 em 2015 (ocorreram 353 

transplantes). Nesse cenário, apenas em 2014, 109 brasileiros faleceram esperando por 

um coração (BRASIL, 2016). Desta forma, o presente trabalho tem como objeto de 

estudo a logística do transplante, com foco neste órgão. 

 

4.2 PROCESSO LOGÍSTICO DE TRANSPLANTE  
 

A Figura 4 presente na seção 2.1.4 apresenta um fluxograma geral do processo 

de transplante de órgãos. Ao considerar especificamente a logística do transplante do 

coração como objeto de estudo do presente trabalho, torna-se necessário a maior 

compreensão das etapas logísticas. 

Para tal, foram consultados os materiais apresentados na seção 3.3.1, como leis, 

livros e documentos, que foram complementados com uma entrevista com um 

profissional da área médica que trabalha com transplantes de um hospital privado do 

Estado do Rio de Janeiro. O processo da rede particular ocorre da mesma forma que 

a rede pública, sendo a única diferença que o receptor opta por realizar a cirurgia e 

fazer a sua inscrição na fila de espera por meio de um hospital particular, considerando 

sua operadora de saúde. Segundo o site oficial do Governo, as primeiras etapas para 

a inscrição na lista única são a consulta e respectivo diagnóstico com médico, seguido 

pela inclusão dos dados do paciente no sistema por um médico especializado 

(BRASIL, 2021). 

Nesse sentido, o processo logístico tem início após a etapa 6 da Figura 4, com a 

autorização familiar na entrevista, configurando o doador efetivo. Em seguida, são 

observadas as seguintes etapas, apresentadas nas figuras (Figura 22 e Figura 23): 

1. Etapas Preliminares: Logo após a aceitação familiar e confirmação do doador 

efetivo, a equipe hospitalar deve realizar a coleta de exames e informações 

clínicas, laboratoriais e antropométricas do doador e comunicar a CNCDO 

estadual sobre todas as informações do doador (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 

2015; MOURA; SILVA, 2014). 
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2. Definição do Receptor: Em paralelo às atividades de manutenção do doador e 

preparação para a cirurgia, a CNCDO estadual, e em alguns casos em conjunto 

com a CNT, é responsável pela análise dos potenciais receptores e da definição 

do receptor final (BRASIL, 2001b; FUZZATI, 2005). O sistema de lista única 

brasileiro é constituído pelo conjunto das listas regional (caso se aplique), 

estadual, macrorregional e nacional dos potenciais receptores brasileiros, natos 

ou naturalizados ou estrangeiros residentes que estão inscritos para 

recebimento de certo tipo de órgão, tecido, célula ou parte do corpo (BRASIL, 

2009). A Figura 8, na seção 2.2.2, apresenta a organização macrorregional 

adotada pela CNT para fins de alocação. As CNCDOs estaduais, ao 

promoverem a captação de órgãos, devem alocá-los prioritariamente à 

receptores inscritos na lista estadual, seguindo os critérios estabelecidos na 

legislação em vigor. No caso de não compatibilidade no estado, cabe a CNCDO 

estadual comunicar à Central Nacional (CNT), que irá buscar a alocação de 

acordo com a ordem de prioridade: (1) lista de pacientes priorizados dentro da 

região; (2) lista de pacientes priorizados em território nacional; (3) lista geral 

dentro da região e (4) lista geral em território nacional (BRASIL, 2001b). 

Tratando-se especificamente do coração, a seleção dos potenciais receptores 

é processada mediante compatibilidade ABO doador x receptor, peso doador x 

receptor, priorização, características do doador e tempo de espera, com 

sequências distintas para casos de prioridade e geral (BRASIL, 2009). Esta 

etapa não será abordada em detalhes no diagrama causal, porém, influencia 

diretamente todo o planejamento logístico, que deve ser precedido pela seleção 

do receptor adequado (GUSSEN, 2014). 

3. Logística Hospitalar + Planejamento do Transporte: Após a definição do 

receptor, a CNCDO estadual deve atuar em três diferentes frentes, para 

garantir a coordenação de todas as atividades e chegada do órgão dentro do 

tempo de isquemia determinado, que são: logística hospitalar do doador, 

logística hospitalar do receptor e planejamento do transporte. Primeiramente, a 

logística hospitalar, tanto do doador quanto do receptor envolve o agendamento 

do centro cirúrgico e das equipes médicas (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 

2015; MOURA; SILVA, 2014). Segundo a entrevista realizada, para a inscrição 

na lista de espera, o paciente deve ter os dados cadastrados por um médico 
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autorizado e já definir um hospital com equipe médica autorizada para o tipo de 

transplante requerido. Nesse sentido, já existe uma equipe especializada, 

prévia e expressamente autorizada pelo órgão central do SNT para a realização 

da cirurgia. Para casos em que o doador e receptor estão próximos 

geograficamente, esta equipe tende a se dividir para que parte dela realize a 

retirada do órgão, enquanto os demais integrantes tratam da preparação do 

receptor para a cirurgia. No entanto, se o doador e receptor estiverem muito 

distantes, a CNCDO estadual (ou CNT) envia uma equipe de retirada 

especializada para realizar a captação do órgão e acompanhar o enxerto no 

transporte até o hospital do receptor, onde a equipe completa prepara o 

paciente para o transplante. Como exemplo, a entrevistada citou um caso 

recente de transplante de coração, no qual o doador estava em uma localidade 

a 7 horas de distância de carro, tempo maior que o tempo de isquemia de 4 

horas. Nesse caso, a central estadual (CNCDO) do Rio de Janeiro 

disponibilizou uma equipe para a captação e realizou o transporte de 

helicóptero até o hospital, para a realização do transplante. A CNCDO deve 

gerenciar todo o processo logístico, que fica sob sua atribuição, definindo e 

comunicando ao hospital do doador o horário da cirurgia de retirada, 

coordenando com o tempo previsto do transporte até o receptor e o horário da 

cirurgia de transplante. Para tal, a comunicação com os hospitais é fundamental 

para permitir que o processo ocorra como planejado, com o agendamento do 

centro cirúrgico e das equipes médicas nos momentos corretos. Para o 

planejamento do transporte, é necessário definir o trajeto e modal de transporte 

utilizado para o deslocamento do órgão do hospital do doador ao hospital do 

receptor, que impactam o sucesso do transplante por estarem diretamente 

ligados ao tempo de isquemia fria do órgão (CARRARA, 2014; FUZZATI, 2005).  

4. Cirurgia de Remoção + Preparação do Órgão: Como mencionado, a retirada de 

órgãos e tecidos deve ocorrer por equipes especializadas, prévia e 

expressamente autorizadas pelo órgão central do SNT. Após a remoção, o 

corpo deve ser recomposto para ser entregue aos familiares ou responsáveis 

legais (BRASIL, 2017; GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015). A não 

disponibilidade de equipes de retirada de órgãos é definida como uma das 

causas da não efetivação por problemas logísticos (BRASIL, 2009). De acordo 
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com a entrevistada, no momento de retirar o órgão, já é realizada toda a 

preparação do mesmo para a cirurgia de transplante, antes da preparação e 

acondicionamento na embalagem. Nesse momento, caso a equipe identifique 

que o órgão não está adequado para o transplante, podem comunicar a 

CNCDO e encerrar todo o processo. Esta pode ser uma das razões para o 

desalinhamento entre o número de doadores efetivos (C = 3.768) e o número 

de doadores cujos órgãos foram efetivamente transplantados (D = 3.21), 

apresentado na Tabela 13  

5. Transporte e acondicionamento + Preparação receptor: Após a retirada do 

órgão, ocorre o conjunto de atividades de transporte, que envolve o 

acondicionamento, embalagem, rotulagem, sinalização, transferência, 

armazenamento temporário, transbordo, entrega e recebimento do enxerto 

(ANVISA, 2009). O transporte deve ser realizado de forma organizada, 

coordenada e segura, respeitando o tempo adequado e garantindo a qualidade 

e integridade do enxerto. Para tal, o acondicionamento deve se dar de forma 

asséptica e utilizar uma embalagem primária, duas secundárias e uma terciária 

(ANVISA, 2009). Em paralelo, após a confirmação da retirada bem-sucedida do 

órgão ou no momento informado pela central estadual (CNCDO), a equipe de 

transplante no hospital do receptor deve iniciar a preparação do paciente para 

a cirurgia. Assim, após a chegada do órgão no hospital do receptor, dentro do 

tempo de isquemia, existem etapas de logística cirúrgica, para a realização do 

procedimento de transplante. Tais etapas não são abordadas em detalhe, por 

fugirem do escopo e objetivo do presente trabalho 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 
 

Apesar do fluxograma do processo proporcionar maior clareza sobre as etapas, 

sequência e responsáveis, os sistemas complexos, como o estudado no presente 

trabalho, são, dentre outras características, dinâmicos, altamente conectados, 

governados por feedbacks, não lineares e contraintuitivos (STERMAN, 2000). Nesse 

contexto, é importante que os modelos construídos considerem as complexidades dos 

relacionamentos entre variáveis e como podem impactar umas as outras, o que explica 

a grande vantagem de utilizar a dinâmica de sistemas (AMARAL, 2012). 
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Figura 22 - Visão Geral da Logística do Transplante 

 

 

Figura 23 - Fluxograma Etapas da Logística do Transplante de Órgãos 
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A definição clara do escopo é um dos elementos mais importantes de uma 

modelagem bem-sucedida, visto que permite entender os aspectos que podem ser 

desconsiderados da análise e determinar a utilidade do modelo para o endereçamento 

do problema. Afinal, um modelo deve simplificar a realidade, criando uma 

representação de fácil compreensão e utilização (STERMAN, 2000, p. 89).  

Como primeira etapa para a construção do modelo, é necessário definir as 

fronteiras e os principais subsistemas. Alguns dos principais temas fora dos limites do 

modelo foram: captação de potenciais doadores, avaliação e critérios médicos, 

manutenção e acompanhamento do doador e do receptor, entrevista familiar, critérios 

de alocação, processo de alocação, casos pedriátricos, critérios de aceitação do 

órgão, regulações, preparação e resultados cirúrgicos e documentações (ex.: morte 

encefálica). Bem nas fronteiras do modelo, como variáveis que são incluídas, mas de 

forma a completar as relações de causa e efeito do modelo, sem apresentarem muitos 

desdobramentos, temos: doadores efetivos, transplantes, campanhas de doação e 

lista de espera. Por fim, como principais subsistemas do modelo: qualidade do órgão, 

planejamento de transplantes e transporte, como apresentado na Figura 24.  

Após delimitar as fronteiras do modelo, é necessário identificar as variáveis do 

sistema, utilizando como referência variáveis observadas na literatura. Para tal, foi 

realizada uma análise crítica das variáveis mapeadas nas seções 2.4.1 (Tabela 5) e 

2.4.2 (Tabela 9), considerando a realidade do modelo a ser construído.  

Primeiramente, para as seis variáveis na fronteira do modelo (doadores 

efetivos, transplante realizado com sucesso, taxa de sucesso, lista de espera, 

investimento em campanhas de doação, conscientização do valor dos transplantes), 

a Tabela 15 apresenta algumas referências de elementos similares na literatura. É 

possível observar que estas variáveis estiveram presentes em diferentes trabalhos 

sobre o tema. Para o presente trabalho, tais variáveis serão utilizadas para auxiliar a 

criação de relacionamentos entre as variáveis do modelo, mas sem o foco do 

desdobramento dos temas relacionados. Como exemplo, temos menção à lista de 

espera no modelo construído, para avaliar o impacto dos transplantes realizados, mas 

sem especificações sobre novas entradas na lista, saídas por outros motivos, dentre 

outros. 
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Figura 24 - Fronteiras do Modelo 

 

 

Os três subsistemas desenvolvidos no modelo relacionam-se às variáveis que 

serão analisadas com maior detalhamento para o entendimento da logística do 

transplante de órgãos.  

O subsistema de planejamento de transplantes (Tabela 16) tem como grande 

responsável a CNCDO estadual e analisa o número de transplantes planejados, de 

acordo com o número de doadores efetivos. Para isso, apresenta variáveis 

relacionadas à ocupação da central, ao analisar a capacidade necessária por doação, 

número de colaboradores, número de equipamentos de transporte, número de 

equipes médicas disponíveis. Por outro lado, além da análise da disponibilidade de 

recursos e ocupação interna, é necessária a avaliação do receptor selecionado e 

relação entre o tempo estimado para o transporte e tempo de isquemia do órgão. 

Assim, a variável disponibilidade de receptor em tempo hábil depende do tempo de 

isquemia, número de receptores compatíveis, distância entre doador e receptor e 

tempo estimado de transporte. As variáveis encontradas na literatura foram adaptadas 

para a realidade do modelo em questão. Como exemplo, as variáveis do modelo 

construído “número de colaboradores” e “número de equipes médicas disponíveis 

tiveram como base a variável “OPO staff” (pessoal da Organização de Procura de 

Órgãos), porém para este modelo, serão utilizadas para a CNCDO e não para as 

OPOs, considerando a divisão de agentes especializados e profissionais da área 

médica. As variáveis destacadas em amarelo foram de autoria própria, de acordo com 

os materiais estudados sobre o tema e a entrevista realizada. O tempo de isquemia, 
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por exemplo, não aparecia nos modelos consultados, visto que não tinham foco nas 

etapas logísticas do transplante de órgãos, mas é uma variável crucial de ser 

analisada sob esse ponto de vista. 

 

Tabela 15 – Variáveis da Fronteira do Modelo 

Fronteira Variáveis Modelo Variáveis Literatura Fonte 
    

Doadores 

efetivos 
Doadores efetivos 

Donations Devi et al (2010) 

Organs for transplant Hirsch et al (2012) 

Total available kidneys Paricio and Figal (2015) 

Transplantes 

Transplante realizado 

com sucesso 

Successful transplants 

Devi et al 2010; Hirsch et al 

(2012); Paricio and Figal 

2015 

Transplanted patients Cruz et al 2019 

Taxa de aceitação / 

Taxa de sucesso 
Acceptance rate Hirsch et al (2012) 

Lista de 

Espera 
Lista de Espera 

Waiting List Devi et al 2010 

Active waitlist Hirsch et al (2012) 

Waiting list for a kidney 

transplant 
Paricio and Figal (2015) 

Transplant Waiting List Cruz et al 2019 

Campanhas 

de doação 

Investimento em 

campanhas de doação 

Campaign Efectiveness Devi et al 2010 

Awareness campaigns Cruz et al 2019 

Conscientização do 

valor dos transplantes 

Awareness due to close 

friends/family transplants 
Paricio and Figal (2015) 

Awareness due to media 

campaign 
Paricio and Figal (2015) 

 

Já o subsistema de transporte (Tabela 17) apresenta apenas três variáveis, 

todas com referências similares na literatura. A primeira trata da necessidade de 

coordenação de modos de transporte, ou seja, a gestão eficiente dos modos de 

transporte, de forma a promover menor tempo de transporte e maior conservação do 

órgão, como proposto em Orjuela-Castro et al (2016) para a cadeia da fruta fisális 

peruana. Além desta variável, também foi considerada a velocidade do transporte e o 

tempo total de transporte. 
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Tabela 16 – Variáveis do Subsistema Planejamento de Transplantes 

Subsistema Variáveis Modelo Variáveis Literatura Fonte 
    

Planejamento 
de 

Transplantes 
11 variáveis 

Capacidade necessária 
por doação 

Capacity needed per transplant Hirsch et al (2012) 

Staff per needed organ Hirsch et al (2012) 

Número de 
colaboradores 

OPO staff Hirsch et al 2012 

Número de 
equipamentos de 

transporte 
- - 

Número de equipes 
médicas disponíveis 

OPO staff Hirsch et al 2012 

Ocupação da central 
estadual 

- - 

Transplantes planejados - - 

Disponibilidade de 
receptor em tempo hábil 

- - 

Número de receptores 
compatíveis 

crossmatching and success rate Devi et al 2010 

Kidneys from allocations priority 
policy going to transplantation 

Paricio and Figal 2015 

Distância entre doador e 
receptor 

Transport distance; Transport 
distance influence factor 

Fu and Shuai (2015); 
Zhang and Liu (2018) 

Sent to other hospitals Devi et al (2010) 

Tempo estimado de 
transporte 

System total time 
Orjuela-Castro et al 

(2016) 

Tempo de isquemia 
(limite) 

- ANVISA (2009) 

 

Por fim, o subsistema de transporte (Tabela 18) também apresenta três 

variáveis, todas com referências similares na literatura. A variável nível de 

conservação aparece de diversas formas nos trabalhos analisados e, para o caso do 

transplante de órgãos, depende principalmente da preparação e conservação da 

embalagem. As variáveis qualidade do órgão e adequação da embalagem à legislação 

também são consideradas neste subsistema. 
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Tabela 17 – Variáveis do Subsistema Transporte 

Subsistema Variáveis Modelo Variáveis Literatura Fonte 
    

Transporte 
3 variáveis 

Necessidade de 
coordenação de modos 

de transporte 

Use of intermodal system 
Orjuela-Castro et al 

(2016) 

Articulation of transportation 
modes 

Orjuela-Castro et al 
(2016) 

Velocidade Transportation system speed 
Orjuela-Castro et al 

(2016) 

Tempo de transporte System total time 
Orjuela-Castro et al 

(2016) 

 

Tabela 18 - Variáveis do Subsistema Qualidade do Órgão 

Subsistema Variáveis Modelo Variáveis Literatura Fonte 
    

Qualidade do 
órgão 

3 variáveis 

Nível de conservação 

Rate of outdation Devi et al 2010 

Damage to cargo volume Fu and Shuai (2015) 

Transport cargo damage quantity  Zhang and Liu (2018) 

Conservation mechanism 
Orjuela-Castro et al 

(2016) 

Food security 
Orjuela-Castro and 

Andarme-Jaimes (2018) 

Freshness  Zhang and Liu (2018) 

Qualidade do órgão 
Product quality 

Orjuela-Castro et al 
(2016) 

Organ quality Hirsch et al (2012) 

Adequação da 
embalagem à legislação 

- ANVISA (2009) 

Compliance with the quality 
requirements 

Orjuela-Castro et al 
(2016) 

 

 Dessa forma, um total de 23 variáveis foram mapeadas para o modelo do 

presente trabalho (Tabela 19), apresentado na próxima seção.   

 

Tabela 19 - Número Total de Variáveis do Modelo 

 # Variáveis 

Subsistema Planejamento de transplantes 11 

Subsistema Transporte 3 

Subsistema Qualidade do órgão 3 

Variáveis Fronteiras 6 

Total 23 

 



 

83 

 

4.4 DIAGRAMA CAUSAL 

 

 Após o mapeamento das variáveis do modelo, foram desenhadas as relações 

e ciclos de feedback, permitindo a construção do diagrama causal, com uso do 

software Vensim PLE versão 8.2.1. A Figura 25 apresenta o modelo construído.  

 Conforme apresentado na seção 2.3.3, as relações causais apontam o 

relacionamento de causa e efeito entre duas variáveis, sendo representadas por uma 

seta e a sua polaridade (MORECROFT, 2015). A definição da polaridade como 

negativa ou positiva considera apenas as duas variáveis em questão, assumindo que 

as demais variáveis se mantêm constantes e descreve a estrutura do sistema. Desse 

modo, as relações descrevem o que aconteceria caso ocorresse aquela mudança, 

mas não funciona como uma previsão, identificando o que realmente irá ocorrer. Por 

isso, todos os efeitos avaliados ao longo dessa seção devem ser observados sob o 

ponto de vista de: aumentaria (ou diminuiria) acima (ou abaixo) do que teria sido de 

outra forma (na ausência do aumento/diminuição da causa). Nenhuma das afirmações 

implica que o efeito realmente será de aumento ou de diminuição, visto que isso 

depende de outros fatores, como os demais inputs da variável em questão, e 

principalmente, do conhecimento da taxa de mudança dos estoques, observada nos 

diagramas de estoque e fluxo (AMARAL, 2012; STERMAN, 2000). 

 Além disso, também é fundamental a identificação dos ciclos de feedback e 

seus respectivos tipos. O ciclo de feedback de equilíbrio (balanceamento ou 

estabilização) é assim denominado por se opor, reverter ou neutralizar a direção de 

mudança que estiver ocorrendo no sistema, buscando o equilíbrio. Já o ciclo de 

feedback de reforço é assim denominado por reforçar a direção de mudança que 

estiver acontecendo no sistema, se tratando de círculos virtuosos ou viciosos 

(AMARAL, 2012; MEADOWS, 2009; STERMAN, 2000). Para a definição do ciclo de 

feedback no modelo, é necessário rastrear o efeito de uma mudança ao redor do loop: 

caso os efeitos reforcem a mudança original, trata-se de um ciclo de reforço e caso se 

oponham, seria um loop de equilíbrio. Este método foi utilizado para a definição da 

polaridade dos loops, visto que, funciona independentemente do número de variáveis 

e do ponto inicial definido (STERMAN, 2000).  
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 Para a apresentação do modelo, as variáveis são destacadas com sublinhado. 

Primeiramente são discutidas as relações para os três subsistemas e, em seguida, a 

explicação dos quatro ciclos de feedback identificados. 

 Primeiramente, o subsistema de planejamento de transplantes (Figura 26), 

apresenta maior número de variáveis e é constituído por duas grandes esferas. A 

primeira trata da avaliação da ocupação da central estadual e sua possibilidade de 

absorver a demanda, considerando sua limitação de colaboradores, equipes médicas 

e equipamentos de transporte, por exemplo. Ao mesmo tempo, a conversão de um 

doador efetivo em um transplante planejado depende da avaliação logística do caso, 

para entender se existe um receptor compatível, com tempo hábil para a realização 

do transplante, ou seja, que o tempo de transporte estimado (com o modal disponível) 

não ultrapasse o tempo de isquemia do órgão, que no caso do coração é o cenário 

mais crítico de apenas 4 horas. 

 Em relação à ocupação da central estadual (CNCDO), uma maior capacidade 

necessária por doação causaria um impacto de diminuição nessa ocupação, ao 

mesmo tempo que um maior número de colaboradores, (número de) equipamentos 

de transporte e (número de) equipes médicas disponíveis também apresentariam esse 

impacto, o que explica o sinal negativo dos relacionamentos, que têm direção oposta. 

Quanto maior essa ocupação, menor seria o número de transplantes planejados, 

devido à sobrecarga da CNCDO, e, menos transplantes planejados, resultariam em 

menor a ocupação da central estadual. Esse relacionamento entre estas duas 

variáveis cria o ciclo de feedback de equilíbrio denominado B1, que indica que o 

número de transplantes planejados é limitado pela ocupação, ou seja, pela capacidade 

disponível da central estadual para atender a demandas, com seus colaboradores, 

equipes médicas e equipamentos de transporte.  

 Ao mesmo tempo, quanto maior for a disponibilidade de receptor em tempo 

hábil, maior seria o número de transplantes planejados. Essa disponibilidade depende, 

principalmente de três variáveis: o número de receptores compatíveis, o tempo 

estimado de transporte e o tempo de isquemia do órgão. Para a primeira delas, a 

relação é positiva, pois um maior número de receptores compatíveis, resultaria em 

maior a disponibilidade de receptor em tempo hábil. Já o tempo estimado de transporte 

depende da distância entre doador e receptor, de forma que quanto maior essa 

distância, maior seria o tempo estimado de transporte e menor a disponibilidade do 
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Figura 25 - Diagrama Causal da Logística do Transplante de Órgãos 
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receptor em tempo hábil. Por fim, quanto maior o tempo de isquemia, maior seria a 

disponibilidade de receptor compatível em tempo hábil, já que o tempo limite para o 

transporte é mais extenso. 

 

Figura 26 – Diagrama Causal do Subsistema Planejamento de Transplantes 

 

  

 Já o subsistema de transporte, apresentado na Figura 27, esboça que quanto 

maior a eficiência na coordenação de modos de transporte, maior seria a velocidade 

do sistema e, consequentemente, resultaria em menor tempo de transporte do órgão 

entre o doador e o receptor. 

 

Figura 27 – Diagrama Causal do Subsistema Transportes 

 

 

 Por fim, o subsistema da qualidade do órgão, por um lado, depende da 

adequação da embalagem à legislação, que por sua vez determina o nível de 

conservação e, assim, o qualidade final do órgão (Figura 28). No entanto, para além 

das variáveis deste subsistema, o estado do órgão (qualidade) também depende 

diretamente do tempo de transporte e do tempo de isquemia, visto que, quanto menor 

o tempo de transporte, maior seria a qualidade e caso o tempo de transporte 

ultrapasse o tempo de isquemia, o órgão não estaria em condições de uso. Assim, é 



 

87 

 

necessário entender as relações entre todas as variáveis e, principalmente, o 

funcionamento dos ciclos de feedback. 

Figura 28 – Diagrama Causal do Subsistema Qualidade do Órgão 

 

 

 Considerando o ciclo de feedback B2 (Figura 29) percebe-se que quanto maior 

o número de doadores efetivos, maior seria o número de transplantes planejados pela 

central estadual, o que demandaria maior eficiência na coordenação dos modos de 

transporte para o atendimento. Com isso, o transporte se tornaria mais veloz (maior 

velocidade), o que reduziria o tempo de transporte e aumentaria a qualidade do órgão. 

Uma maior qualidade do enxerto, resultaria em um aumento do número de 

transplantes realizados com sucesso que, por sua vez, reduziria a lista de espera. 

Com uma menor demanda, ou seja, menos pacientes na lista de espera, o 

investimento em campanhas de doação seria menor, o que reduziria a 

conscientização geral sobre os transplantes (conscientização do valor dos 

transplantes) e, por fim, acabaria por diminuir o número de doadores efetivos. Dessa 

forma, este é um ciclo de equilíbrio, que determina, de forma geral, que quanto mais 

doadores, mais transplantes, menos pessoas na lista de espera, menos investimento 

nas campanhas, resultando em menos doadores.  

 No entanto, o ciclo R1 representa uma outra visão, da conscientização e 

sensibilização geradas organicamente com o transplante bem sucedido de pessoas 

próximas ou de histórias veiculadas na mídia. O fluxo desde o maior número de  

doadores efetivos até o aumento do número de transplantes realizados com sucesso 

segue e mesma lógica do ciclo B2, porém, tal incremento resultaria no aumento da 

conscientização do valor (dos transplantes) em amigos e membros da família do 

receptor e de pessoas sensibilizadas pela história e pelos resultados positivos obtidos. 

Dessa forma, após certo tempo, poderia causar um aumento no número de doadores 

efetivos, com mais pessoas se inscrevendo. 
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 Por fim, o último ciclo de feedback do modelo retrata muito bem uma das 

características do sistema complexo: comportamento contraintuitivo (Figura 30). 

Basicamente, um aumento no número de transplantes realizados com sucesso, 

reduziria a lista de espera, que, por sua vez, também reduziria o número de potenciais 

receptores compatíveis. Dessa forma, causaria uma redução da disponibilidade de 

receptor em tempo hábil, no número de transplantes planejados, na eficiência na 

coordenação de modos de transporte e na velocidade. Isso geraria um aumento no 

tempo de transporte, redução na qualidade do órgão, o que acabaria por reduzir o 

número de transplantes realizados com sucesso. Ou seja, a redução da lista de espera 

acaba reduzindo as possibilidades de encontrar receptores compatíveis para os 

órgãos ofertados, o que é uma resposta diferente do objetivo do sistema. 

 

Figura 29 - Ciclos de Feedback B2 e R1 

 

 

Figura 30 - Ciclo de Feedback B3 
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4.5 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO  
 

 Segundo Sterman (2000), todo e qualquer modelo é uma simplificação de um 

sistema e, por isso, apresenta suas limitações. De qualquer modo, o modelo 

construído se destina a explicar o problema estudado, dentro das limitações de escopo 

definidas. 

 Primeiramente, as variáveis destacadas como fronteiras do modelo (por 

exemplo, doadores efetivos e lista de espera) poderiam ser desdobradas em diversos 

diagramas causais com um grande número de variáveis. Cada um dos elementos 

deste sistema complexo apresenta diversas conexões que não foram exploradas no 

modelo, até mesmo pela definição do seu objetivo e escopo. A lista de espera, por 

exemplo, no modelo construído não considera novos entrantes ou formas de saída 

diferentes da realização de transplantes, visto que este não era o foco do modelo 

construído.  

 Além disso, mesmo para as variáveis e subsistemas foco do modelo, existem 

considerações que não foram incluídas, como o impacto do trânsito, localização do 

hospital e possibilidade de integração entre modos para o tempo de transporte, a 

influência do estado de conservação das estradas e dos meios de transporte para a 

qualidade do órgão e a dispersão geográfica e particularidades regionais do nosso 

país. 

 Analisando o modelo construído, foram identificados quatro ciclos de feedback. 

Segundo Meadows (2009), os ciclos de reforço são fontes de crescimento, explosão, 

erosão e colapso de sistemas. Por isso, existem poucos ciclos deste tipo já que, 

normalmente, ciclos de equilíbrio tendem a aparecer. No diagrama causal, observa-

se apenas um ciclo de reforço (R1), segundo o qual o maior número de transplantes 

bem-sucedidos causaria maior conscientização em familiares, amigos e pessoas 

sensibilizadas com a história e, consequentemente, aumentaria o número de doadores 

efetivos e, por sua vez, o número de transplantes com sucesso. No entanto, não 

observamos esse crescimento exponencial no sistema, por conta dos outros três loops 

de equilíbrio atuando para neutralizar a direção de mudança e também por conta da 

existência de delays. 

 A compreensão dos delays é fundamental para o entendimento do 

comportamento dinâmico dos sistemas (MEADOWS, 2009). No modelo construído, 
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existem atrasos consideráveis entre um aumento na conscientização do valor dos 

transplantes e o efeito de incremento no número de doadores efetivos. Mesmo 

considerando que os investimentos em campanhas de doação ou a conscientização 

orgânica com casos de transplantes de pessoas próximas ou de histórias na mídia 

tenha impacto de curto prazo no aumento do número de inscrições para doadores, 

ainda existe um longo caminho até a efetivação destas doações. Isso ocorre porque 

esses cidadãos se tornarão doadores de fato apenas após seu falecimento e todo o 

processo apresentado na Figura 4. Portanto, quaisquer ações de aumento na 

conscientização têm efeito de longo prazo. 

 O modelo construído é original e apresenta um retrato das variáveis 

relacionadas à logística do processo de transplante de órgãos e suas respectivas 

relações. Este foi constituído por variáveis derivadas de diferentes trabalhos 

consultados sobre o tema, conforme apresentado na seção 4.3. O desenho dos 

relacionamentos foi derivado do embasamento teórico da revisão de literatura (seção 

2) e da entrevista com um profissional da área médica, atuante em transplantes. Após 

a elaboração final do modelo, voltando à literatura consultada, foi possível observar 

similaridades com ciclos de feedback existentes, apesar da inclusão das novas 

variáveis relacionadas à logística.  

 Diversos trabalhos e documentos consultados apontavam a influência da 

logística do transplante de órgãos tanto no volume quanto na qualidade dos 

transplantes e o modelo construído confirma essa relação de impacto na efetividade. 

O tempo de transporte, tempo de isquemia e a adequação da embalagem, variáveis 

relacionadas à logística do processo, têm impacto direto na qualidade final do órgão, 

que pode inviabilizar o transplante, caso o tempo de transporte ultrapasse o tempo de 

isquemia ou a embalagem apresente algum problema no trajeto. Este impacto da 

logística pode ser observado em todos os ciclos de feedback. 

 O ciclo de feedback B2, por exemplo, assemelha-se ao desenvolvido em um 

dos trabalhos analisados, que não apresenta, no entanto, o detalhamento dos 

aspectos logísticos. No loop, é considerado que o aumento do número de potenciais 

doadores (potential donors) aumenta o número de doações (donations) e também o 

estoque atribuído (assigned inventory), o que, por sua vez aumenta o número de 

transplantes bem sucedidos (successful transplants). Com isso, a lista de espera 

(waiting list) reduziria, assim como a eficiência das campanhas (campaign 
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effectiveness), o que também diminuiria o número de potenciais doadores (potential 

donors), gerando um ciclo de equilíbrio (DEVI et al., 2010). A Figura 31 apresenta o 

modelo construído, com o ciclo mencionado destacado com as setas em amarelo.  

 Quanto ao ciclo de reforço (R1), o trabalho de Paricio e Figal (2015) também 

aponta no diagrama de estoque e fluxo desenhado o impacto de transplantes bem 

sucedidos (sucessful transplants) para o aumento da conscientização devido ao 

transplante de amigos e familiares (awareness due to close friends/family transplants). 

Além disso, novos doadores devido à sensibilização do problema (new donors due to 

sensibilization) também dependem da conscientização por campanhas de mídia 

(awareness due to media campaign), que foram os casos considerados no loop R1. 

Hirsch et al. (2012) também comentam a existência de um loop de reforço semelhante: 

mais pessoas se inscrevendo como doadores resultariam em mais doadores, mais 

transplantes, maior conscientização sobre o valor dos transplantes e mais registros de 

novos doadores. 

 

Figura 31 - Diagrama causal Devi et al (2010) 

 

Fonte: Adaptado de Devi et al. (2010) 

 

 Ademais, uma conclusão importante do modelo construído e da revisão de 

literatura elaborada é que as etapas, fluxo e variáveis são similares para todos os 

órgãos sólidos. A diferença encontra-se no tempo de isquemia, critérios de alocação 
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e nos procedimentos médicos utilizados para cada tipo. O trabalho de Monteiro (2011) 

também apresenta esse comentário sobre a logística do processo de doação de 

órgãos.  

 Um ponto crucial a ser discutido sobre o sistema de transplantes brasileiro é o 

entendimento da sua capacidade e do nível atual de ocupação. Muitos acreditam e 

defendem que o aumento do número de doadores poderia ser a solução de todo esse 

problema do desequilíbrio entre oferta e demanda no cenário de transplante de 

órgãos. No entanto, o aumento do número de órgãos doados não será eficiente caso 

o sistema, principalmente, as centrais estaduais e nacional não possuam a 

capacidade de absorver o incremento de volume. Nesse sentido, a possibilidade de 

mudança no sistema de doação do Brasil para o consentimento presumido (discutido 

na seção 2.1.2) pode não ser uma política eficiente, sendo fundamental a análise da 

capacidade e ocupação atual. Essa reflexão fica muito clara ao analisar o ciclo de 

feedback B1, na Figura 25, na qual o número de transplantes planejados é limitado 

pela ocupação da central estadual.  

 Além disso, a análise do modelo permite observar um comportamento 

contraintuitivo do sistema analisado. Analisando o ciclo de feedback B3, é possível 

inferir que uma redução da lista de espera pode indiretamente causar perdas e 

descartes de órgãos. Isto porque uma menor lista de espera significa que podem 

existir menores probabilidades de compatibilidade entre um órgão doado e um 

receptor na lista, ou mesmo dos dois estarem à maiores distâncias um do outro. É 

claro que essa relação considera apenas o ciclo fechado, mas o comportamento final 

do sistema apresenta influência das demais relações e feedbacks. Dessa forma, este 

comportamento contraintuitivo de uma redução na lista de espera resultar em menos 

transplantes ocorreria apenas caso as demais variáveis permaneçam constantes, isto 

é, não haja melhoria na capacidade do sistema e no processo de transporte, para 

permitir a melhor distribuição dos órgãos doados pelo país. Hirsch et al. (2012) 

também observam esta relação, expondo que mais pessoas na lista de espera tendem 

a aumentar a probabilidade de existirem receptores compatíveis com os órgãos 

captados, levando a menos descartes de órgãos. 

 Por fim, o maior entendimento e simulação da relação entre os loops B2 e R1 

seria interessante para estudos futuros, para entender a situação de oscilação de 

dominância – shifting dominance (MEADOWS, 2009). O conceito de dominância é 
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importante para o pensamento sistêmico, visto que um loop considerado dominante 

apresenta maior influência no comportamento do sistema. O caso de alternância de 

dominância ocorre quando existem ciclos de feedback concorrentes com efeitos 

contrários, como o caso do B2 e do R1, com suas forças mudando ao longo do tempo. 

Comportamentos complexos oscilatórios normalmente são causados por esta 

alternância. No modelo construído, basicamente, a cada transplante bem-sucedido, 

existe uma conscientização orgânica no sistema, que levaria ao aumento de doadores. 

Ao mesmo tempo, a realização de transplantes com sucesso reduz a lista de espera 

e, consequentemente, poderia reduzir o interesse público nos investimentos em 

campanhas de doação, deixando de sensibilizar mais cidadãos sobre o problema. 

Dessa forma, um aumento do número de transplantes bem-sucedidos pode, ora 

reforçar, ora reduzir novos transplantes, a depender da dominância destes loops, do 

impacto do delay, discutido anteriormente e das limitações impostas pelos outros dois 

ciclos de feedback de equilíbrio (B1 e B3). 
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5 CONCLUSÃO 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desequilíbrio entre a demanda e a oferta de órgãos para fins de transplante 

apresenta-se como um grande problema para a sociedade. O processo de doação de 

órgãos possui alta complexidade, em todo o fluxo, desde a captação de potenciais 

doadores e procedimentos médicos envolvidos até a logística diferenciada, com 

prazos altamente curtos e necessidade de conservação. As operações logísticas 

deste processo são cruciais para garantir que os órgãos doados sejam efetivamente 

e eficientemente transplantados, de forma a promover a conservação da qualidade 

dos enxertos e não gerar perdas e desperdícios que impactam diretamente em vidas 

humanas e na acentuação da desigualdade entre oferta e demanda.  

Ademais, problemas reais complexos como este devem ser analisados a luz de 

ferramentas apropriadas para entender e analisar o seu comportamento. O 

pensamento linear do processo, com a construção do fluxograma, apresenta grande 

contribuição para a compreensão das etapas, porém deixa de considerar o 

relacionamento entre os elementos e seus possíveis impactos. Nesse contexto, a 

metodologia de dinâmica de sistemas enfatiza as relações entre as variáveis e a sua 

influência no comportamento do sistema, para permitir a sua compreensão de forma 

geral e completa. 

Desse modo, o presente trabalho apresenta relevância para a sociedade, por 

abordar o problema da logística do transplante de órgãos e para o campo acadêmico, 

com a aplicação da metodologia de dinâmica de sistemas. Apesar da sua importância 

para a efetivação das doações, ainda são limitados os estudos com foco na logística 

do transplante de órgãos, assim como a aplicação da dinâmica de sistemas na 

universidade. A combinação destes temas tem contribuição para a compreensão do 

funcionamento sistêmico da logística do transplante de órgãos no Brasil e para a 

discussão de políticas de melhoria. 

Destaca-se o modelo proposto que uniu extensa revisão de literatura, com 

contribuição de experiência de um profissional da área médica que trabalha com 

transplantes. A abordagem complexa adotada mostrou-se adequada ao entendimento 

e discussão do problema, permitindo a observação de variáveis e ciclos de feedback 

de influência no sistema. O modelo permitiu análises importantes sobre o cenário atual 
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do sistema brasileiro e sobre possíveis impactos de mudanças para as variáveis 

envolvidas. Apesar de priorizar o transplante do coração, com maior complexidade, 

dado o tempo de isquemia de apenas 4 horas, o processo logístico do transplante de 

órgãos apresenta etapas, fluxo e variáveis similares para todos os órgãos sólidos e, 

por isso, poderia ser aplicado para outros casos. A principal diferença encontra-se no 

tempo de isquemia, procedimentos médicos e critérios de alocação para cada enxerto. 

Ademais, a construção deste trabalho apresentou diferentes desafios. 

Primeiramente, pode ser destacada a dificuldade da obtenção de informações mais 

específicas e do entendimento de um processo tão complexo através do uso de 

diferentes documentos como leis, livros, relatórios e trabalhos. A entrevista com um 

profissional da área médica que trabalha com transplantes foi de grande auxílio neste 

ponto, apesar da dificuldade em se obter este contato. Outro ponto foi a não validação 

do modelo com profissionais da CNCDO estadual do Rio de Janeiro, com a qual estive 

em contato durante alguns meses, sem conseguir o agendamento de uma entrevista. 

Também cabe destacar a dificuldade encontrada para obter números dos impactos 

logísticos, que não estavam discriminados nos principais documentos encontrados, a 

existência de bases de dados desconexas e a ausência de memória de cálculo nos 

relatórios mencionados. Por fim, a mudança de modelo mental para a construção do 

diagrama causal e identificação de loops foi, inicialmente, um tanto desafiadora. De 

forma geral, existe o hábito de construir modelos lineares, de causa e efeito, e a 

dinâmica de sistemas contesta essa visão comum e permite uma nova forma de 

enxergar, o que foi uma grande oportunidade de aprendizado. 

 

5.2 RESPOSTA ÀS QUESTÕES DA PESQUISA 
 

As quatro questões de pesquisa formuladas no início do trabalho (seção 1.4) serão 

discutidas nesta seção. 

A primeira questão dizia respeito à estruturação do sistema logístico no Brasil: 

“Como o sistema logístico do transplante de órgãos está estruturado no Brasil?”. 

O Sistema Nacional de Transplantes brasileiro é responsável pelo processo de 

doação, retirada, distribuição e transplante de órgãos. Dentro deste Sistema, as 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) e a Central 

Nacional de Transplantes (CNT) coordenam a logística da distribuição de órgãos e 

tecidos no âmbito estadual/distrital e nacional, respectivamente. A estruturação do 
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sistema logístico do transplante de órgãos também depende fortemente da 

comunicação destas centrais com os hospitais do doador e do receptor, para garantir 

total alinhamento durante o processo. 

A definição do processo da logística do transplante de órgãos, que se inicia com 

a efetivação do doador após a aprovação familiar e finaliza com o início da cirurgia de 

transplante, foi realizada na seção 4.2 (Figura 22 e Figura 23):. De forma geral, o 

processo apresenta 5 macroetapas: (1) etapas preliminares; (2) definição do receptor; 

(3) logística hospitalar e planejamento do transporte; (4) cirurgia de remoção e 

preparação do órgão; (5) transporte, acondicionamento e preparação do receptor. 

Esse mapeamento permitiu o melhor entendimento do processo para a definição das 

variáveis e elaboração do diagrama causal. 

 Já o segundo questionamento tratava das variáveis do sistema logístico (“Quais 

são as principais variáveis do sistema logístico do transplante de órgãos no Brasil?”). 

A construção do diagrama causal incluiu um total de 23 variáveis divididas em 3 

subsistemas (planejamento de transplantes, transportes e qualidade do órgão) e 6 

variáveis de fronteira (doadores efetivos, transplante realizado com sucesso, taxa de 

sucesso, lista de espera, investimentos em campanhas de doação e conscientização 

do valor dos transplantes). Com isso, foi possível analisar e entender as variáveis 

apresentadas na seção 4.3 e, principalmente, os relacionamentos entre elas.  

 Além disso, também coube avaliar a influência da logística para a efetividade 

dos transplantes (“Como a logística influencia a efetividade dos transplantes de órgãos 

no Brasil?”). 

 A partir do modelo construído (Figura 25), fica claro que a logística apresenta 

forte impacto em todo o processo doação-transplante. As variáveis mapeadas estão 

todas interligadas através dos relacionamentos e ciclos de feedback influenciando 

umas as outras. A logística, apresenta impacto direto na qualidade do órgão, através 

do tempo de transporte comparado com o tempo de isquemia e o nível de conservação 

proporcionado pela embalagem. A qualidade, por sua vez, impacta no sucesso dos 

transplantes, que influencia diversas outras variáveis ao longo do sistema. Todos os 

ciclos de feedback ilustram o impacto da logística do transplante de órgãos: na 

ocupação da central estadual (B1), lista de espera (B2), alocação de órgãos (B3) e 

sensibilização da população quanto ao problema (R1). 
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 Por fim, a última pergunta a ser respondida é :“Como a dinâmica de sistemas 

pode auxiliar no entendimento do sistema logístico do SNT?”. 

 Apesar de promover o melhor entendimento das etapas do processo, o 

fluxograma não possibilita a compreensão das conexões existentes no sistema e de 

seus possíveis impactos para o comportamento do mesmo. Com a utilização da 

metodologia de dinâmica de sistemas, foi possível a visualização dos relacionamentos 

entre as variáveis e ciclos de feedback existentes, além da avaliação de características 

dos sistemas complexos como: delays, comportamento contraintuitivo e alternância 

de dominância. As análises realizadas sobre o modelo incluem discussão sobre a 

capacidade e nível atual de ocupação das CNCDOs, impacto contraintuitivo da 

redução da lista de espera, predominância de ciclos de equilíbrio (3) e delays que 

limitam o crescimento (ou decaimento) exponencial do ciclo R1, comportamentos 

complexos por conta da alternância de dominância entre os loops B2 e R1 e 

possibilidade de aplicação do modelo construído para diferentes tipos de órgãos 

sólidos.  

 

5.3 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 
 

Para trabalhos futuros, recomenda-se a validação do modelo com alguma das 

CNCDO estaduais e incorporação de melhorias ao modelo, com a inclusão de 

variáveis não consideradas. Além disso, cabe a realização de entrevistas com 

doadores e pacientes, para a compreensão de outros pontos de vista. 

Ademais, seria interessante a construção do diagrama de estoque e fluxo, a 

partir do diagrama causal desenvolvido, e simulação de cenários considerando a 

adoção de diferentes políticas que possam levar a um incremento no número de 

transplantes realizados pelo sistema. Para tal, é necessário o levantamento de dados 

específicos sobre a situação do transplante de órgãos no Brasil. 
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