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RESUMO 
 

 
A notificação compulsória de morte encefálica (ME) às centrais de transplantes, apesar de 
obrigatória, muitas vezes não é observada pelos profissionais de saúde que acabam por 
impedir que o processo de doação humanitária de órgãos se estabeleça. A pesquisa foi 
norteada com o objetivo de identificar as principais causas de subnotificação dos casos de ME 
e apontar estratégias que podem ser adotadas para reduzi-la nas unidades de saúde, 
evidenciando o papel essencial dos profissionais de saúde no processo de doação de órgãos. 
Quanto à metodologia, trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, com pesquisa 
de campo realizada junto aos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). A coleta de dados procedeu-se por meio de 
uma entrevista semiestruturada com quatro médicos e seis enfermeiros. Foi feita uma análise 
de conteúdo dos dados, que foram agrupados em categorias que emergiram do estudo: fatores 
limitantes no processo de diagnóstico e/ou notificação de morte encefálica, manutenção do 
potencial doador e ações para a otimização da notificação. Constatou-se que diversos fatores 
foram apresentados como barreiras à notificação dos casos suspeitos de ME, sendo os 
principais: o desconhecimento real da legislação sobre transplantes, especialmente no que 
concerne à responsabilidade do profissional enfermeiro em notificar; dificuldades estruturais 
relacionadas ao apoio tecnológico para o diagnóstico; barreiras na abordagem aos familiares 
sobre o diagnóstico de morte encefálica; aspectos operacionais da Comissão Intra Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes e dificuldades na manutenção de potenciais 
doadores. Visando minimizá-los, o estudo sugere a definição do protocolo assistencial de 
doações de órgãos e a implementação de um programa de educação permanente, capacitando 
os profissionais dos setores envolvidos, além de ênfase maior ao tema nos cursos de formação 
de profissionais da saúde. 
 
Palavras Chave: Morte Encefálica. Notificação. Doação de Órgãos. Unidade de Terapia 
Intensiva. 
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ABSTRACT 
 
 

The compulsory notification of brain death (BD) to central transplant, although required, is 
often not observed by health professionals who interfere in process of donating humanitarian 
agencies. The research was guided in order to identify the main causes of underreporting of 
cases of BD and point strategies that can be adopted to reduce it in health units, demonstrating 
the essential role of health professionals in the process of organ donation. In relation to the 
methodology, it is a descriptive, qualitative, with field research conducted with professionals 
from the Intensive Care Unit (ICU) of the University Hospital Clementino Fraga Filho 
(HUCFF). Data collection proceeded through a semi-structured interview with four doctors 
and six nurses. It was conducted a content analysis of the data, which were grouped into 
categories that emerged from the study: limiting factors in the process of diagnosis and/or 
notification of brain death, maintaining the potential donor and actions to optimize the 
notification. It was found that several factors were presented as difficulties to reporting 
suspected cases of BD, and the main reasons were: the ignorance of the legislation of 
transplants, especially in to refer  the responsibility of the professional nurse to notify the 
authorities; structural problems related to technological support for the diagnosis; difficulties 
to deal with family members about the diagnosis of brain death; operational aspects of the 
Commission Intra Hospital Donation of Organs and Tissues for Transplantation and 
difficulties in maintaining potential donors. To minimize them, the study suggests the 
development of the protocol for organ donation and the implementation of a program of 
continuing education, capacitating professionals of departments involved, besides greater 
emphasis in the training courses for health professionals. 
 
Keywords: Brain Death. Notification. Organ Donation. Intensive Care Unit. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
Através de contínuos avanços tecnológicos e do aprimoramento em técnicas 

cirúrgicas, o transplante heterólogo de órgãos vitais humanos configurou-se alternativa viável 

para pacientes que possuem lesões orgânicas terminais (ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 

2005, p. 443). Por contribuir para a sobrevida e melhora da qualidade de vida dos 

transplantados, a procura por tal recurso terapêutico cresce anualmente no país. Entretanto, a 

disponibilidade de órgãos e tecidos para transplantes é menor que sua demanda, fato que 

corrobora para que o aumento de pessoas em fila de espera e o consequente número de óbitos 

em fila sejam expressivos (COELHO et al., 2007, p. 421). 

A morte encefálica (ME), condição para doação de múltiplos órgãos, define-se através 

da constatação irreversível de lesão nervosa central (MORATO, 2009, p.228). Quando 

diagnosticada, implica no difícil entendimento por parte do familiar em reconhecer que não 

existe mais vida e sim suporte através de aparelhos que garantem a manutenção artificial dos 

parâmetros vitais. Tal reconhecimento possibilita a cessação da angústia por parte dos 

envolvidos, a redução de gastos com recursos tecnológicos e farmacológicos além de 

possibilitar a abordagem pela equipe de saúde no sentido de encorajar e incentivar a doação 

humanitária de órgãos e tecidos. 

Dentre as patologias que com maior frequência culminam em quadros de ME estão o 

acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, o traumatismo cranioencefálico, tumor 

cerebral e a encefalopatia após hipóxia (MORAES et al., 2009, p. 4). Pacientes em condições 

críticas de saúde são internados em setores de alta complexidade, uma vez que necessitam de 

suporte tecnológico, farmacológico e monitoramento, contínuos, fato que justifica maior 

número de casos de ME serem diagnosticados em tais ambientes. “É nas unidades de terapia 

intensiva que mais se encontram pacientes com lesões neurológicas agudas graves, 

especialmente as traumáticas, que não raramente evoluem para a morte encefálica (ME), 
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sendo considerados potenciais doadores de órgãos” (ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2005, 

p. 443). 

No Brasil, a atividade de transplantes teve início na década de 60. Durante um extenso 

período, entre 1968 a 1997, esta prática ocorria através de condutas dúbias quanto à inscrição 

de receptores, extração e distribuição de órgãos captados (ROZA et al., 2007, p.1753-1754). 

A sua regulamentação no país deu-se inicialmente através da Lei nº 5.479, de 1968, onde a 

doação de órgãos e tecidos era presumida. Posteriormente, essa Lei foi revogada pela Lei nº 

8.489, de 1992, que, após cinco anos, foi novamente revogada pela Lei nº 9.434, de 04 de 

fevereiro de 1997, autorizando a remoção de órgãos e tecidos post mortem mediante a 

confirmação de ME, documentada por dois médicos desvinculados de equipes de remoção e 

transplante, com consentimento dos familiares. Com sua promulgação, podemos assegurar 

que os procedimentos antes questionáveis na retirada e distribuição de órgãos agora se 

embasam em rigorosos critérios predefinidos e que procuram emitir transparência e 

veracidade diante do complexo processo que se inicia com a constatação da morte encefálica 

e se estende até a efetivação do transplante no receptor. 

O Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução de no 1.480/1997, preceitua 

itens obrigatórios para o diagnóstico de ME. Em síntese, caracteriza-a como processo 

irreversível e de causa conhecida, mas para tal solicita a presença de parâmetros clínicos e 

exames complementares durante intervalos de tempo estimados, próprios para determinadas 

faixas etárias. Como aspectos clínicos têm-se o coma aperceptivo com ausência de atividades 

motora supra-espinal e apnéia. Quanto à investigação complementar, os exames de escolha 

precisam demonstrar de forma incontestável a ausência cerebral de uma das respostas a 

seguir: atividade elétrica, metabólica ou perfusional. 

O Brasil segue diretrizes firmadas pela Associação Americana de Neurologia, que 

exige a presença de três pré-requisitos mínimos para a implantação do protocolo de ME, a 

saber: presença do coma de causa conhecida e irreversível; causa comprovada através de 

tomografia computadorizada, ressonância magnética ou pressão do líquido cefalorraquidiano; 

ausência de hipotermia, hipotensão ou distúrbio metabólico grave; e ausência de intoxicação 

exógena ou uso de medicação psicotrópica (MORATO; DINIZ; BOTONI, 2010, p. 106).  

Sabemos que existem critérios seguros para a constatação fidedigna de ME, onde através de 

resultados conclusivos obtidos em exames, justifica-se ou não o início de seu protocolo 

clínico. 

Segundo Araujo, Cintra e Bachega (2005, p.444), a ME configura uma situação 

catastrófica a nível fisiológico, com importantes alterações nos diversos sistemas orgânicos. 
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Nesse cenário, mesmo com a utilização de recursos terapêuticos máximos, ocorre uma 

sucessiva deterioração da função cardiorrespiratória com inevitável parada cardíaca dentro de 

horas ou dias após instalação do quadro deletério. Tal fato comprova a necessária rapidez e 

manejo por parte da equipe de saúde perante situações em que temos um potencial doador até 

a efetivação do processo que envolve o transplante de órgãos no país. 

As complicações comumente observadas no cliente em ME são: a hipotensão, a 

hipotermia, desequilíbrios hidroeletrolíticos, graves alterações na função endócrina, 

imunológica, além de coagulopatias (ROZA et al., 2007, p.1756-1759). Profissionais 

devidamente capacitados somados a um sistema efetivo de monitoramento invasivo junto ao 

cliente proporcionam meios de reconhecimento precoce e conduta ágil de tais complicações, 

com o fim de preservar órgãos e tecidos para doação. 

A notificação dos casos suspeitos de ME é obrigatória, de acordo com a Lei 

9.434/1997, efetuando-se contato com a Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos e Tecidos (CNCDO) sempre que se identificar um potencial doador em unidade de 

terapia intensiva ou pronto socorro. Tal registro é realizado de forma compulsória, 

independente da vontade familiar de doação ou do estado clínico do potencial doador. Para 

tanto, o médico ou enfermeiro deve possuir o compromisso ético em notificar estes casos à 

Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), 

Organização de Procura de Órgãos (OPO) ou CNCDO, de acordo com a estrutura 

organizacional da instituição e do sistema de saúde local (ROZA et al., 2007, p.1754-1755). 

Convém mencionar que existem contraindicações clínicas e laboratoriais à doação. 

Temos como exemplos, clientes portadores de enfermidades infecciosas de cunho 

transmissível por meio do transplante, casos de sepse grave, neoplasias malignas, entre outros 

(MANFRO; FERNANDES, 2006, p. 545). Entretanto, cabe à CNCDO a avaliação desses 

critérios, incumbindo à equipe notificar todo e qualquer caso suspeito de ME.   

A notificação de ME no Brasil é considerada baixa. Segundo a Associação Brasileira 

de Transplantes de Órgãos (ABTO, 2002), estima-se atualmente que para cada oito potenciais 

doadores, apenas um seja notificado. A baixa notificação resulta na manutenção da fila de 

espera por transplantes no Brasil, além de favorecer para que o aumento de óbitos em fila 

ocorra. A falha no processo de notificação resulta em custos elevados para a instituição de 

saúde, utilização de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), prolongamento do 

sofrimento familiar e não disponibilidade de órgãos para transplantes (SCHEIN et al., 2008, 

p. 145). 
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Morato, Diniz e Botoni (2010, p.107) afirmam que “a subnotificação é a regra no 

Brasil, sendo o primeiro dos obstáculos para a melhora da captação de órgãos em nosso 

meio”. O caráter obrigatório de notificação compulsória de ME, muitas vezes não é obedecido 

por muitas instituições de saúde que deixam de comunicar aos centros de captação quanto a 

possíveis suspeitas de ME. Mostra-se importante pontuar fatores que podem estar associados 

a não observância da lei e o que tal condição implica na captação de órgãos em nosso país. 

Diante do exposto, as questões que norteiam este estudo são: 

1. Quais são as principais causas de subnotificação dos casos de morte encefálica 

identificados pelos profissionais de um Hospital Universitário? 

2. Que estratégias podem ser adotadas para minimizar a subnotificação destes casos? 

Em análise aos conteúdos pesquisados a cerca do tema, poucos descrevem os fatores 

relativos à subnotificação e seu efeito no processo de doação de órgãos, sendo por isso 

fundamental observamos a sua ocorrência nas unidades de saúde, para posteriormente 

repensarmos o problema em nível global. Pontuar estratégias que dinamizem e acelerem o 

processo de notificação é uma alternativa viável que contribui para o incremento da captação 

de órgãos no país. Embasado no contexto acima, o presente estudo tem como objetivos: 

1. Levantar os principais fatores de subnotificação dos casos de morte encefálica junto 

aos profissionais enfermeiros e médicos da UTI do Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho (HUCFF); 

2. Apontar estratégias que contribuam para a otimização das notificações dos casos 

suspeitos de morte encefálica em unidades de alta complexidade.  

Esse trabalho configura-se relevante por apontar os principais entraves no processo de 

notificação de casos suspeitos à CNCDO, visando estimular a comunicação dos casos de 

potenciais doadores internados em unidades de alta complexidade às centrais de transplantes, 

fundamentado pela Lei 9.434, e meios de se minimizar as subnotificações, bem como 

evidenciar o papel essencial dos profissionais de saúde no processo de doação de órgãos. 

Para a concretização do processo de doação de órgãos, muitos esforços devem ser 

envidados uma vez que envolvem demanda de recursos humanos, dispêndio financeiro, 

tempo, sofrimento familiar, além de comprometimento emocional por parte dos profissionais, 

uma vez que poderiam dispensar forças a clientes com perspectivas favoráveis de sobrevida. 

Contudo, diante da angústia e incerteza daqueles que esperam por um órgão, a possibilidade 

de doação representa uma nova chance em suas vidas. Reconhecer que o profissional em sua 

práxis tem a responsabilidade ética e legal em notificar os casos de ME amplia seu 

compromisso social com algo de maior valor, a vida humana. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 CONCEITUANDO A MORTE ENCEFÁLICA 

 
 
Coma depassé foi a denominação inicial dada pelos franceses Mollaret e Goulon, no 

ano de 1959, para conceituar o que anos mais tarde seria caracterizado como ME. Através de 

estudos, aqueles correlacionaram uma série de eventos neurológicos graves que culminaram 

em um estado de comprometimento real da consciência para além do coma (NETO, 2010, p. 

356). Do conceito primário aos dias de hoje, visualizam-se grandes avanços na medicina, que 

por meio de pesquisas e exames cada vez mais específicos, norteiam a conduta médica 

perante casos suspeitos de ME. Atualmente, exames diagnósticos seguros e protocolos 

clínicos agressivos asseguram a confirmação da ME, tal como permitem o manuseio 

adequado de potenciais doadores, possibilitando a doação humanitária de órgãos perante 

consentimento familiar.  

A lei 9.434 de 04 de fevereiro de 1997, responsável pela regulação da remoção de 

órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, decide que a 

retirada post mortem de tecidos e órgãos para transplante deverá ser antecipada do diagnóstico 

de morte encefálica, confirmada e devidamente registrada por dois médicos não atuantes em 

equipes de remoção e transplante. Assim, para que a doação de múltiplos órgãos e tecidos seja 

permitida, o paciente deverá ter o diagnóstico de ME assegurado por meio de exames clínicos 

e complementares.  

Para Morato (2009, p. 231), “o traumatismo cranioencefálico (TCE), o acidente 

vascular cerebral (AVC) e a lesão cerebral hipóxico-isquêmica respondem por quase 90% das 

causas do coma na ME”. Pacientes nas respectivas condições devem ser minuciosamente 

acompanhados, pois quando constatada a ME, podem configurar-se como potenciais doadores 

de órgãos e tecidos. Cabe mencionar que devido a crescente procura de órgãos para 

transplante, o diagnóstico rápido da ME, a identificação imediata do potencial doador e a 
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manutenção de sua homeostase são essenciais para que o processo de doação seja factível 

(MANFRO; FERNANDES, 2006, p.535). 

A ME é um condição irreparável que modifica a fisiologia de todos os sistemas 

corporais, quando medidas para o suporte ventilatório e hemodinâmico não são instituídas o 

óbito torna-se inevitável dentro de poucas horas. Pode ser definida como o estado clínico 

irreversível onde as funções cerebrais que constam do telencefálo, diencéfalo e do tronco 

encefálico mostram-se irremediavelmente afetadas (MORATO, 2009, p.227). Sua evolução 

culmina na ação deletéria sobre a atividade celular e bioquímica de todo o organismo, 

acarretando em lesão a múltiplos órgãos. 

A fisiopatologia da ME tem início com o aumento da pressão intracraniana (PIC) 

devido ao aumento volumétrico de seu conteúdo na caixa craniana, o que sobremaneira 

compromete o retorno venoso e contribui para a elevação da PIC. Fatores como a hipóxia 

celular e o edema também participam deste aumento da pressão ao conteúdo encefálico. A 

finalização do processo ocorre diante da herniação transtentorial do tronco cerebral pelo 

forâmen magno, onde se tem a interrupção completa da circulação arterial encefálica, 

culminando assim, no quadro de ME (D’IMPÉRIO, 2007, p. 76).  

“A síndrome clínica da morte encefálica produz mudanças bruscas na pressão arterial, 

hipoxemia, hipotermia, coagulopatia, distúrbios eletrolítico e hormonal” (RECH; FILHO, 

2007, p.198). Aspectos que podem comprometer a viabilidade de órgãos para transplante, 

sendo fundamental a instalação de protocolo de ME, na tentativa de se minimizar tais efeitos 

adversos aos sistemas corporais. Para melhor compreensão, a figura abaixo aponta 

sequencialmente os eventos observados no processo de ME: 

Figura 1: Esquema Demonstrando os Múltiplos Processos Envolvendo a 

Fisiopatologia da Morte Encefálica 

 
Fonte: D’IMPÉRIO (2007, p. 76) 
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Conforme Araujo, Cintra e Bachega (2005, p. 444), a ME representa um evento 

fisiológico catastrófico em que diversas alterações prejudicam a homeostase dos sistemas 

orgânicos. Essas alterações embasam-se na lesão difusa da regulação vascular e na lesão 

metabólica celular difusa.  

Na lesão difusa da regulação vascular tem-se um acentuado estímulo simpático 

decorrente de isquemia cerebral, conhecido como “tempestade autonômica”, onde os sistemas 

orgânicos são expostos à estimulação simpática através da influência neural direta ou por 

meio de catecolaminas endógenas. Seguidos pela redução no tônus simpático e severa 

vasodilatação. Nesse período de intensa liberação de catecolaminas é comum a hipertensão 

arterial, taquicardia e aumento da necessidade de oxigênio pelo músculo cardíaco, podendo 

ocasionar necrose miocárdica e arritmias. A vasodilatação instalada sequencialmente provoca 

intenso colapso cardiovascular com hipotensão arterial grave (RENCH; FILHO, 2007, p. 

198). 

Quanto à lesão metabólica celular, acredita-se que a perda de função hipotalâmica gere 

um quadro de anormalidades endócrinas evidenciadas através da lesão hipóxica metabólica 

generalizada (ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2005, p. 444). O declínio progressivo do 

eixo hipotalâmico-hipofisário acarreta em diminuição das concentrações hormonais, 

principalmente do hormônio antidiurético, contribuindo para o aparecimento do quadro 

clássico de diabetes insipidus, que corrobora para o aparecimento de desequilíbrios 

hidroeletrolíticos e hipotensão arterial (RENCH; FILHO, 2007, p. 199).  

No Brasil, os critérios para o diagnóstico de ME estão definidos na Resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.480, de 08 de agosto de 1997, que conceitua morte 

como consequência de evento irreversível e de causa reconhecida. Os parâmetros clínicos 

necessários para sua constatação são o coma aperceptivo com ausência de atividade motora 

supraespinhal e a apnéia, avaliados em dois exames clínicos, com intervalo entre um e outro 

que varia de acordo com a idade. A constatação de ME deverá ser realizada por dois médicos, 

sendo um neurologista, não vinculados à equipe de transplante, respeitando-se o intervalo 

mínimo entre as avaliações clínicas, constante no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Intervalo para a avaliação clínica segundo faixa etária. 
 

IDADE INTERVALO 
7 dias a 2 meses incompletos 48 horas 
2 meses a 1 ano incompleto 24 horas 
1 ano a 2 anos incompletos 12 horas 
Acima de 2 anos 06 horas 

Fonte: Resolução CFM nº 1.480 de 08/8/97 
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Além dos parâmetros clínicos é necessária a realização de pelo menos um exame 

complementar para o diagnóstico de ME. Este deverá evidenciar a ausência de atividade 

elétrica cerebral, atividade metabólica cerebral ou perfusão sanguínea cerebral. Como 

exemplo de exames têm-se o eletroencefalograma que mostra o perfil isoelétrico na ME, a 

arteriografia que demonstra a ausência de perfusão encefálica e o Doppler transcraniano que 

revela a reverberação de fluxo ao nível das artérias carótidas (MORATO, 2009, p. 234). 

Sabemos que tais procedimentos não apenas confirmam o diagnóstico conclusivo de ME, 

como também possibilitam a adoção de medidas de manutenção imediatas com subseqüentes 

repercussões favoráveis diante da retirada de órgãos.   

O cliente em ME deve apresentar coma arreativo e arreponsivo, sendo que para seu 

diagnóstico apenas a arreatividade supraespinal é importante. Com isso, reflexos 

osteotendinosos, cutâneo-abdominais, ereção peniana reflexa, reflexos de retirada de 

membros superiores ou inferiores e outras manifestações de origem medular espinal não 

excluem a situação de ME. Deve-se investigar a ausência de reflexos de tronco encefálico, 

uma vez que sinalizam a capacidade de integração encefálica. Tais reflexos podem ser 

testados através do reflexo fotomotor, em que as pupilas encontram-se fixas e sem 

fotoreatividade ao estímulo luminoso; pelo reflexo córneo-palpebral, onde se abrem as 

pálpebras com o auxílio de instrumento e espera-se diante da ME o não fechamento reflexo 

das mesmas. Convêm citar outros reflexos importantes como o oculocefálico, 

vestibulocalórico e o da tosse (GUETTI; MARQUES, 2008, p. 94). 

Todas as alterações decorrentes do processo de morte encefálica são progressivas e 

fundamentais ao conhecimento e manejo por parte dos profissionais envolvidos no cuidado ao 

cliente gravemente enfermo. Muitos eventos podem ser revertidos ou até mesmo prevenidos 

através de recursos tecnológicos e agressiva terapia farmacológica até que se conclua o 

desfecho do caso, potencial doador de órgãos ou não doador. Entretanto, deve-se considerar 

que diante da manutenção artificial do cliente em ME, ocorre sentimento de perda pelos 

familiares, enorme dispêndio financeiro pela instituição de saúde e desgaste emocional por 

parte da equipe profissional, uma vez que poderiam ofertar cuidados a clientes com 

perspectivas de vida (ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2005, p. 443). Tais aspectos devem 

ser respeitados ética e legalmente, mas sem prejudicar o processo de identificação e 

manutenção do potencial doador de múltiplos órgãos. 
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2.2 ASPÉCTOS LEGAIS E ÉTICOS 
 
 
O regimento que assegura a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para 

transplante, seja em vida ou post mortem, no país, está fundamentado pela Lei no 9.434, de 04 

de fevereiro de 1997. Esta declara que a retirada de órgãos e tecidos post mortem deverá ser 

realizada por equipes autorizadas após a confirmação de ME, constatada e registrada por dois 

médicos não atuantes em equipes de remoção e de transplante, mediante os critérios 

estabelecidos pelo CFM. Em seu Capítulo IV, Artigo 13, discorre como obrigatória a 

comunicação para as Centrais de Notificação, Captação e Doação de Órgãos (CNCDO) de 

todos os casos suspeitos ou confirmados de ME.  

Caberá aos profissionais enfermeiros e médicos o dever de notificar um potencial 

doador a CNCDO de sua localidade (ROZA et al., 2007, p. 1754). Tal incumbência, no que 

tange aos enfermeiros, também pode ser observada através do Artigo 1o da Resolução no 

292/2004 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que deixa clara a obrigatoriedade 

desse profissional em notificar a existência de potencial doador aos órgãos competentes. 

Conforme Manfro e Fernandes (2006, p.535-536), de cadáveres não identificados não 

poderão ser retirados órgãos ou tecidos para a doação. E quanto à retirada de órgãos em casos 

de óbito mal definido ou morte violenta, os órgãos removidos não deveram ter relação com a 

causa da morte, e deveram ser previamente autorizados pelo médico patologista. Nos casos de 

morte violenta, a família é orientada a procurar a delegacia de polícia mais próxima do local 

do incidente para realizar o Boletim de Ocorrência (ROZA et al., 2007, p. 1756).  

A legislação do país é clara e determina o consentimento familiar para a retirada ou 

não de múltiplos órgãos para transplantes. Perante o diagnóstico de ME a família deverá 

receber as informações necessárias e esclarecimentos cabíveis quanto à doação humanitária de 

órgãos e tecidos.  
 
 

A família é quem autoriza a doação dos órgãos e tecidos para transplantes. A lei no 

10.211, publicada em 23 de março de 2001, definiu o consentimento informado 
como forma de manifestação à doação; sendo que a retirada de órgãos, tecidos e 
partes do corpo de pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica, 
dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida à linha 
sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento 
subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte (MORAES; 
MASSAROLLO, 2008, p. 2). 

 
 

É de interesse mencionar que o Código de Ética Médica vigente, proíbe o profissional 

médico que trabalhe com equipes de transplantes a realizar a constatação de ME como 
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também de decidir a suspensão de recursos artificiais que mantém os parâmetros vitais do 

possível doador (MANFRO; FERNANDES, 2006, p.536). Tais ações são importantes em 

âmbito ético e legal, uma vez que visam assegurar à sociedade veracidade no processo de 

retirada de órgãos e transplantes no país. 

“O paciente é considerado, após o diagnóstico de ME, sob o aspecto legal, ético e 

moral, como um cadáver” (MORATO; DINIZ; BOTONI, 2010, p.105). A manutenção 

terapêutica de pacientes em ME não doadores mostra-se inútil, além de prolongar o 

sofrimento familiar e dispensar inúmeros recursos materiais e humanos inviáveis à reversão 

do quadro clínico. Diante do exposto, o CFM através da Resolução no 1.826, de 24 de outubro 

de 2007, ordena sobre a legalidade e o caráter ético, a suspensão dos procedimentos de 

suportes terapêuticos quando da determinação de ME em indivíduo não doador. Esclarecido 

que o cumprimento de tal conduta deve ser precedida de comunicação direta aos familiares ou 

responsáveis legais, fundamentada pelos critérios do CFM e adequadamente registrada no 

prontuário. Acredita-se que esse processo seja importante não apenas à equipe profissional 

envolvida ou à instituição de saúde, mas principalmente à família, que apresenta maior 

vínculo afetivo com o cliente, e por vezes mostra-se desamparada e desacreditada na 

representação social do diagnóstico de ME. 

 
 

2.3 DOS CRITÉRIOS QUE QUALIFICAM AOS QUE EXCLUEM O POTENCIAL 
DOADOR DE ÓRGÃOS 

 
 

Uma abordagem pautada na análise rigorosa do exame clínico em colaboração à 

realização de exames complementares configuram condutas essenciais para a confirmação de 

ME. Nesse aspecto o condicionante para se declarar um cliente como potencial doador está 

embasado no diagnóstico estabelecido de ME, com causa conhecida e comprovada perante 

realização de exames e a identificação do paciente para respaldo legal por parte da equipe de 

transplantes. 

Segundo Morato, Diniz e Botoni (2010, p.110), o protocolo para a ME não deve ser 

iniciado quando a causa do coma é desconhecida. Para tanto a investigação do coma consiste 

em exclusão de causas metabólicas, evidentes em parâmetros de temperatura corpórea menor 

de 36 o C, pressão intra-abdominal menor de 60 mmHg e saturação arterial de oxigênio menor 

que 90% . Quanto a critérios de exclusão por meio de intoxicação exógena, pesquisa-se o uso 

de fármacos psicotrópicos, bloqueadores neuromusculares, agentes anestésicos e barbitúricos. 



24 
 

Caso o paciente esteja sob o efeito de drogas depressoras do sistema nervoso central, 

estas devem ser suspensas antes da realização do exame neurológico. O tempo entre a 

suspensão das drogas e a avaliação neurológica varia de acordo com a meia-vida das drogas, 

conforme demonstra o quadro a seguir. 

 
Quadro 2 – Tempo entre a suspensão das principais drogas utilizadas no paciente 

crítico e a avaliação neurológica: 
 

Medicamento Intervalo mínimo entre a suspensão da 
droga e a primeira avaliação neurológica 

Propofol 2horas 
Midazolam 12 horas 

Fentanil 12 horas 
Tiopental 27 horas 
Diazepam 180 horas 

Fonte: ABTO 
 

A avaliação do potencial doador considera a ausência de contraindicações clínicas e 

laboratoriais como indispensáveis em todo processo do diagnóstico até a retirada efetiva dos 

órgãos. Como critérios absolutos de exclusão para a doação de órgãos têm-se: a 

soropositividade para Human immunodeficiency virus (HIV) e Human T lymphotropic virus 

(HTLV) tipo I e II; tuberculose em atividade; neoplasias malignas (exceto as primárias do 

Sistema Nervoso Central, e carcinoma in situ de útero e pele); sepse não controlada; infecções 

virais e fúngicas graves em presença de imunossupressão, exceto as hepatites B e C 

(Programa Estadual de Transplantes, 2012). Entretanto, convém mencionar que existem 

critérios relativos à doação e que serão órgãos-específicos e determinados pela urgência do 

receptor em transplantar. 

 Conforme Manfro e Fernandes (2006, p.545), alguns critérios não contraindicam a 

doação, apesar de exigirem uma rigorosa avaliação clínica. São eles, idade maior que 65 anos 

e menor que um ano; hipertensão arterial sistêmica desde que não haja lesão em órgãos-alvos; 

diabete melito de diagnóstico atual e sem alterações clínico-laboratoriais; doador em parada 

cardíaca; hepatite causada pelo vírus B ou C, critério dependente do centro transplantador. 

Podemos assegurar que a literatura evidencia casos em que a retirada de órgãos para a 

doação é permitida e outros em que não são recomendados ou até mesmo contraindicados. 

Visualizando em alguns momentos opiniões divergentes, como exemplo, clientes portadores 

de hepatite B ou C serem doares efetivos. Porém, caberá à CNCDO a avaliação clínica final 

quanto a possibilidade e a viabilidade do transplante em específicos fins. 

 

http://www.transplante.rj.gov.br/�
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2.4 FLUXO DE NOTIFICAÇÃO DOS CASOS EFETIVOS OU SUSPEITOS DE MORTE 
ENCEFÁLICA 

 
 
“Os estágios que fazem com que um paciente identificado como um Possível Doador 

possa ser testado para ser convertido em Potencial Doador e Doador Efetivo é chamado de 

processo de doação” (SCHELEMBERG; ANDRADE; BOING, 2007, p. 31). Envolve etapas 

como a identificação de ME, a abordagem da família para a doação de órgãos, a notificação à 

autoridade competente, a manutenção do doador por meio da perfusão e oxigenação dos 

órgãos, entre outros. A figura abaixo procura esclarecer o processo de doação de órgãos e 

tecidos para transplante: 

 

Figura 2: Etapas do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante 

 
Fonte: CINQUE; BIANCHI (2010, p. 997) 
 

Diante da identificação ou suspeita de paciente em morte encefálica em unidade de 

terapia intensiva, por lei, é obrigatório notificar à Central de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNCDO), descentralizada nas Organizações de Procura de 

Órgãos (OPO’s). Nesse aspecto o enfermeiro ou médico que atue em uma unidade de alta 

complexidade, têm o compromisso ético em notificar um potencial doador a CNCDO de seu 

Estado (ROZA et al., 2007, p.1754).  
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Através do Decreto de no 2.268, promulgado em 30 de junho de 1997, foi criado o 

Sistema Nacional de Transplantes (SNT), ligado ao Ministério da Saúde e responsável pela 

administração dos transplantes financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no país. 
 
 

O SNT dispõe de 25 Centrais de Notificação, Captação e Doação de Órgãos 
(CNCDO) nos estados e no Distrito Federal, e de uma Central Nacional de 
Notificação Captação e Doação de Órgãos (CNNCDO), localizada em Brasília. 
Além disso, dispõe de 548 estabelecimentos autorizados a realizar transplantes, 
envolvendo 1.376 equipes médicas (MARINHO; CARDOSO; ALMEIDA, 2010, 
p.787). 

 
 

O SNT, conforme o Decreto de no 2.268, é responsável por organizar a lista única 

nacional de receptores e autorizar estabelecimentos de saúde e equipes especializadas a 

promover retiradas ou transplantes de tecidos e órgãos. E tem nas CNCDO, sua unidade 

executora a nível estadual. As atribuições cabíveis à CNCDO são: a coordenação das 

atividades de transplantes no âmbito estadual; inscrição de potenciais receptores, sua 

classificação e disposição segundo o tipo de transplante necessário; o recebimento de 

notificações de morte encefálica em sua área de atuação, entre outros. 

Segundo Roza et al. (2007, p. 1755) a dinâmica processual da captação de órgãos e 

tecidos no Brasil se inicia com o contato telefônico pelos profissionais de unidades de terapia 

intensiva ou pronto atendimento à CNCDO, informando a presença de potencial doador no 

hospital notificador. Posteriormente a Central repassa à Organização de Procura de Órgãos 

(OPO) de referência da instituição que proferiu a notificação. A OPO realiza então contato 

com o hospital para proceder à avaliação clínica do potencial doador, nessa abordagem 

informações como idade, condições hemodinâmicas e causa da morte são investigadas. 

Finalizando o processo, tem-se a entrevista familiar com o profissional da OPO, onde nos 

casos de concordância com a doação, os termos de autorização de doação são assinados, como 

forma de respaldo legal à equipe de transplantes de órgãos. 

Uma forma de melhor articular o contato entre a CNCDO e o hospital notificador, é 

por meio da presença atuante de uma Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) nas instituições de saúde. A Portaria no 2.600, de 21 

de outubro de 2009, obriga todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos constituírem a 

CIHDOTT quando enquadrados em um dos seguintes perfis: estabelecimento de saúde com 

até 200 óbitos por ano e leitos para assistência ventilatória em terapia intensiva ou 

emergência; estabelecimento de saúde referência em trauma, neurologia ou neurocirurgia com 

menos de 1000 óbitos por ano; estabelecimento de saúde não-oncológico com mais de 1000 
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óbitos por ano ou com pelo menos um programa de transplante de órgão. Convém mencionar 

que às instituições que não se enquadrarem em tais perfis, será opcional a criação das 

CIHDOTT, sendo classificadas pela CNCDO do respectivo Estado.  

Como competências às CIHDOTT têm-se a organização estrutural da instituição em 

que se encontra implantada, para que seja possível a detecção de potenciais doadores de 

órgãos e tecidos no hospital; a notificação dos casos de ME à CNCDO; a educação continuada 

dos profissionais sobre os aspectos de doação e transplantes; a articulação com a CNCDO 

para gerenciar o processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos, entre outros. Outra 

atribuição de cunho viável é a presença de profissionais habilitados para a realização da 

entrevista familiar, uma vez que esta antecede e determina a autorização da doação de 

múltiplos órgãos e tecidos. 

“A doação de órgãos só ocorre com a cooperação de várias partes envolvidas: 

doadores, famílias, equipe médica, assim como governo e sociedade como um todo” 

(SCHELEMBERG; ANDRADE; BOING, 2007, p. 33). Todas as etapas, tanto as que 

precedem como as subsequentes ao processo de doação, devem ser interligadas e esforços 

máximos dispensados para assegurar que a dinâmica de transplantes no Brasil seja ágil e 

referência para outros países. 

 
 
2.5 PRINCIPAIS CAUSAS DE NÃO EFETIVAÇÃO DA DOAÇÃO 
  
 
 O Brasil possui papel relevante no cenário mundial de transplantes. Entretanto, a 

captação de órgãos ainda é baixa quando comparada com alguns países e insuficiente quando 

analisada a oferta e a demanda por órgãos no país (NOGUEIRA; PEREIRA, 2007, p. 756). 

Dados estatísticos da ABTO referentes ao mês de dezembro de 2012 indicaram a existência 

de 27.567 pacientes ativos em lista de espera por órgãos como rim, fígado, coração, pulmão, 

pâncreas e córnea. Onde no primeiro trimeste do referido ano, o número absoluto de 

potenciais doadores foi de 8.025 pessoas em contraste a 2.406 doadores efetivos. (ABTO, 

2012). 

O processo de doação de órgãos para a sua concretização é dependente de múltiplos 

fatores que se interligam em algum momento no extenso percurso que se inicia na 

identificação do potencial doador até a efetiva realização da retirada de órgãos, culminando 

com o transplante no receptor. Podemos assegurar que sem os esforços máximos dos 

http://www.abto.org.br/�
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profissionais de saúde, empenhados e conscientes de seus papéis o processo de doação não se 

concretiza.  

 Conforme Garcia (2000, p. 52), as causas da não efetivação da doação podem ser 

pontuadas pela não autorização dos familiares, contraindicação médica à doação, não 

localização da família em tempo hábil e infraestrutura inadequada para o suporte do potencial 

doador. A eliminação ou a minimização de tais determinantes configura-se como estratégias 

básicas para garantirmos e melhorarmos a captação de órgãos em nosso país. 

 Estima-se que 50% dos pacientes que estariam alocados em critérios que asseguram a 

ME não estão. Isso se deve fundamentalmente à ausência de condições técnicas, a 

profissionais despreparados e desinformados e à atitude da família diante da morte do ente 

querido (MORATO; DINIZ; BOTONI, 2010, p.107). Para um maior número de pessoas 

serem beneficiadas com o transplante, é fundamental que se invista em qualificação dos 

profissionais médicos para o correto e ágil diagnóstico da ME, treinamento da equipe diante 

da adequada manutenção do potencial doador e a correta abordagem da família, uma vez que 

sem o consentimento desta, a doação de múltiplos órgãos não se concretiza.  

 Como condicionantes a não efetivação da doação de órgãos, temos ainda as situações 

de subnotificação de casos de morte encefálica no país. Apesar de constar em lei específica 

que determina a obrigatoriedade em notificar todo caso suspeito e/ou diagnosticado de morte 

encefálica à CNCDO do Estado em questão, ainda existem instituições de saúde que não o 

fazem. O não conhecimento da legislação brasileira sobre transplantes ou a transfência de 

competência entre profissionais em notificar os casos, são fatores que podem contribuir para a 

subnotificação no Brasil (Ibid., p. 107). 

 O sucesso de transplantes em nosso país depende de uma série de etapas a serem 

asseguradas e monitoradas pelos profissionais de saúde, pelas autoridades competentes, 

famíliares e sociedade em geral. Uma vez que “[...] um crescente número de pacientes 

aguarda o transplante de órgão como opção ao tratamento de doenças crônicas e terminais 

[...]” (SCHELEMBERG; ANDRADE; BOING, 2007, p. 31). Torna-se fundamental a 

identificação de possíveis causas de não efetivação de doação em nosso meio, assim como 

estratégias que as minimizem. Afinal, a doação de órgãos e tecidos além de se configurar 

como ato humanitário, representa sobrevida e melhora na qualidade de vida dos que 

necessitam de tal modalidade terapêutica. 
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3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 TIPO DE ESTUDO 
 
 

 O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.  

A pesquisa qualitativa encarrega-se da realidade social, aquela que não necessita ser 

quantificada. Expressa o universo dos significados, dos valores e das atitudes dos seres 

humanos, visando interpretar a realidade conforme suas concepções e experiências 

(MINAYO, 2006, p. 21). Insere-se em seu contexto o tipo de pesquisa descritiva, que segundo 

Cervo, Bervian e Silva (2010, p. 61) esta “[...] observa, registra, analisa e correlaciona fatos 

ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. Usa-se para isso, dados obtidos pela própria 

realidade humana. 

O estudo descritivo propõe-se a revelar possíveis relações entre aspectos sociais e 

comportamentais humanos. Nesse âmbito aborda problemas que devem ser estudados, mas 

cujo registro não se mostra documental (Ibidem, 2010, 62). Tal modelo adéqua-se aos 

objetivos propostos no trabalho, uma vez que pretende investigar as situações práticas 

vivenciadas por enfermeiros e médicos, responsáveis diretos pela notificação de casos de 

morte encefálica à Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos 

(CNCDO), descrevendo as barreiras para o seu diagnóstico, fatores que limitam sua 

notificação e a importância de realizá-la para que todo o processo que envolve a doação de 

órgãos e tecidos seja factível. 

 
 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 
 
 

A pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), localizado no município do Rio de Janeiro, 
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no período de fevereiro a março do ano de 2013. A escolha do referido setor fundamenta-se 

no fato de que grande parte dos clientes em morte encefálica, logo potenciais doadores de 

órgãos e tecidos, encontram-se internados em unidades de alta complexidade (FAGIOLI; 

DINIZ; BOTONI, 2010, p.65). Logo, o aparato tecnológico e a assistência contínua prestada 

pela equipe de saúde permitem o monitoramento frequente das condições clínicas e 

hemodinâmicas do paciente. Segundo Araujo, Cintra e Bachega (2005, p. 443): “É nas 

unidades de terapia intensiva que mais se encontram pacientes com lesões neurológicas 

agudas graves, especialmente as traumáticas, que não raramente evoluem para a morte 

encefálica (ME), sendo considerados potenciais doadores de órgãos”.  

A morte encefálica quando instalada, pode estar acompanhada de efeitos deletérios aos 

diversos sistemas orgânicos, provocando instabilidade hemodinâmica, distúrbios metabólicos 

e hipoperfusão tecidual (GUETTI; MARQUES, 2008, p.95). A sequência de eventos descrita 

deve ser identificada precocemente e medidas de suporte implantadas tão logo sejam 

necessárias para que a preservação artificial da vida e o aproveitamento de órgãos sejam 

efetivos.  

 
 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 

Os sujeitos selecionados para a pesquisa foram seis enfermeiros e quatro médicos que 

trabalham no setor de alta complexidade. A inclusão de tais profissionais justifica-se por ser a 

eles incumbida a responsabilidade legal da notificação aos órgãos competentes, de casos 

suspeitos ou confirmados de morte encefálica. Segundo Roza et al (2007, p. 1754) “[...] o 

médico e o enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva tem o compromisso ético de 

notificar um potencial doador a CNCDO de seu estado”. O caráter obrigatório da notificação é 

de responsabilidade mútua das categorias profissionais analisados no estudo, não pode ser 

delegada a outros profissionais ou omitidas perante a prática clínica. 

O tipo de amostra foi não-probabilística, onde os profissionais que atenderam aos 

critérios de inclusão da pesquisa foram considerados no estudo. 

Foram critérios de inclusão na amostra: ser profissional médico ou enfermeiro, possuir 

vínculo empregatício com o HUCFF, trabalhar no setor de alta complexidade e formalizar sua 

aceitação através de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 

excluídos aqueles que não se enquadraram nos requisitos mencionados. 
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Visando sigilo absoluto na identidade dos sujeitos que acordaram participar do 

presente estudo, a identificação dos mesmos procedeu-se através da inserção da letra E para 

profissionais enfermeiros e da letra M para profissionais médicos, seguindo numeração 

progressiva conforme participação na pesquisa.  

 
 

1.3.1. Critérios de inclusão 
 
 

Foram incluídos na pesquisa profissionais de saúde, enfermeiros e médicos de ambos 

os sexos, que possuíam pelo menos um ano de atuação na instituição referida e que 

desenvolviam atividade na Unidade de Terapia Intensiva. 

 
 
1.3.2. Critérios de exclusão 
 
 

Foram excluídos profissionais que não participavam do quadro efetivo, como 

residentes médicos ou de enfermagem, bem como profissionais de outras unidades que 

estivessem desenvolvendo temporariamente atividade no CTI. 

 
 
3.4 COLETA DE DADOS 
 
 

 A técnica empregada para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, que 

segundo Minayo (2006, p. 64) permite certa liberdade ao entrevistado em discorrer a respeito 

do tema proposto sem se preocupar com a investigação formulada. Vale ressaltar que tal 

procedimento de coleta de dados objetiva a construção de informações pertencentes a um 

objeto de pesquisa, possibilitando uma abordagem diferenciada conforme as convicções de 

cada indivíduo. Logo as experiências e as percepções de cada profissional contribuirão para a 

identificação de fatores que limitam ou dificultam a notificação de casos suspeitos ou 

diagnosticados de morte encefálica no setor em questão, consubstanciando os resultados do 

estudo.  

Um roteiro de perguntas foi utilizado para dinamizar a etapa de coleta de dados. Em 

âmbito global procuraram elucidar o nível de conhecimento do profissional a respeito de 

morte encefálica, seu diagnóstico, fatores que limitam a notificação de casos suspeitos ou 

confirmados no setor de trabalho, assim como, a quem caberia à responsabilidade em notificar 

às centrais de transplantes. As perguntas proferidas foram: 
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1. Você notifica os casos suspeitos de morte encefálica? Por quê? 

2. Você comunica à família o diagnóstico provável de Morte Encefálica e o início do 

protocolo de notificação? (Médicos) / (Enfermeiros) O médico comunica à família o 

diagnóstico provável de Morte Encefálica e o início do protocolo de notificação? 

3. Quais são as dificuldades vivenciadas para a notificação de morte encefálica?   

4. Dentre os fatores abaixo, quais dificultam a notificação? 

• Desconhecimento da legislação brasileira sobre transplantes; 

• Transfência de competência entre profissionais em notificar os casos; 

• Dificuldade em abordar os familiares; 

• Dar maior atenção aos pacientes com possibilidades terapêuticas; 

• Falta de tempo / aumento da carga de trabalho; 

• Infraestrutura inadequada para o suporte do potencial doador; 

• Dificuldade de meios diagnósticos. 

5. A CIHDOTT do HUCFF é atuante?  

6. Que estratégias você sugere para agilizar o processo de notificação de morte 

encefálica em seu setor de trabalho? 

As entrevistas foram realizadas durante os plantões diurnos e noturnos, com tempo de 

duração média de 30 minutos, no período de 04 de fevereiro a 29 de março de 2013. Foi 

utilizado gravador de som com consentimento dos entrevistados, e as entrevistas foram 

transcritas pelo entrevistador. Ao término da pesquisa, as cópias gravadas foram destruídas. 

Convém mencionar que as informações geradas no estudo foram de cunho confidencial, 

assegurando sigilo de identidade dos participantes. 

 
 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Os dados coletados na entrevista semi-estruturada foram agrupados em categorias de 

análises, sendo este o meio muito utilizado na pesquisa qualitativa, principalmente na área da 

saúde (MINAYO, 2006, p. 83). 

As categorias de análise inicialmente propostas foram: fatores limitantes no processo 

de diagnóstico e ou notificação de morte encefálica; ações para a otimização da notificação. 

Porém, no decorrer da coleta de dados, alguns entrevistados relataram obstáculos relacionados 

à manutenção do potencial doador que julgaram estar associados a não efetivação da 
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notificação de morte encefálica aos órgãos competentes, o que acarretou a inclusão de uma 

terceira categoria, a saber: manutenção do potencial doador. 

 
 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

 O presente estudo manteve os princípios éticos em todas as fases de seu 

desenvolvimento. Por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, conforme a Resolução 

196/96 do Ministério da Saúde, este projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 

 Previamente à entrevista os participantes foram claramente informados a respeito da 

pesquisa e seus objetivos. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido formalizou o 

compromisso ético aos entrevistados, sendo distribuído e assinado por todos que de forma 

espontânea aceitaram participar do estudo. Neste documento constam os objetivos, a 

justificativa, esclarecimentos cabíveis à pesquisa e a metodologia empregada. O sujeito esteve 

livre para participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase, sendo mantido sigilo de sua 

identidade, sem prejuízo pela conduta adotada. 

Os benefícios apontados com o estudo são de caráter coletivo e buscam contribuir para 

a melhora do fluxo de notificação de casos suspeitos de morte encefálica em unidades de alta 

complexidade. Não são esperados benefícios diretos, tão pouco qualquer previsão de riscos 

aos participantes da pesquisa. 

Os encargos monetários inerentes às fases da pesquisa foram atribuídos 

exclusivamente aos seus idealizadores. A participação dos entrevistados não trouxe qualquer 

dispêndio financeiro a ser ressarcido. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
4.1 FATORES LIMITANTES NO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO E OU NOTIFICAÇÃO 
DE MORTE ENCEFÁLICA 

 
 

 4.1.1 Responsabilidade do profissional em notificar 
 

 
A notificação de morte encefálica (ME) é obrigatória no país, de acordo com a Lei 

9.434/1997, devendo-se efetuar contato com as centrais de notificação, captação e distribuição 

de órgãos sempre que se identificar um potencial doador atendido em qualquer 

estabelecimento de saúde, independentemente da vontade familiar ou do estado clínico do 

potencial doador. Para tanto, o médico ou enfermeiro deve possuir o compromisso ético em 

notificar estes casos à Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes (CIHDOTT), Organização de Procura de Órgãos (OPO) ou Central de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNCDO), de acordo com a 

estrutura organizacional da instituição e do sistema de saúde local (ROZA et al., 2007, 

p.1754-1755). 

Perante análise de dados obtidos na UTI do hospital universitário, cenário da pesquisa 

em questão, observou-se que todos os médicos entrevistados referem conhecimento da 

obrigatoriedade em notificar todo e qualquer caso suspeito de ME, como demonstram as falas 

a seguir:  
 
 

Na verdade existe uma determinação que a gente notifique todos os casos suspeitos 
de morte encefálica, mesmo antes de termos todos os critérios já definidos. (M1) 
 
 
Notifico porque é vigente por lei que a gente notifique. (M2) 
 
 
Sim, porque é obrigação legal. (M3) 
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Nessa instituição de saúde, nota-se que o ato de notificar os casos de ME fica a cargo 

dos profissionais médicos. Porém, não se verifica essa postura entre os enfermeiros, já que 

apenas dois voluntários reportaram realizar a notificação. Outros três atribuíram essa 

responsabilidade ao médico, o que indica um desconhecimento por parte dos enfermeiros 

sobre sua competência na notificação, como proferem em seus diálogos: 
 
 

 Eu não notifico os casos porque a rotina aqui é como atribuição médica. (E4) 
 
 
 [...] não, [...] quem costuma fazer essa notificação é o médico da instituição 
mesmo. (E6) 
 
 
Aqui não temos a rotina de fazer essa notificação, geralmente é o médico que faz. 
[...] nunca aconteceu comigo de ter necessidade de notificar. Nunca notifiquei. (E5) 
 
 

Somente o entrevistado E1 afirmou não ter notificado por não ter presenciado até 

então um caso de ME. 
 
 

 Nunca notifiquei porque nunca houve oportunidade para isso. (E1) 
 
 

Tais discursos contrariam a resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

que normatiza a atuação do enfermeiro na captação e transplante de órgãos e tecidos, 

ressaltando a incumbência do enfermeiro em notificar as CNCDO à existência de potencial 

doador. 
 
 
Ao Enfermeiro incumbe planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os 
Procedimentos de Enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos, através 
dos seguintes procedimentos: 
a) Notificar as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos-
CNNCDO a existência de potencial doador. 
b) Entrevistar o responsável legal do doador, solicitando o consentimento livre e 
esclarecido por meio de autorização da doação de Órgãos e Tecidos, por escrito; 
c) Garantir ao responsável legal o direito de discutir com a família sobre a doação, 
prevalecendo o consenso familiar; 
d) Durante a entrevista com a família e representante legal, fornecer as informações 
sobre o processo de captação que inclui: o esclarecimento sobre o diagnóstico da 
morte encefálica; o anonimato da identidade do doador para a família do receptor e 
deste para a família do doador; os exames a serem realizados; a manutenção do 
corpo do doador em UTI; a transferência e procedimento cirúrgico para a retirada; 
auxílio funeral e a interrupção em qualquer fase deste processo por motivo de parada 
cardíaca; exames sorológicos positivos ou desistência familiar da doação; 
e) Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no processo de 
doação de órgãos e tecidos; [...] (Resolução no 292/2004 do COFEN, Art. 1o). 
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Embora as obrigações do enfermeiro estejam explícitas na legislação supracitada, 

alguns profissionais acreditam ser necessário o respaldo médico para efetuarem a notificação 

aos órgãos competentes. 
 
 

Eu notifico, quando na verdade comunicam a gente [...], nós enquanto enfermagem, 
precisamos do respaldo deles (médicos) para estar notificando. (E3) 

 
 
Esse posicionamento transfere a incumbência da notificação exclusivamente à classe 

médica, distanciando o enfermeiro desta responsabilidade profissional, anulando sua 

autonomia, conferida pelo Conselho Federal da categoria, conforme estabelece a Resolução no 

292/2004. Revela, ainda, o equívoco que existe entre casos suspeitos e confirmados de morte 

encefálica e a respectiva ação notificatória em cada situação.  

De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos - ABTO (2012), até 

o mês de dezembro de 2012 foram registradas 8.025 notificações. Entretanto, a retirada de 

órgãos para doação ocorreu em apenas 2.290 doadores. A não concretização da doação 

justificou-se, principalmente, por 2.315 recusas familiares, 836 contraindicações médicas, 

1.188 paradas cardíacas e 698 casos não confirmados de ME. 

O principal limitante do crescimento do número de transplantes está na identificação 

dos potenciais doadores e sua pronta comunicação às centrais estaduais de transplantes 

(PESTANA; GARCIA, 2012). Para que ocorra melhora no fluxo de notificação é 

imprescindível que os profissionais médicos e enfermeiros em sua práxis, assumam o 

compromisso de comunicar os casos de ME aos órgãos competentes, uma vez que tal atitude 

possibilita a instauração do processo de doação de órgãos e tecidos, minimizando os entraves 

da subnotificação no país.  

Dados estatísticos da ABTO referentes ao mês de dezembro de 2012 indicaram a 

existência de 27.567 pacientes ativos em lista de espera por órgãos como rim, fígado, coração, 

pulmão, pâncreas e córnea. Nesse mesmo período o número absoluto de potenciais doadores 

foi de 8.025 pessoas em contraste a 2.406 doadores efetivos. (ABTO, 2012). Ao analisar tais 

dados, verifica-se que a captação de órgãos ainda é baixa e, insuficiente quando comparadas a 

oferta e a demanda por órgãos no país (NOGUEIRA; PEREIRA, 2007, p. 756).  

 
 
 
 
 
 

http://www.abto.org.br/�
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4.1.2 Dificuldades estruturais relacionadas a apoio tecnológico para o diagnóstico 
 

 

Nas últimas décadas o transplante de órgãos progrediu de um patamar pouco conhecido e 

complexo para um procedimento eficaz e seguro. Esse recurso gera melhora da qualidade de 

vida de pacientes que possuem doenças crônicas terminais e que sem o transplante estariam 

condenados à morte ou a grandes limitações diárias. Por consequência, tem-se um crescente 

número de indicações e espera em fila por órgãos, mas que por fatores diversos não são 

correspondidos pela demanda de doadores cadavéricos, esbarrando assim, na problemática 

atual dos transplantes, a escassez de órgãos para doação (SCHELEMBERG; BOING, 2007, p. 

31).  Tal carência limita o desenvolvimento dos procedimentos no ramo da medicina além de 

não contribuir para a doação humanitária de órgãos e tecidos. 

Segundo Morato, Diniz e Botoni (2010, p. 107), “observa-se, infelizmente, que 50% 

dos pacientes que poderiam receber o diagnóstico de ME não o são. Isso se deve, 

principalmente: à falta de condições técnicas; à desinformação médica; ao despreparo da 

família frente à morte”. Fatores que podem equivocadamente prejudicar o fluxo de casos de 

ME notificados às CNCDO dos estados, comprometendo o aumento do número de 

transplantes no país. 

As principais dificuldades técnicas que os sujeitos da pesquisa referem vivenciar no 

hospital universitário são relacionadas a equipamentos e exames que auxiliam no diagnóstico 

de morte encefálica. Estas dificuldades são apontadas por médicos e enfermeiros do CTI, 

como se observa nas respostas abaixo: 
 
 

Temos alguns problemas que passam basicamente pela estrutura hospitalar [...], 
nem sempre temos método diagnóstico complementar para fazer o diagnóstico de 
morte encefálica, pensando em transplante de órgãos, em doação de órgãos. (M1) 
 
 
 Há falta de equipamento para o diagnóstico de morte encefálica. Aqui nós só temos 
o exame clínico. Como não há precisão no diagnóstico como determina a 
legislação, esbarramos nessa dificuldade [...] a gente não tem um 
eletroencefalograma. (E4) 
 
 
[...] de repente você precisa de um diagnóstico de imagem ou eletroencéfalo, e pode 
não ter naquele momento e acaba dificultando. (E3) 
 
 

No Brasil, conforme determinação do CFM em sua resolução 1480/1997, é obrigatória 

a realização de um exame complementar que evidencie inequivocamente a ausência de fluxo 
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sanguíneo intracraniano, atividade metabólica ou atividade elétrica, para a confirmação da 

ME. Entretanto, não é obrigatória a realização de exames para notificação de casos suspeitos. 

Alguns profissionais possuem a compreensão de que, para notificar os casos de ME, 

exames complementares comprobatórios deverão ter sido realizados. Entretanto, este não 

deve ser um fator limitante para a notificação, já que: 
 
 
O envolvimento precoce da Central de Transplantes é altamente desejável uma vez 
que uma abordagem inicial dos familiares permite avaliar as potencialidades de 
doação, permite que a equipe de cuidadores se resguarde de um envolvimento ativo 
com as questões da doação de órgãos e assegura as condições ideais da chegada do 
órgão, uma vez doado, ao receptor (MARTINS et al., 2010, p. 22). 
 
 

Apenas um médico mencionou a diferença entre a notificação e a confirmação do 

diagnóstico de morte encefálica: 
 
 
Notificar não é confirmar, não é fazer o diagnóstico de morte cerebral. Quando eu 
notifico o Rio Transplante, eu ainda não tenho a confirmação, é só uma suspeita, 
até porque o Rio Transplante também é o responsável por confirmar a suspeita de 
morte cerebral. (M3)  
 
 

A escassez em recursos diagnósticos não deve ser considerada entrave para a 

notificação da morte encefálica, considerando que o diagnóstico clínico precede o diagnóstico 

de imagem. Neste momento, a família pode ser abordada sobre a suspeita diagnóstica. 

Para o diagnóstico de morte encefálica são necessárias duas avaliações clínicas, 

realizadas por médicos diferentes e não ligados à central de transplantes, com intervalo 

mínimo de seis horas entre as avaliações, nos adultos, detectando a ausência total e 

irreversível das funções do córtex e tronco cerebral em paciente cuja causa do coma é 

conhecida, sendo de praxe que pelo menos um deles seja neurologista ou neurocirurgião. 

Cada avaliação deve ser registrada de modo completo, constando data e hora de cada exame 

no prontuário do paciente e no Termo de Declaração de Morte Encefálica. É usualmente nesse 

momento que a Central de Transplante de Órgãos é notificada; este intervalo de tempo entre 

as avaliações tem a finalidade de preencher o critério de irreversibilidade e na prática esse 

intervalo não só permite a tomada de consciência pela família, mas também reforça a 

confiança na idoneidade e embasamento científico do processo (Martins et al, 2010, p. 22). 

Cabe à Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – 

CIHDOTT viabilizar a realização do diagnóstico de morte encefálica, conforme Resolução do 

Conselho Federal de Medicina sobre o tema, bem como notificar e promover o registro de 
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todos os casos com diagnóstico estabelecido de morte encefálica, mesmo daqueles que não se 

tratem de possíveis doadores de órgãos e tecidos, ou em que a doação não seja efetivada, com 

registro dos motivos da não doação. 

Vale ressaltar que a CNCDO disponibiliza exames confirmatórios no caso da 

instituição não possuir tecnologia para o diagnóstico, especialmente quando há manifestação 

dos familiares favorável à doação de órgãos e tecidos.  

 
 
4.1.3 Barreiras na abordagem dos familiares sobre o diagnóstico de morte encefálica 

 

Um aspecto que pode influenciar a notificação pelo profissional refere-se à família e 

seu entendimento acerca da situação de morte encefálica. A legislação brasileira determina a 

necessidade do consentimento familiar para a retirada ou não de múltiplos órgãos para 

transplantes. Perante o diagnóstico de ME, a família deverá receber as informações 

necessárias e esclarecimentos cabíveis quanto à doação humanitária de órgãos e tecidos. Para 

Cinque e Bianchi (2010, p. 1000), “A família é o elemento principal para que ocorra com 

sucesso o processo de doação, deste modo, ela deve receber assistência antes e depois da 

evolução da ME”.  

Quando questionados sobre a dificuldade em abordar os familiares apenas um médico 

e dois enfermeiros alegaram não terem maiores dificuldades, como se pode observar em uma 

das falas: 
 
 
Aqui geralmente como os familiares já vem sabendo o quadro clínico, eles já estão 
sabendo o que vai acontecer. A gente não tem dificuldade. (E5) 
 
 

Entretanto, cinco profissionais reportaram enfrentar dificuldades, como relatam M4 e 
E3:  

 
 
Falar com a família é sempre muito difícil. Entendimento de que o doente está com 
os órgãos vivos, mas está morto [...] é bem difícil. (M4) 
 
 
É, há dificuldade mesmo de abordar os familiares. (E3) 
 
 

A resistência por parte de alguns familiares diante do quadro de ME pode ser evocada 

por circunstâncias da perda do ente querido tal como pela forma como são orientados e 

acolhidos pelos profissionais de saúde. A assimilação da ME pela família facilita a 

autorização para a doação de órgãos. Uma vez que o desconhecimento por parte dos 
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familiares provoca insegurança e aflição para permitirem a retirada de órgãos, além de gerar 

dúvida quanto à possibilidade do paciente ainda estar vivo (CINQUE; BIANCHI, 2010, p. 

1000).   

É fundamental a efetiva comunicação de profissionais médicos e enfermeiros para com 

membros da família, no âmbito de melhorar a compreensão desta, acerca de alterações reais e 

sequenciais ao diagnóstico de ME.  

O processo de doação por vezes mostra-se complexo e demorado, desde sua 

implantação até sua finalização, com a entrega do corpo do doador para que os familiares 

possam proceder à cerimônia fúnebre. Tais circunstâncias podem evocar sentimentos 

negativos e traumáticos aos que o vivenciam. Portanto, durante todo o percurso é 

imprescindível o apoio e a assistência aos familiares de modo que se sintam amparados e 

confortados pela equipe de saúde, no âmbito de que esforços máximos foram empregados ao 

paciente. 
 
 

A perda de uma pessoa com quem se tem laço afetivo é um momento desgastante, 
uma experiência marcante, e por vezes alcança níveis elevados de estresse. A equipe 
de saúde, e em especial o enfermeiro da OPO, deve saber que a satisfação da 
assistência prestada durante a internação, as dúvidas que surgem quanto a ME e a 
liberação do corpo são momentos imprescindíveis, devendo oferecer suporte e 
esclarecimentos para diminuir a dor e o sofrimento da família do doador (CINQUE; 
BIANCHI, 2010, p. 1001). 

 
 

A entrevista aos familiares com o propósito de esclarecimentos a respeito da ME, 

retirada de múltiplos órgãos para a doação, garantia de anonimato aos participantes do 

processo, tal como interrupção da doação por motivo de desistência familiar, poderá ser 

realizada pelo profissional enfermeiro, amparado legalmente através da Resolução COFEN no 

292/2004. Este, em sua práxis, normalmente estabelece maior vínculo com os familiares, 

tendo assim papel relevante na abordagem e obtenção da autorização para a doação, uma vez 

que tal relação pode contribuir para a conscientização dos indivíduos quanto ao ato 

humanitário da doação órgãos e tecidos, embora seja da competência médica dar o 

diagnóstico de morte encefálica aos familiares.  

Dentre os entrevistados, apenas dois enfermeiros demonstram em seus discursos a 

transferência da abordagem ao corpo médico:  
 
 

 Quem aborda (os familiares) são os médicos, a gente não faz essa abordagem. A 
gente não dá nenhuma informação do paciente para o familiar. Qualquer 
informação sobre a clínica do paciente independente do que seja, é o médico que 
dá. (E6) 



41 
 

 
 
 Eu não tenho essa vivencia de abordagem de familiar por que fica com a equipe 
médica. Então, a gente não sabe nem em que momento essa abordagem é feita, nem 
como é feita. Eu como enfermeira não participo da abordagem. (E4) 
 
 

Esta postura demonstra um distanciamento entre os enfermeiros e familiares, o que 

pode prejudicar o processo de doação de órgãos, uma vez que familiares que são acolhidos e 

assistidos pela equipe são mais propensos a conceder a retirada de múltiplos órgãos para a 

doação (CINQUE; BIANCHI, 2010, p.1000). De maneira complementar, pode-se ainda 

observar que em tais discursos, está implícito o desconhecimento da legislação que assegura 

ao enfermeiro o direito de atuar e abordar os familiares que estejam vivenciando a situação de 

ME, circunstância que isolada ou concomitante a outros fatores, pode configurar obstáculo à 

notificação de ME no país. Entretanto, é importante que os profissionais recebam um 

treinamento sobre a forma de abordagem familiar, para que estes se sintam seguros nesta 

abordagem e para que esta ocorra de forma padronizada na instituição. 

Convém salientar que, por caráter compulsório segundo a Lei 9.434/1997, a 

notificação dos casos de ME não requer consentimento do familiar para a sua realização. 

Independente da aceitabilidade ou não da doação pelos familiares, todo cliente em morte 

encefálica deverá ser comunicado aos órgãos responsáveis pelo registro de ME no Estado. A 

difícil abordagem aos familiares perante este quadro não pode limitar ou suprimir o 

profissional de efetuar a notificação dos casos à CNCDO.  

Em correspondência com o que determina a lei supracitada, dos dez sujeitos 

entrevistados, apenas um menciona de maneira objetiva a não interferência da família na ação 

notificatória. Observa-se o correto posicionamento do sujeito M3 perante a legislação 

brasileira de transplantes, quando afirma que: 
 
 

Eu não preciso da autorização do familiar para notificar a suspeita de morte 
encefálica. (M3) 
 
 

Tal postura quando de conhecimento e aplicação por enfermeiros e médicos que 

exercem atividades em unidades de alta complexidade, contribuem diretamente para a 

melhora do fluxo de notificação de ME.  

Outro ponto questionado no estudo refere-se à prestação de cuidados mais 

direcionados e intensificados aos pacientes com possibilidades terapêuticas, em detrimento 

dos pacientes diagnosticados em ME. No cliente potencial doador, máximos e rigorosos 
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cuidados deverão ser observados, no sentido de preservar os órgãos para transplante, uma vez 

que quanto melhor a função orgânica antes da retirada dos órgãos, melhor tenderá a evolução 

pós-operatória no receptor (ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2005, p. 446).  

Enfermeiros e médicos são agentes responsáveis pelo reconhecimento e manejo 

precoce de eventuais alterações fisiológicas que possam ocorrer devido à ausência do controle 

nervoso central no cliente em ME. Profissionais empenhados e capacitados em exercício nas 

unidades de alta complexidade contribuem de forma direta para o sucesso do transplante no 

indivíduo receptor. Portanto, a atenção aos pacientes deve ser uniforme tanto para aqueles 

com possibilidades terapêuticas, quanto para os identificados como potenciais doadores, não 

ocorrendo diferenciação no cuidado entre um e outro. 

Para grande parcela dos enfermeiros entrevistados não ocorre na prática um 

direcionamento maior ou uma assistência diferenciada aos clientes com possibilidades 

terapêuticas. 
 
 
Uma vez que o paciente está no leito, submetido aos nossos cuidados, é o mesmo. 
Não muda em função da morte encefálica, segue o protocolo como se fosse um 
paciente normal. (E4) 
 
 
Geralmente a enfermagem não faz muito essa separação não. Se tem possibilidade 
ou não, a gente tá ali em cima. (E2) 

 
 

Enfermeiros e médicos devem estar cientes da importância de seus papéis durante todo 

o processo de doação. Sabe-se que um único doador poderá beneficiar até dez outros 

pacientes através de transplantes de órgãos e tecidos, sendo essencial o empenho da equipe e 

o adequado manuseio no sentido de preservar a viabilidade de órgãos para transplantes 

(ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2005, p. 443). Fatores como aumento da carga de 

trabalho, carência de material, falta de recursos diagnósticos e necessidade de leitos em UTI, 

não devem ser impeditivos à ação notificatória. Embora esses obstáculos possam existir nas 

unidades de alta complexidade, não são mais nobres que o direito à vida dos pacientes que 

aguardam por um transplante. 

 
 
4.1.4 Objeções à operacionalidade da CIHDOTT e CNCDO 

 
 
O processo de doação de órgãos para a sua concretização é dependente de múltiplos 

fatores que se interligam em algum momento no extenso percurso que se inicia na 
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identificação do potencial doador até a efetiva retirada de órgãos, culminando com o 

transplante no receptor. “A doação de órgãos só ocorre com a cooperação de várias partes 

envolvidas: doadores, famílias, equipe médica, assim como governo e sociedade como um 

todo” (SCHELEMBERG; BOING, 2007, p. 33). 

O Sistema Nacional de Transplante, conforme o Decreto de no 2.268, é responsável 

por organizar a lista única nacional de receptores e autorizar estabelecimentos de saúde e 

equipes especializadas a promover retiradas ou transplantes de tecidos e órgãos. E, tem na 

Central de Notificação Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos, sua unidade executora a 

nível estadual.  

As atribuições cabíveis à CNCDO são: a coordenação das atividades de transplantes 

no âmbito estadual; inscrição de potenciais receptores, sua classificação e disposição segundo 

o tipo de transplante necessário; o recebimento de notificações de morte encefálica em sua 

área de atuação, entre outros. No Estado do Rio de Janeiro a CNCDO é conhecida como “Rio 

Transplante”.   

Em nível local, as Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplante foram criadas com a finalidade de viabilizar e tornar ágil o processo de doação de 

órgãos e tecidos para transplante, através da Portaria n.º 905/GM de 16 de agosto de 2000, 

substituída pela Portaria 2.600, de 21 de Outubro de 2009.  

A ME é um evento fisiológico catastrófico, progressivo, relacionada a inúmeras 

alterações no organismo humano. Medidas como o suporte terapêutico máximo, não 

impedirão ações deletérias sobre os sistemas corporais e a consequente parada cardíaca 

(ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2005, p. 444). O intervalo entre a notificação, 

confirmação e posterior retirada de órgãos implica na viabilidade de órgãos para transplantes. 

Para que o processo de doação seja factível, esforços máximos dos profissionais de saúde 

deverão ser vigorados, minimizando lacunas que por ventura estabeleçam-se através de 

comunicação falha entre unidades notificadoras e às CNCDO e entre a eficiência destas em 

comparecerem às instituições quando requeridas.  

Uma maneira de melhor articular o contato entre a CNCDO e o hospital notificador, é 

por meio da presença atuante de uma Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) nas instituições de saúde.  Caberá à CIHDOTT, 

dentre outra atribuições, a organização estrutural da instituição em que se encontra 

implantada, para que seja possível a detecção de potenciais doadores de órgãos e tecidos no 

hospital; a educação continuada dos profissionais sobre os aspectos de doação e transplantes; 

o contato com a CNCDO para gerenciar o processo de doação e transplantes de órgãos e 
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tecidos; e, a notificação e promoção do registro de todos os casos com diagnóstico 

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

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

doação. 

Outra atribuição de caráter essencial é a presença de profissionais habilitados para a 

realização da entrevista familiar, uma vez que esta além de preceder, determina a autorização 

da doação de múltiplos órgãos e tecidos no país.  

Quando indagados a respeito da atuação da CIHDOTT do hospital universitário, 

quatro pessoas entrevistadas afirmaram ser atuante, cinco responderam não ser e uma pessoa 

não soube precisar com exatidão se sim ou não. No discurso dos que afirmam ser atuante não 

são identificadas informações acerca de ações específicas realizadas por tal comissão, nem tão 

poucas experiências vivenciadas pelos sujeitos durante exercício profissional, como mostram 

as falas a seguir:  
 
 
Tem se mantido atuante. (E1)  
 
 
É atuante. (E2) 
 
 

Já os sujeitos que referem a CIHDOTT como não atuante, de maneira geral apontam a 
falta de contato com os integrantes que a compõem, a ausência de atividades educacionais 
junto aos profissionais do setor e o não esclarecimento das funções a serem realizadas pela 
comissão como os principais empecilhos verificados. Tais circunstâncias podem ser 
observadas nos discursos subsequentes:  

 
 
Creio que não, ou se é, é pouco atuante. Eu, por exemplo, nunca tive um grande 
contato com eles. (M1) 
 
 
 Eu não sei nem quem faz parte. Só mesmo numa situação que tem (caso de ME) é 
que entram em contato mesmo, mas eles não vêm aqui, não trabalham isso com a 
gente [...]. (E5)  
 
 
Não tenho contato com a comissão. Normalmente eu recebo ligação de comissão 
externa para saber se eu tenho morte encefálica no setor, mas a comissão de 
transplante do hospital nunca me abordou. (E4) 
 
 

Ainda para complementar o que os sujeitos mencionaram acerca do contato com os 

participantes da comissão e também quanto à determinação dos papéis os quais se incumbe, 

um dos entrevistados discorre:  
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[...] eu acho que tem que definir se tem uma comissão de transplantes de doação de 
órgãos, quem é que vai ficar responsável por essas questões de notificação, de 
correr atrás dos métodos de diagnósticos porque se é uma pessoa que eu vou ligar 
para fazer o contato telefônico, não precisa de uma comissão. Eu tenho uma 
secretária que liga e eu falo. Eu acho que falta ainda definir melhor e serem 
conhecidos por todo ambiente hospitalar, que não são. Eu nunca vi quem são só 
falei por telefone. E, eles estarem mais presentes no dia a dia dos setores porque 
como ninguém conhece ninguém vai usá-los para nada [...]. (M4) 
 
 

A eficiente articulação entre a CIHDOTT e os setores hospitalares pode agilizar o 

fluxo de notificação de ME à CNCDO. O que por ora contribui para melhora no processo de 

busca ativa a novos casos de ME dentro do estabelecimento de saúde tal como contribui para 

a efetiva comunicação entre profissionais envolvidos diretamente no cuidado ao cliente grave 

e os integrantes da comissão intra-hospitalar.  

O processo de doação depende de vigorosos esforços para a sua concretização, uma 

vez que inúmeros fatores podem prejudicá-los. Caberá aos profissionais de saúde a eliminação 

ou a minimização de tais determinantes no âmbito de aprimorar a captação de órgãos no país. 

Todas as fases, tanto as que precedem como as subsequentes ao processo de doação, devem 

estar interligadas, assegurando a agilidade nos transplantes e reduzindo as copiosas filas de 

espera por órgãos no Brasil.  

Segundo Roza et al. (2007, p. 1755), a dinâmica processual da captação de órgãos e 

tecidos no Brasil se inicia com o contato telefônico pelos profissionais de unidades de terapia 

intensivas à CNCDO, informando a presença de potencial doador no hospital notificador. Tal 

comunicação eventualmente apresenta-se falha como evidenciado pelo profissional. 
 
 
Uma vez ligamos para o Rio Transplante dezenas de vezes, não conseguimos falar, 
ninguém atendia. Quando a gente consegue falar, o tempo de demora da notificação 
até vir um profissional aqui não é pequeno. (M4) 
 
 

Já em uma fase subsequente à notificação, M2 aponta outros problemas que dificultam 

o processo de doação: 
 
 

Dificuldade principalmente com o Rio transplante, que eu acho que já funcionou 
melhor. Então, principalmente com a captação de órgãos, é difícil. [...] não sei se 
está sendo implementado melhor, mas eu acho que tem muita dificuldade na 
captação de órgãos, no transporte, na logística, e isso aí acaba demorando muito, e 
às vezes acaba frustrando as famílias e até o próprio médico. (M2) 

 
 

[...] não dá para ligar (para o Rio Transplante) às oito horas da manhã e às quatro 
horas da tarde não ter aparecido ninguém. [...] a estrutura do Rio Transplante, 
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apesar de ser alardeada que é muito boa, não é. Eu já tive uns três ou quatro casos 
desastrosos, e, aqui no HU, tivemos dois doentes que não conseguiram doar. (M4) 
 
 

Portanto, para concretizar melhoras no fluxo de notificação e dispor de órgãos para 

transplantes, toda a cadeia envolvida no processo de identificação, captação e distribuição de 

órgãos deverá ser planejada, revisada, estruturada e acessível aos solicitantes. 

 
 
4.2 MANUTENÇÃO DO POTENCIAL DOADOR 
 
 

Embora não seja o foco do estudo, alguns dos entrevistados relataram alguns 

obstáculos relacionados à manutenção do potencial doador, que julgaram estar associados a 

não efetivação da notificação aos órgãos competentes. 

Um desses entraves provém da necessidade de manter o potencial doador em leitos de 

Unidades de Terapia Intensiva, ocupando vagas que poderiam ser dispensadas a pacientes 

com possibilidades reais de recuperação. A manutenção destes pacientes demanda tempo, 

investimento de recursos humanos e materiais e, não raramente, é desgastante para a equipe 

da UTI, uma vez que todos estes esforços poderiam estar sendo destinados a pessoas com 

perspectivas de sobrevivência (ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2007, p. 443). A referida 

situação pode ser observada na prática, como descreve M1: 
 
 
[...] a gente sempre tem que pesar, se eu tenho um paciente em morte cerebral e um 
paciente jovem precisando internar e eu não tenho essa vaga. A gente tem que ficar 
pesando o benefício de prolongar um paciente que está em morte cerebral, mas que 
às vezes vai precisar de mais 24 horas, às vezes demora 48 horas para gente 
conseguir fazer uma doação efetivamente, e às vezes nem consegue [...] (M1) 
 
 

No tocante à falta de tempo e o aumento da carga de trabalho, grande parte dos 

sujeitos entrevistados referiram não atrapalhar a sua rotina, o que pode ser visualizado no 

discurso seguinte: 
 
 
 Na verdade esse paciente dá até menos trabalho, a gente vai manter e mexer em 
aminas e ponto final. (M1) 
 
 

Porém, alguns profissionais mostraram opinião contrária:  
 
 

 [...] o médico tem outros afazeres para resolver do que você ficar monitorizando o 
doente com potencial de transplante [...]. Até porque as emergências são 
abarrotadas, o CTI às vezes carrega acima da capacidade de gerenciar uma 
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unidade. Então, eu acho que isso é um impeditivo também, que você acaba 
prejudicando até o próprio doador com a viabilidade dos órgãos. (M2) 
 
 
A gente não deixa de dar atenção ao paciente em morte cerebral, principalmente se 
ele tem algum protocolo de transplante. Mas a gente, normalmente tem um médico 
staff para dez, onze doentes. Então às vezes falta realmente tempo para dar uma 
atenção maior, para a gente manter os órgãos viáveis para transplante. É uma 
realidade. (M4) 
 
 

O tratamento e a monitorização do potencial doador em ME é desejável apenas nos 

casos em que a família possui intenção de autorizar a retirada de múltiplos órgãos, visando os 

benefícios que tais ações possam gerar em pacientes que aguardam em fila por um 

transplante. Caso contrário, a manutenção de pacientes sem critérios para a doação ou que a 

família não consentiu o transplante configura-se sem relevância, uma vez que há a cessação 

irreversível de todas as funções cerebrais e do tronco encefálico (ROZA et al., 2007, p. 1754). 

Logo, proceder com a continuidade de cuidados e o suporte terapêutico em tais casos não irá 

reverter o quadro deletério da ME que, quando instalada, evoluirá para a parada cardíaca em 

minutos, horas ou dias. Determinadas ações, além de prolongar o sofrimento familiar, 

contribuem para o aumento da carga de trabalho dos profissionais e colaboram para a 

indisponibilidade de leitos vagos em UTI.  

Convém mencionar que o profissional médico possui respaldado legal para cessar a 

manutenção de pacientes em ME não doadores, não denotando tal atitude ato antiético ou 

imoral. O CFM através da Resolução no 1.826, de 24 de outubro de 2007, ordena sobre a 

legalidade e o caráter ético, a suspensão dos procedimentos de suportes terapêuticos na devida 

situação. Esclarecido que o cumprimento desta conduta deve ser precedido de comunicação 

direta aos familiares, ou responsável legal, fundamentada nos critérios do CFM e 

corretamente registrada no prontuário do paciente.  

A manutenção do doador em ME requer dispêndio de material hospitalar e de 

infraestrutura adequada. A utilização de recursos que asseguram o rigor de parâmetros 

hemodinâmicos, o controle do equilíbrio hidroeletrolítico, entre outros, são fatores que 

auxiliam na preservação e viabilidade dos órgãos até que o processo de doação seja factível.  

Quando indagados acerca da infraestrutura e da disponibilidade de material na UTI 

para suporte do potencial doador ser uma barreira para a notificação de ME, dos dez 

entrevistados na pesquisa, sete responderam ser um problema. A seguir alguns discursos 

referem tal problemática:  
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 A gente às vezes não tem material nem para o paciente que está agravando. Às 
vezes a gente não tem monitor suficiente para todo mundo. (E5) 
 
 
Nós temos a infraestrutura inadequada num todo, para o doador e para o não 
doador. Então, é a mesma problemática. Quando há condição, a gente faz, quando 
não há, não é feito nem para um e nem para o outro, por falta de material. (E4) 
 
 
Acho que falta muito da infraestrutura. A infraestrutura muito precária, às vezes 
você não tem nem transporte para fazer um transplante de córnea. (M2) 
 
 
Nossa! Muito ruim (infraestrutura)! A gente não tem uma proteção para córnea 
aqui, não temos colírios que mantém a umidificação dos olhos do paciente. A maior 
perda aqui no CTI é a questão dos olhos, a gente quer manter úmido, mas às vezes a 
gaze umedecida não fica adequada [...]. (E2) 
 
 

Ao analisar tais discursos, observa-se que há carência de material e estrutura 

inadequada não apenas para o atendimento do potencial doador, mas de forma geral, a todos 

os pacientes que estão internados. Este fato aponta uma assistência prejudicada ao potencial 

doador, uma vez que a implantação do protocolo de manutenção das suas funções vitais exige 

avaliação contínua de parâmetros fisiológicos e laboratoriais obtidos através de exames e 

recursos técnicos. 

 
 
4.3 AÇÕES PARA A OTIMIZAÇAO DA NOTIFICAÇÃO 

 
 

Através de incrementos tecnológicos e técnicas cirúrgicas avançadas, o transplante 

heterólogo de órgãos humanos configurou-se em alternativa viável para a melhora na 

qualidade de vida ou mesmo à sobrevida de pacientes com lesões orgânicas terminais 

(ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2005, p. 443). O que sobremaneira contribui para a 

procura e realização de transplantes como recursos terapêuticos, justificando o crescente 

número de pacientes aguardando em fila por um órgão.  

Segundo Morato; Diniz; Botoni (2010, p.107), “a subnotificação é a regra no Brasil, 

sendo o primeiro dos inúmeros obstáculos para a melhora da captação de órgãos em nosso 

meio”. Apesar do caráter compulsório da notificação de ME estar previsto em lei, muitos 

profissionais não o fazem. Fato explicado pelo desconhecimento da legislação vigente sobre 

transplantes ou mesmo sua transgressão, por parte dos profissionais responsáveis pela 

comunicação dos casos de ME aos órgãos competentes.   

A não efetivação do ato notificatório implica em manutenção de filas para transplantes 

e corrobora para que o aumento de óbitos em fila aconteça. O profissional que identifica um 
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potencial doador e prontamente comunica à CNCDO, à OPO ou à CIHDOTT, desempenha 

papel social e humanitário perante o processo de doação, além de contribuir para a melhora no 

cenário de transplantes no país. Medidas que visam aumento na captação de órgãos devem ser 

vigoradas entre profissionais de saúde, governantes e sociedade, uma vez que o sucesso dos 

transplantes depende de múltiplos fatores que se interligam no complexo processo da doação, 

iniciando com a identificação do potencial doador e estendendo-se até a realização do enxerto 

no receptor (SCHELEMBERG; BOING, 2007, p. 33). 

Uma das ações que busca aprimorar o ato notificatório é acelerar a comunicação de casos 

suspeitos de ME aos órgãos competentes, sem interferência de fatores externos, tais como 

dificuldade de meios diagnósticos, abordagem aos familiares, entre outros. Ações de educação 

permanente dos funcionários da instituição sobre acolhimento familiar e demais aspectos do 

processo de doação e transplantes de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo são medicas 

eficazes para se alcançar melhores resultados, iniciando-se pela notificação.  O discurso 

posterior reforça o que representa a ação notificatória. 
 

 
A notificação é muito simples, porque notificar significa informar o Rio 
Transplante. [...] notificar não é confirmar, não é fazer o diagnóstico de morte 
cerebral. [...] quando eu notifico o Rio Transplante, eu ainda não tenho a 
confirmação, é só uma suspeita, até porque o Rio Transplante também é 
responsável por confirmar a suspeita de morte cerebral. (M3) 
 
 

Entretanto muitos profissionais proferem em suas falas a concepção errônea de tal 

ação, que deve ser desmistificada, como se observa nas falas abaixo: 
 
 

Notificação é agilizar os exames diagnósticos e ter essa logística de assim que 
diagnosticado o doente com morte cerebral, você tratar os potenciais doadores. 
(M2) 
 
 
Bom, para agilizar (processo de notificação) acho que se a gente tiver uma 
estrutura pelo menos de diagnóstico já ajuda bastante [...] (M1) 
 
 
Quando você tiver o diagnóstico de morte encefálica, você comunicar. Acho que 
tudo é comunicação entre os médicos e as pessoas responsáveis por isso. (E3) 
 
 
Acho que vai muito do médico fazer o diagnóstico, porque quem chama a avaliação, 
quem faz a notificação, quem chama o neuro (neurologista) e pede seu parecer, é o 
médico. (E6) 

 
 
Em tais discursos claramente observa-se que para alguns profissionais o ato de 

notificar um caso suspeito de ME demanda já possuir o diagnóstico confirmado. O que 
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corrobora em muitos casos para a não efetivação da notificação, visto que alguns 

estabelecimentos de saúde podem ter carência em exames complementares ou mesmo suporte 

inadequado para a manutenção do potencial doador.  

Ações educativas devem ser implantadas e continuamente reforçadas nas instituições 

de saúde, principalmente com os profissionais que exercem atividades em unidades de alta 

complexidade, objetivando otimizar a notificação dos casos de ME.  

A identificação de entraves ao processo de doação deverá ser trabalhada de maneira 

compartilhada entre enfermeiros e médicos, visto que esforços máximos serão necessários na 

tentativa de minimizar os agentes que dificultam a doação de órgãos. Segundo Garcia (2000, 

p.150), diversos fatores estão implicados na retirada de órgãos para transplantes, sendo eles: o 

desconhecimento de como proceder com o processo de doação, aumento da carga de trabalho 

referente à manutenção do potencial doador, falta de conhecimento acerca dos critérios legais 

da doação, relutância em abordar os familiares diante da morte de um membro da família, 

entre outros.  

Os profissionais de saúde são o elo mais crítico do processo doação-transplante, pois 

são eles que identificam os potenciais doadores e desencadeiam o processo de doação, 

diagnosticando a morte encefálica, comunicando a morte aos familiares e notificando os 

coordenadores de transplante (GARCIA, 2006, p. 318-319). Considerando que enorme 

obstáculo à doação de órgãos recai sobre tais profissionais, é vital para o incremento de 

transplantes no país a abordagem educacional dos mesmos.  

Medidas advindas da CIHDOTT, visando à instrução acerca do processo de doação 

são essenciais para esclarecimentos e informações de médicos e enfermeiros.  A capacitação 

por meio de cursos e palestras mostra-se alternativa viável e de baixo custo à organização de 

saúde. Enfatizando em tais procedimentos educativos, o diagnóstico de ME, a importância do 

manejo adequado do potencial doador bem como a obrigatoriedade de notificação de casos de 

ME, sejam esses suspeitos ou já atestados (NOGUEIRA; PEREIA, 2007, p. 760).  

Visando melhorias na captação de órgãos no país, um modelo que poderia ser tomado 

como exemplo e adaptado à realidade brasileira, é o Modelo Espanhol de Coordenação de 

Transplante. Ressalta-se que a Espanha destaca-se no cenário mundial de transplantes desde a 

década de 90 (GARCIA, 2000, p.97). Sua intensa atividade transplantadora não seria viável 

sem a presença do pilar de todo o sistema: o coordenador intra-hospitalar autônomo de 

transplantes. Este geralmente profissional médico ou enfermeiro de diferentes especializações 

(anestesia, medicina intensiva, nefrologia) e com dedicação parcial de tempo ao desempenho 

da respectiva atividade. 
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A principal função do coordenador autônomo de transplantes é detectar novos 

potenciais doadores em sua instituição de trabalho, o que o faz percorrer diariamente os 

setores em que há maior probabilidade de encontrar pacientes em ME, como a emergência e a 

unidade de terapia intensiva. Uma vez identificado um potencial doador, o profissional 

certifica-se de que todos os exames cabíveis à confirmação do diagnóstico de ME sejam 

realizados no paciente, a entrevista com os familiares seja efetuada e perante autorização da 

doação, os preparativos para a cirurgia de extração de órgãos sejam iniciados. Em síntese, tais 

profissionais possuem a tarefa de transformar potenciais doadores em doadores efetivos de 

órgãos e tecidos. 

 De acordo com a Associação Nacional de Transplantes (ONT) da Espanha, a 

efetividade das coordenações autônomas no processo de doação, faz com que grande parte 

dos hospitais espanhóis tenha em seus quadros de funcionários, um ou mais profissionais que 

exerçam tais atividades. Tal exemplo poderia servir de molde às instituições hospitalares 

brasileiras, uma vez que proporcionariam melhor desempenho e agilidade na identificação do 

potencial doador, aumentando o número de transplantes no país.   

Outra situação a ser trabalhada nos profissionais é a questão da conscientização, uma 

vez que sem a efetiva atuação desses, o incremento dos transplantes no país não será factível. 

Contribuir para o processo de doação configura-se ato humanitário e social, auxilia na 

redução das filas de espera por órgãos, além de possibilitar que até dez pessoas sejam 

beneficiadas com o transplante de órgãos e tecidos (ARAUJO; CINTRA; BACHEGA, 2007, 

P. 443). O discurso posterior faz menção à questão da conscientização por parte dos 

profissionais envolvidos e o que representa em termos práticos a sua não obtenção.  
 
 

[...] o entendimento de todos os profissionais de que o transplante é importante. 
Existem profissionais que não têm o entendimento, que acham que notificar dá 
trabalho, que doar não vai ajudar ninguém. Então, primeiro o entendimento de 
todos os que estão envolvidos [...] (M4) 

 
 

Algumas ações que prezam pela aprendizagem dos profissionais a respeito de doação 

de órgãos e transplantes são apresentadas a seguir: encontros regionais com intensivistas, 

organizados pela ABTO e pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB); 

participação em cursos de educação continuada, promovidos pelo CFM; cursos sobre 

“Doação e Transplante” para enfermeiros; participação de neurologistas e profissionais 

intensivistas nas Comissões de Transplante e; o estabelecimento de convênios com empresas 
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prestadoras de serviços médicos, com intuito de transmitir informações sobre o processo 

doação-transplante (GARCIA, 2000, p. 151).  

Além da abordagem aos profissionais que já desempenham atividades em unidades de 

alta complexidade, outra medida importante é o ensino durante a graduação de enfermagem e 

medicina, de temas que tratam a ME e a doação de órgãos. No país são raras as escolas de 

nível superior que possuem em suas grades curriculares uma disciplina específica de doação e 

transplantes (GARCIA, 2006, p. 318). Se durante a academia não são vigorados esforços para 

a transmissão de assuntos relacionados ao processo de doação e, atividades de conscientização 

e motivação não são aplicadas aos discentes no sentido de observarem a importância que 

exercem para o incremento dos transplantes no Brasil, grande parcela desses quando formados 

podem não estar seguros diante da identificação de um potencial doador, sua notificação aos 

órgãos competentes e os procedimentos de manutenção e suporte a serem empreendidos. O 

que comprometeria o processo de doação e seria fator impeditivo ao beneficiamento de 

inúmeras pessoas que aguardam por um órgão.  

A sociedade brasileira pouco é informada a respeito do processo de doação e sua 

importância para que inúmeras pessoas que aguardam em fila por órgãos sejam contempladas. 

A educação para a população mostra-se necessária uma vez que tal tema está repleto de 

representações sociais que podem impedir que o processo de doação instaure-se. Campanhas 

educativas divulgadas por veículos de massa e que demonstrem a importância da doação, 

palestras em universidades, escolas, empresas e ainda, ações governamentais que procurem 

melhor disseminar e discutir a temática entre profissionais de saúde e sociedade como um 

todo, são meios possíveis de se atingir grande parte da população e promover melhor 

aceitabilidade sobre a doação de órgãos e tecidos. Um dos entrevistados no estudo quando 

questionado a cerca da dificuldade em abordar os familiares, apontou a questão cultural como 

obstáculo à doação. 
 
 

Isso acontece. Isso acontece porque é uma questão cultural do brasileiro em geral. 
O brasileiro não tem a cultura de transplante, de doação. É muito difícil isso. (M1) 
 
 

Reconhecer que o nível de informação da população acerca do processo de doação, tal 

como suas crenças, mitos e objeções referentes à retirada de seus órgãos ou de seus familiares, 

repercutem diretamente no aumento dos transplantes no país, tais impeditivos devem ser 

considerados e amplamente trabalhados na sociedade.   
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Entre os fatores populacionais considerados como desfavoráveis à doação de órgãos, 
destacam-se: dúvidas na confiabilidade do diagnóstico de morte; desconhecimento 
das necessidades de transplantes; fatalismo e superstição; valores culturais e crenças 
religiosas; notícias sensacionalistas na imprensa; receio de comércio (GARCIA, 
2000, p. 153-154). 
 
 

A educação visando esclarecimentos sobre a doação de órgãos, benefícios, sua 

credibilidade e legalidade perante a sociedade, deve ser intensificada e amplamente abordada 

pelos órgãos públicos. Estando a população bem informada a respeito da retirada de múltiplos 

órgãos para a doação, caberá a cada individuo perante uma situação de ME em sua família, a 

decisão sobre qual destino dará aos órgãos de seu ente querido. 

A concretização do processo de doação envolve múltiplos esforços oriundos de 

profissionais de saúde, governo e sociedade como um todo. Sem a participação efetiva de tais 

agentes, não teremos o incremento dos transplantes e em paralelo, vidas estarão se perdendo 

na longa espera por órgãos no país. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O transplante heterólogo de órgãos humanos é uma opção viável para a melhoria da 

qualidade de vida e sobrevida de pacientes que possuem lesões orgânicas terminais, que 

estariam condenados à morte ou a profundas limitações diárias em suas vidas, sem o 

respectivo recurso terapêutico. Entretanto, tal modalidade de tratamento esbarra na 

problemática atual do país: a escassez de órgãos para transplantes. A crescente demanda por 

órgãos não acompanha a sua oferta, o que corrobora para que o número de pacientes em fila 

de espera por um transplante seja expressivo, provocando, inclusive, um aumento dos casos 

de morte daqueles que aguardam por uma doação. 

Em consonância com a legislação brasileira de transplantes, a retirada de múltiplos 

órgãos para doação só é permitida mediante diagnóstico de morte encefálica (ME) e 

autorização prévia do familiar ou responsável legal do paciente. Essas são as condições para 

que o processo de doação de órgãos seja instaurado. 

Uma vez que a ME configura situação catastrófica e progressiva, o manejo clínico 

adequado e medidas terapêuticas deverão ser empregadas diante de alterações fisiológicas, 

objetivando a viabilidade de órgãos para transplantes, até que se tenha o desfecho do caso: 

potencial doador ou não-doador de órgãos. A condição de ME exige rapidez e empenho por 

parte da equipe de saúde no sentido de assegurar que a doação humanitária de órgãos e 

tecidos seja factível, sendo compulsória a notificação de casos suspeitos ou confirmados de 

ME, em conformidade com a Lei no 9.434/1997. Sua identificação precoce e a devida 

autorização dos familiares para a retirada de múltiplos órgãos visa beneficiar pacientes que 

aguardam uma doação. 

Apesar de obrigatória, a notificação de ME é considerada baixa no Brasil, sendo um 

dos fatores que impactam a doação de órgãos. Diante desse cenário, o presente estudo 

procurou identificar os fatores limitantes da notificação, propondo soluções para o 
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aperfeiçoamento desse processo dentro do setor de terapia intensiva de um importante 

Hospital Universitário situado na cidade do Rio de Janeiro. 

Durante a pesquisa, foram entrevistados médicos e enfermeiros incumbidos da 

notificação de ME aos órgãos competentes, onde se constatou que todos os médicos 

reconhecem a obrigatoriedade em notificar todo potencial doador aos órgãos competentes. 

Todavia, metade dos enfermeiros não demonstra conhecimento de sua responsabilidade 

profissional, apontando o médico como o único incumbido da notificação. 

Dentre as dificuldades levantadas como possíveis entraves à notificação, a falta de 

equipamentos para realização de exames que auxiliem o diagnóstico de morte encefálica foi 

apontada por diversos profissionais. Apesar de parecer um obstáculo, a errônea ideia dos 

profissionais de que devem ser efetuados testes antes da notificação da suspeita, pode 

comprometer o fluxo de notificação, uma vez que existem instituições de saúde desprovidas 

de meios diagnósticos. Vale ressaltar que a CNCDO disponibiliza exames confirmatórios no 

caso da instituição não possuir tecnologia para o diagnóstico. Portanto, tal fator não pode ser 

limitante à notificação de ME. 

Outro aspecto indicado como comprometedor à notificação refere-se à família e seu 

entendimento a respeito do quadro de ME. Como já mencionado, a legislação brasileira de 

transplantes exige o consentimento familiar para a extração de múltiplos órgãos para doação. 

Para se obter a aprovação dos familiares, é fundamental a presença de profissionais 

habilitados para entrevistá-los, no sentido de exaurir todas suas dúvidas, estimulando, assim, a 

doação humanitária de órgãos. 

Todavia, a abordagem aos familiares não deve ser uma barreira à notificação. 

Observou-se neste trabalho que alguns profissionais confundem a autorização da família para 

a efetiva doação com a notificação dos casos suspeitos de ME. Ambas as etapas fazem parte 

do processo de transplante de órgãos, porém esta antecede aquela. Convém salientar 

novamente que para notificar à CNCDO, a família sequer precisa ser avisada, pois se trata de 

uma obrigação tanto do médico quanto do enfermeiro. 

Este trabalho procurou versar, também, sobre um problema que realmente pode ser 

considerado um empecilho à notificação: a atuação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação 

de Órgãos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT. As estratégias de atuação desta comissão 

ainda são deficientes, considerando que metade dos profissionais entrevistados desconhecem 

as suas atividades. O que é contraditório, pois uma das atribuições da CIHDOTT previstas em 

lei é a de responsabilizar-se pela educação permanente dos funcionários da instituição sobre 

acolhimento familiar e demais aspectos do processo de doação e transplantes de órgãos, 
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tecidos, células ou partes do corpo. Acredita-se que essas instruções não devem estar 

acontecendo de modo eficaz, visto que existem funcionários que não sabem afirmar se a 

comissão realmente existe. 

Além da CIHDOTT, a eficiência da Central Estadual de Transplantes foi igualmente 

questionada com relação à demora demasiada do envio de uma equipe para confirmação do 

diagnóstico de ME e captação de órgãos, que são etapas posteriores à notificação. 

Ainda em relação a obstáculos intra institucionais apresentados após a notificação, 

foram apontadas a carência de material e a estrutura inadequada, não apenas para o 

atendimento do potencial doador, mas de uma forma geral, para todos os pacientes internados 

no HU. 

Diante do exposto, o estudo aponta a necessidade de discussão de estratégias de 

funcionamento das comissões intra-hospitalares, de forma a efetivarem protocolos 

assistenciais de doações de órgãos, realização de palestras informativas, visando orientar e 

capacitar todos os setores envolvidos, promovendo uma educação continuada dos 

funcionários da instituição sobre o processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos.  

O programa estadual de transplantes (PET) deve investir na formação de profissionais 

especializados na doação, para atuarem como coordenadores de transplante dentro das 

instituições, mediando a doação e captação de órgãos e tecidos. Estes profissionais tem por 

objetivo detectar potenciais doadores em seu próprio hospital, percorrendo diariamente as 

áreas onde os agravos neurológicos são mais frequentemente observados, como serviços de 

emergência, terapia intensiva ou neurocirurgia, promovendo desta forma a comunicação dos 

casos de morte encefálica à coordenação estadual (comissão de notificação, captação e doação 

de órgãos - CNCDO). Quando um doador potencial é detectado, os membros da comissão 

intra-hospitalar passam a acompanhar o caso juntamente com outros especialistas, retirando 

da equipe assistencial, muitas vezes sobrecarregada, este encargo. Também é sua atribuição 

viabilizar a realização de todos os procedimentos necessários para confirmação do diagnóstico 

de morte cerebral, bem como agilizar a realização de exames para detecção de  doenças 

potencialmente transmissíveis pelo doador. 

Dessa forma, seria possível aperfeiçoar o ato notificatório, agilizando a comunicação 

de casos suspeitos de ME aos órgãos competentes, sem interferência de fatores externos. Já 

em longo prazo, acredita-se, também, que o tema em tela poderia ser adotado nas instituições 

de ensino, durante os cursos de graduação de enfermagem e medicina, contribuindo para a 

melhor formação dos profissionais de saúde. 
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Por fim, espera-se que o presente trabalho contribua para as discussões sobre a 

melhoria no fluxo de notificação de casos suspeitos de morte encefálica com a finalidade de 

aperfeiçoar todo o processo de transplantes. Contribuindo com informações novas para 

futuras pesquisas acadêmicas e servindo de referência a enfermeiros ou quaisquer outros 

profissionais da saúde, de modo que percebam que a doação de órgãos e tecidos beneficia 

inúmeras pessoas que prezam pela vida.  
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8 APÊNDICE 
 
 
8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Dados de identificação 

Título do Projeto: ____________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável: Profa. Simone Martins Rembold 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa – Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 99553940 - (21) 2721 8199  

Nome do voluntário: 

___________________________________________________________________________ 

Idade: ______ anos           Identidade: __________________________ 

 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Notificação 

dos casos de morte encefálica: fatores limitantes e estratégias para minimizar a 

subnotificação” , de responsabilidade da graduanda Vivian Regina Windisch, sob orientação 

da prof. Simone Martins Rembold.  

Esta pesquisa pretende levantar os principais fatores de subnotificação dos casos de 

morte encefálica junto aos profissionais enfermeiros e médicos da Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e apontar estratégias que agilizem 

a notificação dos casos suspeitos em unidades de alta complexidade. Acreditamos que ela seja 

importante porque a notificação de morte encefálica é de responsabilidade dos profissionais 

enfermeiros e médicos atuantes em tais setores. E a subnotificação de casos impede que o 
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processo de doação de órgãos e tecidos se concretize e beneficie pessoas que necessitam de 

transplantes no país. Para sua realização serão realizadas entrevistas com os profissionais 

enfermeiros e médicos que trabalham na Unidade de Terapia Intensiva. Cópias gravadas da 

conversa serão obtidas, com posterior destruição do material ao término da pesquisa.  Sua 

participação constará de entrevista individual e em local reservado. 

O tempo de duração previsto com a entrevista é de trinta (30) minutos. Não há riscos 

previsíveis. Os benefícios esperados com o estudo são de caráter coletivo e buscam contribuir 

para a melhora do fluxo de notificação de casos suspeitos de morte encefálica em unidades de 

alta complexidade. Não está previsto o benefício direto do participante na pesquisa.  

Em todas as fases do estudo serão informados aos participantes, os objetivos e a 

metodologia utilizada. Durante todo o período da pesquisa você terá o direito de sanar 

eventuais dúvidas ou solicitar possíveis esclarecimentos ao pesquisador. Se desejar fazer 

alguma denúncia a cerca da pesquisa ou retirar dúvidas, poderá acessar o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), responsável pela autorização do estudo. 

Você tem garantido o direito em não aceitar participar ou de retirar seu consentimento, 

a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou penalidade, pela sua decisão.  

As informações geradas na pesquisa serão confidenciais, e serão apenas divulgadas em 

eventos ou publicações científicas, não ocorrendo à identificação dos voluntários, a não ser 

dos responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo de sua participação. 

Sua participação na pesquisa não trará dispêndio financeiro a ser ressarcido.  

 
Eu, ______________________________________________________, Identidade nº 

____________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

_____________________________       ___________________________________________ 

       Assinatura do participante       Assinatura do responsável por obter o consentimento 

____________________________________       ____________________________________ 

                      Testemunha                       Testemunha 



65 
 

9 ANEXO 
 
 
9.1 FOLHA DE ROSTO 
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9.2 COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 
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9.3 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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