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DO FIM AO RENASCIMENTO
A MORTE DE UNS PODE SALVAR A VIDA DE OUTROS QUE ESTÃO EM RISCO

transplante de órgãos
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N
ão há lado bom quando uma pessoa 
falece, ainda mais quando se trata de 
um familiar querido, mas é possível 
enxergar além da dor e do sofrimen-
to. Pensar que ele ainda pode ajudar a 

salvar outras vidas pode confortar a família e até trazer 
algum consolo. 

Os preconceitos contra a doação de órgãos estão 
desaparecendo gradativamente. A sociedade está mais 
consciente da sua importância, de como essa atitude 
pode salvar uma ou até várias vidas. E isso deve ser cre-
ditado à estrutura, principalmente a de cidades, como 
São Paulo, para incentivo e realização de transplantes, 
fruto do esforço das entidades de saúde e dos profis-
sionais da área, que promovem a constante ampliação 
desse setor. 

O profissional de enfermagem tem um papel de 
extrema relevância nesse processo, pois está efetiva-
mente envolvido em todo o trâmite. Inicialmente, é 
feita a identificação do potencial doador, mediante o 
diagnóstico de morte encefálica, confirmada através de 
três exames médicos, acompanhados pela enfermagem. 
Paralelamente a esse diagnóstico, é feita uma avaliação 
clínica e laboratorial, a fim de verificar a aptidão do 
indivíduo para doar.

Após isso, vem uma das mais importantes, se não 
a principal etapa do processo quando o profissional de 
enfermagem comunica e explica a ocorrência da morte 
encefálica à família da pessoa e realiza a chamada “En-
trevista Familiar para a Doação de Órgãos”, pois é a 
família que decide se dispõe dos órgãos e tecidos do 
falecido. Caso haja a recusa da família, todo o processo se 
finda e os órgãos que poderiam salvar vidas perdem essa 
nobre finalidade. Portanto, é fundamental que haja todo 
um preparo psicológico do enfermeiro, que o permita 
explicar à família que a morte encefálica é uma morte de 
fato e a importância que os órgãos do seu ente querido 
podem ter na vida de outras pessoas. 
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A�vidade de captação de órgãos e tecidos | Recusa familiar
(SPOT - HCFMUSP 2002-2010)

Equipe retirando o fígado do doador. (Foto: Arquivo SPOT - HC)
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Em caso de consentimento familiar, o enfermeiro, 
do local em que estiver, deve realizar rapidamente a no-
tificação do doador à Central de Notificação, Captação 
e Distribuição de Órgãos (CNCDO), que fará a distri-
buição dos órgãos de acordo com a lista de espera do es-
tado, seguindo critérios de compatibilidade e gravidade. 
Em seguida, há a extração dos órgãos e tecidos, quan-
do as equipes de captação — compostas por médicos, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem — da 
Secretaria de Saúde vão ao hospital, realizam a extração 
dos órgãos, o transporte e o implante. 

“Sou integrante da equipe de captação, responsável 
por auxiliar os médicos na extração, levando materiais e 
medicamentos e, posteriormente, tenho a responsabilidade 
de armazenar o órgão de modo correto e transportá-lo até 
o HC, onde é feito o transplante”, afirma Márcia Cristina 
Nascimento, auxiliar de enfermagem da equipe de capta-
ção de órgãos do Ambulatório de Transplantes e Cirurgia 
de Fígado do Hospital das Clínicas de São Paulo. 

Os órgãos que podem ser transplantados são o 
coração, o pulmão, o fígado, o pâncreas, e o rim; já os 
tecidos que são passíveis de transplante são as córneas, 
as válvulas cardíacas, os ossos e a pele. Para que o trans-
plante seja bem sucedido, o período entre a extração e a 
implantação do órgão ou do tecido é crucial, em razão 
do tempo de isquemia do mesmo.  

O Sistema de Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT) 
do Hospital das Clínicas de São Paulo é um dos quatro 
entes que desenvolvem o processo de captação de órgãos. 
Além deste, há SPOTs no Dante Pazzanese, na Santa 

TEMPO PARA RETIRADA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS

Tempo para a retirada

Tempo máximo para transplante

4 a 6h

Antes da Parada Cardíaca (PC)

coração pulmão fígado pâncreas

até 30min pós PC até 6h pós PC até 5h pós PC

rim córneas ossos

12 a 24h 48h 7 dias 5 anos

válvula cardíaca

5 anos

pele

5 anos

até 5h pós PC até 5h pós PC

transplante de órgãos

Fígado retirado do doador e preparado para transporte. (Fotos: SPOT - HC) 

Enfermeiro Edvaldo de Leal Moraes realizando retirada de córnea. (Foto: Arquivo Pessoal)
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Casa de Misericórdia de São Paulo e no Hospital São 
Paulo. “Somos incumbidos de fazer e coordenar o 
processo de captação de órgãos, ou seja, de realizar a 
comunicação desse processo entre o hospital notifica-
dor, a central de transplante e as equipes transplanta-
doras. Temos uma série de funções, como identificar 
os potenciais doadores, avaliá-los, agilizar e fornecer o 
diagnóstico de morte encefálica, enfim, participamos de 
todo o trâmite”, explica Edvaldo de Leal Moraes, vice-
coordenador e enfermeiro encarregado do SPOT-HC. 

Dessa maneira, a Secretaria de Saúde somente geren-
cia e administra o processo de distribuição de órgãos, de 
acordo com as informações e serviços prestados pelos 
SPOTs. Trata-se de um formato que vem obtendo sucesso 
na ampliação e no aprimoramento da captação de órgãos 
de São Paulo, demonstrado pelo índice Por Milhão de Po-
pulação (PMP), usado, mundialmente, para medir a quan-
tidade de doadores por milhão de população de cada local.

Apesar do desenvolvimento do estado de São Paulo, 
em razão dos avanços conquistados pela sua capital, e 
da crescente conscientização da população, os trans-
plantes ainda precisam aumentar consideravelmente e 
os serviços prestados pelos profissionais de saúde tam-
bém necessitam ser mais aprimorados para que se possa 
atender à demanda da lista de espera.

Inaugurado em junho de 2010, o Hospital de Trans-
plantes Euryclides de Jesus Zerbini é o primeiro centro 
público de saúde especializado em transplantes de 
órgãos e tecidos do país. Possui capacidade para realizar 
mais de 600 transplantes anuais, sendo 200 de córneas, 
240 de rim, 48 de pâncreas, 100 de fígado e até 48 trans-
plantes de células de medula óssea. 

A instituição conta com 153 leitos, sendo 21 de 
UTI, nove salas cirúrgicas e um laboratório de anatomia 
patológica para análises de biópsias. O corpo clínico é 
formado por 380 especialistas e fazem parte da equipe 

TAXA DE MORTALIDADE EM LISTA DE ESPERA  -  ESTADO DE SÃO PAULO, 2011
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Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Foto: Arquivo SPOT-HC)
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DOADORES EFETIVOS NO MUNDO (PMP)
Fonte: Transplant Procurement Management TPM - 2010  
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assistencial mais de 450 profissionais de en-
fermagem.  Além de ter outras especialidades, 
como neurocirurgia, microcirurgia vascular, 
tratamento de Mal de Parkinson, epilepsia, 
saúde do homem, tratamento de hemofilia, e 
ser um centro de referência no tratamento de 
litíases. 

“Mesmo não conseguindo competir com 
os salários fornecidos pelos hospitais priva-
dos, incentivamos o aprimoramento e a espe-
cialização do nosso profissional e damos a ele 
autonomia para que gerencie os cuidados. É 
muito gratificante ajudar a salvar vidas, ainda 
mais em um hospital público”, assegura Maria 
Teresa Gomes Franco, diretora de enfermagem 
do Hospital. 

Os Sistemas de Procura de Órgãos e Teci-
dos e o Hospital de Transplantes estão entre as 
principais entidades responsáveis pela melhoria 
do serviço de transplantes de São Paulo, elevan-
do o número de doação de órgãos e tecidos, e 
consequentemente, salvando mais vidas, o que 
resulta em dados que aproximam a cidade dos 
países mais desenvolvidos na área.

Entretanto, a discrepância desse serviço pres-
tado no Brasil também fica evidente. O investi-
mento feito e a especialização dos profissionais 
de São Paulo não são acompanhados por outras 
regiões do país — principalmente centro-oeste, 
norte e nordeste — e até por outros municí-
pios do próprio estado. Isso tem consequências 
drásticas na vida de quem necessita de um 
transplante. “O que ocorre, normalmente, é 
que pessoas do Brasil todo acabam vindo morar 
em São Paulo e ficando em filas de espera daqui, 
pois a cidade é centro de referência em trans-
plantes”, diz Maria Teresa. 

“Há o transporte de órgãos entre estados, 
no entanto, graças às dimensões continentais 
do Brasil, e nem todos os órgãos poderem ficar 
fora do corpo por muito tempo, esse transpor-
te fica limitado. Para que haja uma melhoria 
nessa logística e nessa interligação entre 
os estados, precisa-se de investimento em 

transplantes, o que é caro. É necessário que se crie um cen-
tro de transplantes em todos os estados brasileiros”, garan-
te Edvaldo. 

Em razão da necessidade de crescimento do serviço de 
transplantes no Brasil e até em outros municípios de São 
Paulo, Edvaldo acredita que o profissional de enfermagem 
que pretende se especializar nesta área pode esperar por um 
mercado em crescimento. “Creio que este será um campo de 
trabalho que irá se desenvolver muito no país, em um futuro bem 
próximo. Será um mercado muito promissor para o profissional. 
Há um aumento no número de cursos de especialização e haverá 
um crescimento do serviço em âmbito nacional e estadual”.

Brasil

Argen�na

Canadá

Uruguai

Porto Rico

USA

Gde. São Paulo

Portugal

Espanha

0 10 20 30 40

10

14

14

15

26

26

28,7

30

32

DOADORES EFETIVOS NO MUNDO (PMP)
Fonte: Transplant Procurement Management TPM - 2010  

França 26

Equipe realizando transplante. (Foto: Arquivo COREN-SP)


