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A doação de órgãos é um ato de amor e 
solidariedade. Quando um transplante é 
bem sucedido, resgata-se a saúde física 

e psicológica tanto da família envolvida, como do 
paciente transplantado.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
Carlos conta com uma equipe de Comissão Intra-
Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (CIHDOTT). Nela, o papel da enfer-
magem é fundamental tanto na abordagem da famí-
lia quanto na enucleação (retirada da córnea). 
Na Santa Casa de São Carlos a equipe tem obtido 
êxito na abordagem aos familiares. A comissão foi 
criada em setembro de 2012 e no período de três 
meses ocorreram nove doações de córneas. Este re-
sultado é fruto do empenho de toda equipe. Todos 
os integrantes da Comissão receberam treinamen-
to para realizar a abordagem aos familiares após a 
identifi cação dos potencias doadores, pois são eles 
quem decidirão pela doação. 
Dependendo dos órgãos a serem doados, há a ne-
cessidade de acompanhamento médico, pois vários 
exames são envolvidos, como ultrasson transcra-
niano e exames laboratoriais específi cos do pro-
tocolo. Na doação de córneas, contudo, isso não 
é necessário. Embora existam algumas restrições 
(dependendo da causa mortis), a Enfermagem tem 

total autonomia para conduzir o processo.   
Muitas pessoas ainda desconhecem a doação 
de órgãos como um ato que pode transformar a 
dor da morte em continuidade da vida por falta 
de informação e conscientização. Por isso é 
importante a realização de campanhas informativas 
e esclarecedoras pela Enfermagem sobre todos os 
procedimentos que são realizados para doação. 
Tais campanhas podem ser realizadas nos meios 
de comunicação e em parceria com Secretarias 
Municipais de Saúde e Universidades.
O sucesso do processo está na abordagem às fa-
mílias. Não é fácil abordar familiares no momento 
da dor. Tudo deve ser feito com bastante respeito 
e clareza. No ano passado quatro enfermeiros do 
hospital, membros da Comissão Intra-hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante rece-
beram treinamento sobre “como abordar a família 
do potencial doador” no Banco de Olhos do Hospi-
tal das Clínicas de Ribeirão Preto.   
A ideia para 2013 é que os membros da comissão 
sejam treinados para realizar a enucleação. A Co-
missão da Santa Casa de São Carlos tem tudo para 
se tornar referência na região em transplantes de 
córneas e, assim, despertar o interesse de outros 
profi ssionais (de outros hospitais) para o assunto.
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Seja um herói
Avise sua familia que você é doador de órgãos e tecidos

uma campanha pela valorização da vida 


