
Três vezes por semana o biomédico Antonio Carlos Ribeiro se submete a 
quatro intermináveis horas de diálise no Hospital do Rim e Hipertensão. 
A dura rotina é realidade desde 2009, após o agravamento da insuficiên-

cia renal causada pela síndrome hemolítico-urêmica, que o acompanha fielmente 
desde os 7 meses de idade. Embora encare esse indesejado casamento com apa-
rente tranquilidade, o rapaz de 28 anos sabe que basta um dia de ausência em sua 
segunda casa para sofrer consequências irreversíveis. 
Os inúmeros inconvenientes só serão superados pela troca do rim doente por um 
órgão novo, saudável. Quando esse dia chegar, poderá finalmente planejar longas 
viagens ao lado da esposa Renata e preparar a vinda do primogênito do casal. É 
motivado por esse antigo sonho que monitora diariamente a lista de espera da Cen-
tral Estadual de Transplantes, em busca de um órgão compatível com o seu. “Quero 
dar novo rumo à minha vida”, diz ele.

Doação de órgãos

A Enfermagem entre a 
morte e a vida
Da entrevista à família do potencial doador até o 
transplante dos órgãos, a enfermagem protagoniza 
um complexo e cativante processo que exige 
cautela, agilidade e muito preparo emocional 
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Equipes médica e de 
Enfermagem fazem 
retirada de órgãos no 
Hospital Municipal de 
São José dos Campos

Assim como Ribeiro, outros 37 mil brasileiros depositam as espe-
ranças de escapar da morte ou melhorar a qualidade de vida por 
meio do transplante de rins, fígado, coração, pâncreas, córneas, 
ossos e tecidos. Para a sorte deles, o Brasil vem avançando nessa 
luta.  Nos últimos seis anos, o número de doadores efetivos de ór-
gãos cresceu 90% no país, reduzindo em 42% os nomes na lista de 
espera, de acordo com o Ministério da Saúde.
A conscientização da população em doar os órgãos do familiar em 
morte encefálica e o investimento na profissionalização das Orga-
nizações de Procura de Órgãos (OPO’s) e das Comissões Intra-
-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(Cihdott’s) são os principais responsáveis por essa guinada.
Mesmo assim, os esforços têm sido insuficientes para evitar a 
morte de 30% dos pacientes que aguardam transplante de cora-
ção e de 40% dos que esperam por fígado no estado de São Pau-
lo. “Existem doadores, mas precisamos avançar na identificação 
da morte encefálica e na manutenção desses órgãos em bom es-
tado para serem transplantados”, analisa o enfermeiro João Erbs, 
diretor técnico da Central Estadual de Transplantes, vinculada à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Na linha de frente dessa grandiosa empreitada, os enfermeiros 
exercem função especial. Tarefas como abordar a família no tris-
te momento do diagnóstico de morte encefálica e cuidar da ma-
nutenção e do transporte dos órgãos exigem experiência e prepa-
ro técnico das equipes de Enfermagem, atores fundamentais no 
paradoxal processo de tirar da morte de alguém o sopro de vida 
para várias outras pessoas.

ação precisa
O marido chega desesperado ao hospital trazendo sua esposa 
grávida de oito meses, em estado grave. Surpreendida por uma 
doença cerebral, ela recebe o inapelável diagnóstico de morte en-
cefálica e, após uma operação delicada, os médicos conseguem 
salvar o bebê. A revolta ainda tomava o rapaz, que via seu filho 
nascer em tão trágico incidente, quando a enfermeira Luciana 
Moura o abordou com a complexa missão de informá-lo sobre a 
possibilidade de doar os órgãos da esposa clinicamente falecida.
Foram três horas seguidas de conversa, intercaladas por choro 
compulsivo e silêncios prolongados, até ele abrir a brecha para 
a enfermeira e a psicóloga introduzirem o assunto e ajudá-lo a 
compreender a importante decisão que o aguardava. Se a partida 
da esposa em tais circunstâncias o atingia de maneira definitiva, 
poderia ao mesmo tempo significar a retomada de várias outras 
vidas, inclusive de mães à espera de momentos tão felizes como 
os que ele imaginava viver junto de sua família. 
A sensibilidade de compreender a dor daquele homem, e de sa-
ber identificar as fases do luto esperando o momento certo de 
falar sobre a doação, foram cruciais para ele autorizar a extração 
dos órgãos. “Em nenhum instante priorizamos a doação, e sim 
ouvi-lo e acolhê-lo. Num dado momento ele conseguiu ver o ou-
tro lado da história e disse que iria ajudar as pessoas que estavam 
precisando”, conta Luciana.
Coordenadora do curso de pós-graduação em Captação, Doação 
e Transplante de Órgãos e da Cihdott do Hospital Israelita Albert 
Einstein, Luciana usa essas e outras experiências para mostrar as 
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inúmeras variáveis por trás do trabalho do enfermeiro. A atuação 
dos profissionais de Enfermagem nessa área vai muito além das 
competências técnicas adquiridas durante os cursos de especiali-
zação. Para trabalhar nas Cihdott’s e nas OPO’s deve-se cativar 
os familiares do possível doador e, sobretudo, penetrar em suas 
histórias a ponto de se envolver emocionalmente com aquelas 
pessoas. “Sempre falo para os meus alunos que no dia em que 
conseguirmos fazer uma entrevista familiar e não sentirmos 
nada, temos de parar e procurar outra profissão”, diz Luciana.
O papel da equipe de Enfermagem do hospital onde o paciente 
deu entrada é igualmente importante e tem consequências dire-
tas na qualidade do serviço dos profissionais encarregados de 
comandar a sempre delicada abordagem à família. É natural que 
os parentes despejem nos profissionais da Cihdott e da OPO suas 
insatisfações com o atendimento recebido desde a recepção até a 
Unidade de Terapia Intensiva e isso, muitas vezes, pode ser um 
fator decisivo para a recusa da retirada dos órgãos. 
Diante de pessoas com maneiras peculiares de reagir à perda de 
um ente querido, não há regra previamente estabelecida de aludir 
à possibilidade de doação e os conflitos, às vezes, são inevitáveis 
ao se ver envolto por emoções exageradamente afloradas. 
“Já tivemos casos de famílias que tentaram nos agredir na hora 

da entrevista como forma de extravasar aquele momento de re-
volta”, relata Vanessa Carneiro, coordenadora de Enfermagem 
do Hospital do Rim e Hipertensão, onde funciona a OPO da Es-
cola Paulista de Medicina, uma das 10 organizações desse tipo 
no estado de São Paulo.
Enquanto há os que requerem um conforto mais próximo, outros 
necessitam do distanciamento total antes de começar a digerir 
o diagnóstico de morte encefálica, cuja suspeita deve ser infor-
mada à família tão logo se inicie o protocolo, composto por dois 
exames clínicos - realizados por médicos diferentes - e um com-
plementar. A possibilidade de doação só será comunicada aos 

Doação de órgãos

O caminho dos órgãos 
 No hospital onde o paciente dá a 
entrada, suspeita-se do quadro de morte en-
cefálica e se abre o protocolo para a conclu-
são do diagnóstico, que requer dois exames 
clínicos realizados por médicos diferentes 
e um complementar – este normalmente 
realizado por uma equipe especial bancada 
pela Central Estadual de Transplantes

 A família do potencial doador 
é informada pela equipe do hospital sobre 
o início da abertura do protocolo, mas sem 
em nenhum momento tocar no assunto da 
doação dos órgãos

 Se o primeiro exame clínico dá 
positivo, o hospital tem de notificar com-
pulsoriamente a Central Estadual de Trans-
plantes ou as OPO’s, que estão localizadas 
em 10 hospitais estaduais, dentre eles o 
Hospital das Clínicas, a Santa Casa de Mi-
sericórdia, o Hospital do Rim e Hiperten-
são (onde está a OPO da Escola Paulista de 
Medicina) e o Dante Pazzanese
 
 Após a conclusão do proto-
colo de morte encefálica, que constata a 

As enfermeiras Mariana Battistini e Vanessa Carneiro, 
do Hospital do Rim e Hipertensão
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morte cerebral, a família é comunicada 
sobre o falecimento de seu ente querido 
pela equipe assistencial
 
 Neste momento, os enfermei-
ros da OPO ou da Cihdott vão ao encon-
tro dessa família para iniciar a entrevista 
em busca da doação dos órgãos. Essa 
entrevista nunca deve ser feita pelos 
enfermeiros da UTI, para a família não 
achar que o paciente não foi devidamen-
te cuidado por haver o interesse daquela 
equipe em aproveitar seus órgãos 

 Quem dá o aval são parentes 
de no máximo segundo grau – pai, ir-
mão, filho, cônjuge, neto ou avô. Com 
o aceite da família, dão-se início aos 
exames laboratoriais e de imagem para 
analisar o estado de cada órgão, a tipa-
gem sanguínea e outros dados. A partir 
destes resultados, o software da Central 
Estadual de Transplantes seleciona os 
possíveis receptores para cada órgão

 Enquanto isso, as equipes médi-
cas e de Enfermagem cuidam para que o 
doador se mantenha em bom estado clínico 
para os órgãos poderem ser aproveitados

 Neste meio tempo, os recepto-
res dos órgãos já foram avisados e se pre-
param para receber a doação. Os órgãos 
chegam ao receptor e, finalmente, os mé-
dicos realizam o transplante

Enfermeira 
Luciana Moura, 
da Cihdott 
do Hospital 
Israelita Albert 
Einstein

familiares num segundo momento pelos enfermeiros da OPO ou 
da Cihdott, especialmente treinados para agir nestas ocasiões.
Nessas horas, delicadeza, bom senso, respeito e acolhimento são 
as palavras de ordem para não onerar os parentes do possível 
doador com um sofrimento adicional. “Não posso falar para eles 
que sete pessoas vão morrer se não receberem aqueles órgãos”, 
exemplifica o enfermeiro João Erbs.

Corrida pelos órgãos
Com o resultado positivo do primeiro exame clínico, o hospital 
obrigatoriamente informa a OPO ou a própria Central de Trans-
plantes o diagnóstico de morte encefálica. Apesar de o proces-
so do diagnóstico ser de responsabilidade médica, o enfermeiro 

da UTI precisa conhecer os diversos aspectos envolvidos e es-
tar atento aos sinais que indicam que o paciente está em nível 
de consciência Glasgow 3. “O enfermeiro que vai examinar o 
paciente consegue ver isso quando faz os testes neurológicos, 
e pode sugerir ao médico a abertura do protocolo”, observa a 
enfermeira Vanessa Carneiro.
A partir daí, é iniciada uma intensa corrida para confirmar a sus-
peita inicial, entrevistar a família e preservar os órgãos do doador 
em condições de serem extraídos e transportados em bom estado 
até o destino final.
O receptor é definido por um programa de computador sob o 
controle da Central de Transplantes, que se baseia na ordem do 
Cadastro Técnico Único e em uma série de critérios técnicos a 
fim de indicar o destino dos órgãos.
Cada etapa ocorre de maneira independente e ao mesmo tempo 
entrelaçada, o que exige uma atuação coesa e sem erros por parte 
da equipe multidisciplinar envolvida no processo – médicos, En-
fermagem, fisioterapeutas e psicólogos. Essa ação conjunta pode 
durar de 24 a 48 horas. 
Manter o doador na temperatura correta, com o coração funcio-
nando e dentro das condições fisiológicas necessárias, é outro 
desafio importante a cargo da equipe de Enfermagem, respon-
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sável ainda por cuidar do transporte desses 
órgãos e devolver o corpo íntegro à família 
do doador.
Graças ao conhecimento logístico da 
equipe da Cihdott do Hospital Municipal 
de São José dos Campos, quatro pessoas 
– uma delas em Curitiba (PR), a 480 km, 
e outras três em São Paulo – foram bene-
ficiadas, recentemente, com rins, coração, 
fígado e córneas, doados pela mãe e a avó 
de um garoto de cinco anos, vítima de atropelamento. 
Mortes envolvendo crianças são sempre mais marcantes para 
a equipe integrante da entrevista familiar, mas entender o sig-
nificado que aqueles órgãos podem representar para outras 
pessoas dá sentido à dolorosa tarefa de viver o sofrimento de 
tantas famílias. 
“Conhecer uma pessoa na lista de espera e ter a oportunidade 
de telefonar e avisar que o fígado chegou é o mesmo que dizer 
a ela que tem chance de viver. Isso muda a vida de qualquer 
profissional de saúde”, afirma Vânia Dias, supervisora de En-
fermagem do hospital de São José.

sentimentos em ebulição
Dar essa tão aguardada notícia ao receptor do órgão também 
requer cautela, para não despertar expectativas que podem se 
transformar em retumbantes decepções, abalando ainda mais o 
estado emocional de um paciente já debilitado pelas consequ-

ências da doença.
No Hospital de Transplantes Euryclides de 
Jesus Zerbini (Hospital Brigadeiro), na ca-
pital paulista, a regra é informar o familiar 
quando surge a possibilidade da doação e 
deixar a cargo dele a tarefa de preparar os 
ânimos do receptor, antes de dar continui-
dade à operação.
Durante as inúmeras consultas de rotina 
que antecedem o transplante, a equipe de 

Enfermagem deve informar o paciente de todas as variáveis do 
processo. “Caso haja a rejeição do órgão, existe todo um preparo 
do enfermeiro para não deixar a motivação do paciente cair. É 
um trabalho técnico, psicológico e emocional muito importante”, 
afirma Maria Teresa Franco, diretora de Enfermagem do Hospi-
tal Brigadeiro. 
Essa frustração, porém, normalmente não se restringe à família 
do paciente. A própria equipe de Enfermagem, por sua proximi-
dade com aquelas pessoas, acaba incorporando a dor de quem 
teve o órgão rejeitado por motivos fisiológicos ou perdeu um 
ente querido durante um transplante de risco.
A enfermeira Daiane Neves, do Hospital Brigadeiro, conhece 
bem essa sensação. Há algumas semanas, viveu intensamente a 
luta pela vida de uma adolescente de 15 anos que veio do Mato 
Grosso do Sul para uma operação delicada, após sofrer hepati-
te fulminante. O transplante foi realizado, mas a doença atingiu 
estágio tão grave que ela não resistiu ao procedimento. Passar 

Em seguida à 
extração dos 

órgãos, começa 
a corrida para 

levá-los a vários 
receptores

Doação de órgãos
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“No dia em que con-
seguirmos fazer uma 
entrevista familiar e 
não sentirmos nada, te-
mos de parar e procurar 
outra profissão”

Luciana Moura, enfermeira do Hos-
pital Israelita Albert Einstein

50       | 



ao lado da mãe da menina por aquele coquetel de aflições, an-
siedade e desespero pela morte da filha marcou Daiane profun-
damente. “Nessas horas olhamos para trás tentando ver se houve 
alguma falha, mas realmente é uma fatalidade. E isso é frustrante 
demais”, lamenta a enfermeira.
Para superar esses momentos, ela mira nos casos bem-sucedidos, 
como o do jovem Airton, de 24 anos, igualmente atingido por 
uma hepatite fulminante, em 2013. Avisado de que poderia rece-
ber um fígado compatível com o seu, ele não se abalou ao saber 
na sequência que o órgão não lhe serviria. Mas no dia seguinte 
seu quadro piorou dramaticamente, chegando inclusive a perder 
a consciência, até que a vinda de um novo fígado o salvou da 
morte. “Se demorasse mais um pouco ele não teria resistido. A 
agilidade da equipe foi fundamental”, comenta Daiane.
Em meio à decepção pela perda de uma pessoa querida e a 
alegria que isso representa a quem está na fila de espera pelos 
órgãos, há interesses conflitantes, mas também o desejo em co-
mum de passar alguns momentos a mais ao lado daquele alguém 
que está no leito do hospital, sob os cuida-
dos das equipes médica e de Enfermagem. 
Bastam cinco minutos de conversa com os 
enfermeiros que atuam nas várias frentes da 
corrida pelos órgãos para perceber o quan-
to as lições dessas despedidas e sobrevidas 
mexem com eles. 
Viver o nível mais elevado das emoções e 
sentir ter feito a diferença para possibilitar 
que a morte inevitável de um paciente traga 
alívio a tantas famílias é sempre uma expe-
riência inesquecível. “A mãe se despedindo 
de seu único filho, ainda no leito dá um beijo nele, em seguida 
vem o choro desesperado e, diante de algo tão trágico, a grande-
za de optar pela doação dos órgãos. Não existem palavras para 
explicar como é presenciar um momento desse”, reconhece o 
enfermeiro João Erbs. 
O diretor técnico da Central Estadual de Transplantes disfarça as 
lágrimas que ameaçam cair, bem à frente do repórter ao reviver 
aquela cena, muda de assunto sorrateiramente e se põe a debru-

çar em números para explicar como é possível evoluir em todas 
as etapas do processo. Destaca, por exemplo, que das 8.871 no-
tificações de morte encefálica no Brasil, em 2013, apenas 2.526 
se converteram em doação efetiva. Essa lacuna ocorreu porque 
em 41% dos casos as famílias não autorizaram a extração; em 
21% o potencial doador sofreu parada cardíaca; em 18% houve 

contraindicação médica e 20% tiveram pro-
blemas de logística. 
O fato de os órgãos de 6.345 pacientes dei-
xarem de ser aproveitados mostra o vas-
to campo a ser explorado. E ao analisar o 
desempenho do Brasil na última década e a 
dedicação dos profissionais envolvidos nes-
sa área, vê-se que está cada vez mais perto 
o dia em que o biomédico Antonio Carlos 
Ribeiro poderá dizer adeus à diálise e curtir 
a família, em qualquer lugar do planeta, sem 
a constante necessidade de se deslocar ao 

hospital e passar pelo incômodo procedimento. Já foram mais de 
3 mil horas perdidas numa sala hospitalar, durante os cinco anos 
em que vive essa rotina. Um novo rim e todo esse tempo terá 
valido a pena. Quando a morte encefálica se impuser a alguém 
inexoravelmente, um enorme batalhão estará a postos para per-
mitir a Ribeiro e aos milhares de brasileiros que aguardam pelo 
transplante a realização dos sonhos alimentados no decorrer da 
angustiante espera nos quartos dos hospitais Brasil afora.

O enfermeiro João Erbs, da Central Estadual de Transplantes
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“Conhecer uma pessoa 
na lista de espera e 
ter a oportunidade de 
telefonar e avisar que o 
fígado chegou é o mes-
mo que dizer a ela que 
tem chance de viver” 

Vânia Dias, enfermeira do Hospital 
Municipal de São José dos Campos
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