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Os transplantes são procedimentos complexos, multifacetados, e que exigem 
recursos humanos dedicados. Há um destaque para o papel do enfermeiro na 
equipe multiprofissional, no que diz respeito às ações de enfermagem frente ao 
receptor de órgãos e tecidos e aos transplantados, incumbe ao enfermeiro 
aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem em todas as fases do 
processo de doação e transplante de órgãos, ao receptor e família. A resolução 
dá destaque para identificação dos Diagnósticos de Enfermagem através dos 
quais há a possibilidade de detectar as prioridades de cada paciente frente as 
suas necessidades. Objetivou-se verificar na produção científica nacional e 
internacional evidências acerca dos diagnósticos de enfermagem no contexto do 
potencial doador de órgãos e tecidos e dos pacientes transplantados. Trata-se 
de uma revisão integrativa da literatura, com coleta de dados no período de maio 
de 2018, realizado nas bases de dados LILACS, BDENF, CINAHL, PUBMED e 
SCIELO utilizando os descritores: doador de órgãos, diagnósticos de 
enfermagem, transplante, tissue donos, nursing diagnosis, transplantation, 
transplantation patients. Foram selecionados 9 artigos. Não houve estudos 
acerca dos potenciais doadores, assim, foram identificados 13 diagnósticos de 
enfermagem para os pacientes transplantados: Risco de infecção, dor aguda, 
padrão de sono prejudicado, hipertermia, déficit de autocuidado banho\higiene, 
nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais, nutrição 
desequilibrada: maior que as necessidades corporais, mobilidade no leito 
prejudicada, fadiga, disfunção sexual, padrão de sexualidade ineficaz e proteção 
ineficaz. A identificação dos diagnósticos de enfermagem contribui para 
disseminação do tema relativo a SAE, processo de enfermagem e 
consequentemente dos diagnósticos de enfermagem, o que resulta no 
fortalecimento da enfermagem enquanto ciência, assim como age dissipando 
uma linguagem específica da área.  Outra relevância dessa identificação remete-
se ao subsídio para elaboração de um plano terapêutico direcionado, visando 
contemplar os cuidados necessários para os pacientes transplantados e 
doadores. 
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