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Resumo 

A doação de órgãos consiste na remoção de um órgão ou tecido de potenciais 

doadores, com o propósito de transplantá-lo. O enfermeiro torna-se papel 

primordial nessa manutenção em aperfeiçoar a perfusão tecidual e viabilizar na 

captação integrada em promover a doação, diminuindo o risco de evolução para 

parada cardíaca e mantendo o órgão em melhores condições. Objetivou-se 

analisar o papel do enfermeiro na manutenção do potencial doador e no 

transplante de órgãos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde a 

busca foi realizada no mês de outubro de 2018 na Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS), nas bases de dados: Base de dados de Enfermagem (BDENF), Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram escolhidos 

como Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) para utilização da busca: 

Enfermagem, Papel do Profissional de Enfermagem, Obtenção de Tecidos e 

Órgãos. O cruzamento dos termos resultou em 17 estudos. Os critérios 

empregados para seleção foram: pesquisas originais que abordassem doação 

de órgãos e tecidos em seres humanos, artigos completos e disponíveis 

publicados em idiomas português e inglês, nos anos de 2012 a 2017. Na primeira 

fase, com a leitura de títulos e resumos, obtiveram-se um total de 5 estudos. Na 

segunda fase, que se deu com a leitura dos artigos na íntegra, apenas 3 

atendiam ao escopo desta pesquisa. Observou-se a importância do enfermeiro 

em todo o processo, desde a manutenção do potencial doador até a captação 

de órgãos. Em análise ao aumento no número de transplantes verificou-se que 

os enfermeiros apresentaram conhecimentos prévios sobre o processo que 

normatiza a doação, mas em relação a manutenção do potencial doador se 

constatou baixo conhecimento, o que acarreta prejuízos ao processo de doação 

de órgãos. Enfatiza-se a necessidade de investimento na educação que viabilize 

a abordagem na graduação de práticas e treinamentos preparando o enfermeiro 

para este campo de trabalho. Os resultados desse estudo reforçam a 

necessidade do conhecimento acentuado do processo de captação de órgãos e 

manutenção do doador em potencial. Faz- se necessário universalizar uma 

reintegração para enfermeiros, desde a graduação ao campo de trabalho com 

foco na temática em questão.  
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