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Caso Clínico 
•  18 anos, acidente automobilístico 
•  Não responsivo no local do acidente 
•  P 120, PAS 70, respiração agônica 
•  Intubado no local, iniciado ressuscitação 
•  Transportado ao Pronto Socorro 



•  Solicitado ressuscitação volêmica / sangue 
•  SNG + cateter vesical 
•  Solicitado laboratório 
•  Raio X e Tomografia  
•  TAC de cranio - fratura aberta, edema cerebral 

importante, perda do espaço ventricular, 
hematoma subdural.  

•  Diagnóstico de Morte Encefálica 

Caso Clínico 



Caso Clínico 
•  65 anos, perda de consciência em casa 
•  Chamado SAMU para avaliação 
•  P 90, PAS 60, respiração agônica 
•  Transportado ao Pronto Socorro 
•  História de tabagismo e bebida alcoólica 
•  Diagnóstico de derrame cerebral  
•  Morte encefálica 



Caso Clínico 
68 anos, feminino 
HMA 

– AVC hemorrágico, neoplasia SNC 
–  10 dias de UTI 
–  IRA 
– Dopamina 12 ug/kg/minuto 

Exames 
– Creat 4,1; Glicemia 230; TGO 82; TPG 104;  
– RNI 1,6; pH 7,28; amilase 120; Na 150; K 5,6. 



Seleção de Doadores 
•  HMP ? 
•  IMC ? 
•  Qual é a Hx do possível receptor ? 

AVALIAÇÃO EM CONJUNTO 



• Morte Cerebral 
• Doação de Órgãos 
• Manejo do Doador 

TÓPICOS 



•  TODAS AS PESSOAS 
•  DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA 
•  AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA 
•  MOMENTO EMOCIONAL DIFÍCIL 

Quem pode ser doador? 



•  Morte Cerebral = Óbito em 100% 
•  Critérios Gerais 
•  Funçõs cerebrais e tronco cerebral ausentes  
•  NÃO inclui os reflexos espinhais 

 

Condição Irreversível 

Morte Cerebral 



Morte Cerebral 
–  Exame Neurológico detalhado 

•  Sem nenhuma droga sedativa 
•  Normotermia 

–  Exame neurológico confirmatório 6-12 horas depois 
–  Teste Confirmatório 

•  Teste da apnéia 
•  Cintilografia cerebral 
•  Angiotomografia de cranio 
•  Ecodoppler transcraniano 
•  Angiografia 



Morte Cerebral 
•  Declarar o óbito assim que a morte cerebral é 

confirmada 
•  Parada cardiorespiratória acontece geralmente 

dentro de 72 horas após morte cerebral 



•  Consideração para a doação não interfere no 
tratamento do pacientes.  

•  A notificação de um potencial doador é obrigatória 
por lei.  

•  Todo paciente em suspeita de morte encefálica é 
um potencial doador até prova em contrário.  

•  Pacientes que acabam não podendo ser doador de 
órgãos, geralmente podem ser doadores de tecidos.  

•  Doador com coração batendo vs. Doador com o 
coração parado.  

Doação de Órgãos 



MORTE  
CEREBRAL 

COMA 



Gerais   
–  Sem cancer, exceto pele e 

neurológico 
–  Sem infecção sistêmica 
–  Sem hepatite 
–  Sem Hx de sífilies e Tb 
–  Sem Hx de drogadiçao EV 
–  Sem período longo de 

assistolia 
–  Idade < 70 ? 

Critérios para Doação 
Específicos 

–  Sem hipertensão (R) 
–  Sem infecção urinária (R) 
–  Sem diabetes (P) 
–  Sem lesão pulmonar (P) 
–  ECG / ecocardio normal  

(C) 
–  Sem infecção pulmonar (P) 
–  Função Hepática normal (F) 



Manejo do Doador 
Preocupações 

– Temperatura 
– Estado hemodinâmico/perfusão 
– Oxigenação 
– Débito urinário 



Tabela 4. Exames laboratoriais a serem solicitados no doador cadavérico 
 
 

Todos os Doadores 
1. Grupo sanguíneo ABO 
2. Sorologia para HIV, HTLV 1 e 2, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV, CMV, 

Chagas, Toxoplasmose, Lues 
3. Hemograma, plaquetas, sódio, potássio, creatinina 
4. Culturas em sítios infecciosos 

Doadores de Pulmão 
1. Gasometria arterial e Raio X de tórax 

Doadores de Coração 
2. CPK, CK-mb, eletrocardiograma, ecocardiograma  

Doadores de Rim 
3. Creatinina, uréia, urinálise 

Doadores de Fígado 
4. TGO, TGP, bilirrubinas, gama GT 

Doadores de Pâncreas 
5. Amilase e glicemia 

 



Quem é um bom doador? 

 DOADOR  RECEPTOR 

•  Receptor com MELD mais alto 
•  Receptor renal sem acesso para hemodiálise 

•  Listar ou não um paciente? 
•  Melhor momento para realizar o TX? 

•  Qual é o melhor órgão para um determinado 
paciente? 

•  Doadores de alto risco e marginais 



A Captação de Órgãos 



Técnica de Captação 



Captação de Órgãos 
Máximo de Tempo para Preservação 

– Coração/Pulmão   4-6 hrs 
– Pancreas    8-16 hrs 
– Fígado     12- hrs 
– Rins     24-36 hrs 



Quem receberá o 
Transplante? 



Captação 
Um único doador 

– Coração 
– Pulmão   
– Rim direito 
– Rim esquerdo 
– Pâncreas 
– Figado 
–  Intestino 
– Córnea, ossos, cartilagem     



Como é a lista de espera? 



COMPATIBILIDADE 
•  Sistema ABO – Tipo Sanguineo 
•  Morfológica 



FÍGADO 
•  O primeiro da lista é o mais grave 
•  Baseado em parâmetros objetivos 

– Creatinina, bilirrubina e RNI 

•  O score varia de 6 a 40 
•  Independe das complicações da hipertensão 

porta 
•  Independe da etiologia 
•  Melhor do que o CHILD 



Benefícos do Transplante 

•  Aumento do bem estar 

•  Mínimas restrições físicas e dietética 

•  Aumento do nível de energia 

•  Melhora da aparência física 

•  Retorno a vida normal 



Pré Transplante 



Pós Transplante 



Transplante Multivisceral 
Cirurgião de Transplante 
Clínicos 
Intensivistas 
Anestesistas 
Enfermeiros 
Auxiliar de Enfermagem 
Nutricionistas 
Fisioterapeutas 
Farmacêuticos 
Assistente Social 
Psiquiatras 
Direção do Hospital 

EQUIPE 


