PERSPECTIVAS E DIFICULDADES NA ATENÇÃO AO
POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS NO INTERIOR DO
CEARÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução: O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do
mundo, sendo 95% dos procedimentos feitos com recursos públicos. Com 62
hospitais notificantes, pelo Sistema Nacional de Transplantes, em 2019, o estado
do Ceará ultrapassou o número de mil transplantes, ocupando o 3º, 5° e 7° lugares
do Brasil e 1º, 2° e 2° do Nordeste em transplante de fígado, coração e rins,
respectivamente. Objetivo: Destacar as dificuldades da Organização de Procura de
Órgãos (OPO) de Sobral- CE, uma comissão da Central de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos (CNCDO). Metodologia: Análise de dados por relato de
experiência, obtida através do Programa de Integração Ensino-Serviço (PIES),
desenvolvido pelo DEPE- Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Discussão: No
complexo processo de Doação de Órgãos, a OPO, enquanto equipe multidisciplinar,
tem papel abrangente, atuando desde o diagnóstico de morte encefálica à logística
de captação. Neste ambiente, destacam-se inúmeros impasses, sobretudo quanto
aos recursos humanos e financeiros. Nos primeiros, tem-se: falta de profissionais
específicos que atuem na manutenção do potencial doador; entrave cultural dos
profissionais quanto à importância deste cuidado, visto muitas vezes como
obrigação unicamente da equipe de captação; e, principalmente, o pouco
conhecimento da população, causa primordial da não efetivação, seja por deslizes
na entrevista familiar ou por não sensibilização quanto ao valor do ato. Dentre as
objeções
financeiras:
retardo
nos
exames
e
procedimentos
para
abertura/fechamento dos protocolos; limitação de ambiente, equipamentos e
investimento em qualificação dos atuantes. Conclusão: Apesar disso, nota-se o
animoso lugar ocupado pelo Ceará, o que faz-nos suscitar por melhores arranjos de
recursos humanos e estruturais, potencialização da educação e fomento às
atividades de informação e sensibilização da população a fim de corroborar com o
processo de manutenção, captação, doação e transplante de órgãos.
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