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RESUMO

Objetivo. Verificar, por meio de revisão sistemática da literatura, os indicadores utilizados
para acompanhar e controlar o processo de doação e transplante de órgãos e elaborar um painel
para tipificação dos indicadores descritos na literatura.
Método. Em novembro de 2014, foi realizada uma busca sistemática da literatura nas bases de
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), EBSCO, Emerald, Proquest, Science Direct e
Web of Science. Foram utilizados os descritores “eficiência”, “indicadores”, “doação de órgãos”,
“captação de órgãos”, “transplante de órgãos” e seus correspondentes na língua inglesa. Dos
344 artigos retornados pela busca, foram selecionados e revisados para análise dos indicadores
de eficiência 23 artigos originais publicados de 1992 a 2013.
Resultados. Foram identificados 117 indicadores de eficiência, os quais foram agrupados por
similaridade de conteúdo e divididos em três categorias: 1) 71 indicadores relacionados à doação
de órgãos, envolvendo estatísticas de mortalidade, notificação de morte encefálica, situação clínica dos doadores e exclusão por razões médicas, atitude da família, confirmação da doação e
extração dos órgãos; 2) 22 indicadores relacionados ao transplante de órgãos, envolvendo a
cirurgia propriamente dita e o acompanhamento pós-transplante; e 3) 24 indicadores relacionados à demanda por órgãos e aos recursos dos hospitais envolvidos no processo.
Conclusões. O alto número de indicadores encontrados mostra que, mesmo sendo o transplante de órgãos um fenômeno recente, os estudiosos do processo têm buscado formas de mensurar o seu desempenho. Contudo, há pouca padronização dos indicadores e o foco é predominantemente na etapa da doação, sugerindo lacunas na mensuração da eficiência em outros
pontos do processo. Além disso, ainda há carência de indicadores em importantes etapas, como
na distribuição de órgãos (por exemplo, indicadores de perda de órgãos) e no pós-transplante
(por exemplo, indicadores de sobrevida e qualidade de vida após a cirurgia de transplante).

Palavras-chave

O transplante pode ser definido como
uma técnica cirúrgica utilizada para substituir órgãos de um receptor por órgãos
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de um doador, devolvendo a função física
e garantindo a sobrevivência do receptor
(1). Como o transplante é muitas vezes a
única opção clínica para indivíduos com
insuficiência funcional grave de um ou
mais órgãos, a gestão das atividades de
doação e transplante possui grande relevância social e de saúde pública (2).
O processo de doação e transplante
pode ocorrer a partir de doadores vivos

ou falecidos (com morte encefálica confirmada), havendo um protocolo próprio
para cada uma dessas situações (1, 3). O
presente estudo tem como foco a doação
e o transplante envolvendo doadores falecidos. Nesses casos, a partir da identificação de indivíduos em morte encefálica,
são realizados exames para confirmar o
diagnóstico e descartar contraindicações
clínicas que possam trazer riscos aos
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transplante (14, 15). Sendo assim, o objetivo do presente artigo foi verificar, por
meio de revisão sistemática da literatura,
os indicadores utilizados para acompanhar e controlar o processo de doação e
transplante de órgãos e elaborar um painel para tipificação dos indicadores descritos na literatura.

MATERIAIS E MÉTODOS
O método escolhido para o presente
estudo foi a revisão sistemática, por permitir identificar e sintetizar de forma padronizada e confiável a literatura sobre
temas específicos (16). A busca foi realizada em novembro de 2014 nas bases de
dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
EBSCO, Emerald, Proquest, Science Direct e Web of Science, pela combinação
dos descritores de busca “eficiência”,
“indicadores” e “doação de órgãos” e
“transplante de órgãos”, em português e
em inglês. Foram incluídos artigos acadêmicos, publicados em periódicos, com
resumo e texto completo, disponíveis

nos idiomas português, inglês ou espanhol. Não foi realizada restrição quanto
ao ano de publicação, resultando em artigos publicados entre 1992 e 2013.
Foram encontrados 344 artigos, cujas
referências bibliográficas e informações
básicas (autores, ano e periódico de publicação, título, palavras-chave e resumo) foram exportadas para uma planilha
do Microsoft Excel, por meio do software
EndNote. Dos 344 artigos retornados, foram excluídos 138 duplicados, 100 com
foco em aspectos clínicos, 73 com foco
em aspectos não gerenciais e oito artigos
que não utilizaram indicadores de eficiência. Os 25 artigos restantes foram analisados de forma independente por duas
autoras (MMS e CAA). Desses 25 artigos,
23 (92%) foram considerados como adequados para inclusão na análise; a avaliação dos outros dois artigos não foi
consensual. Após revisão pelas outras
autoras (BAR e JS), esses dois artigos foram retirados da análise por terem sido
considerados como estando fora do escopo da pesquisa (figura 1).

Identificação

FIGURA 1. Diagrama de seleção dos estudos incluídos na revisão sistemática sobre
indicadores de eficiência no processo de doação e transplante de órgãos
Registros identificados nas bases eletrônicas
(n = 344)

Elegibilidade

Registros após remoção de duplicatas
(n = 206)

Registros após remoção de estudos focados
em aspectos clínicos (n = 106)

Seleção

Registros que tratam da eficiência em
doação/transplante de órgãos (n = 33)

Registros que usam indicadores de eficiência em
processos de doação/transplante (n = 25)

Textos completos avaliados em pares
(n = 25)
Incluídos

receptores (4). Em seguida, os familiares
do potencial doador são entrevistados,
visando à autorização da doação. Caso a
família autorize, é iniciada a busca por
receptores, de acordo com exames de
compatibilidade imunológica entre doador e receptor (3). Enquanto isso, a função cardiorrespiratória do doador é
mantida artificialmente por aparelhos e
medicações. Finalmente, os órgãos são
retirados, mantidos hemodinamicamente e distribuídos para o local de realização do transplante (3).
Mesmo com avanços científicos e tecnológicos em medicina e gestão da saúde,
ainda há relatos que evidenciam falta de
recursos e ineficiência na gestão e monitoramento desse processo (5). Nas atividades de doação e transplante de órgãos,
a eficiência é indicada pela relação entre a
quantidade de recursos utilizados (inputs)
– como órgãos ofertados, leitos de terapia
intensiva disponíveis, materiais utilizados, equipe de médicos e demais profissionais – e a quantidade de outputs
gerados (número de transplantes realizados e taxa de sobrevida, entre outros) (6).
A desproporção entre demanda e oferta
de órgãos e o consequente aumento das
filas de espera por transplantes são obstáculos recorrentes; a escassez de órgãos
pode ser causada tanto por baixas taxas
de doação quanto pelo aproveitamento
ineficiente dos órgãos doados (7, 8).
Nesse contexto, a perda evitável de órgãos deve merecer atenção especial por
parte dos gestores de saúde (3, 9). Para
monitorar o processo, podem ser utilizados indicadores que reflitam aspectos
como capacidade de captação e transplante dos hospitais, características estruturais e recursos que impactam o
processo de doação-transplante e falhas
ou causas da perda de potenciais doadores (10). O acompanhamento de indicadores ao longo do tempo é fundamental
para avaliar a evolução do desempenho
e corrigir ineficiências (11, 12). Contudo,
para aperfeiçoar a gestão do processo de
doação-transplante de órgãos em termos
globais, é necessário que os países disponham de um agrupamento de indicadores confiáveis e padronizados, estimulando
o intercâmbio de informações e de práticas
bem-sucedidas entre diferentes regiões do
mundo (13).
Pela relevância do tema, os estudos
que se propõem a investigar como é monitorada a eficiência nessas atividades
podem contribuir para diminuir filas de
espera e aumentar a acessibilidade ao
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Estudos incluídos na análise qualitativa
(n = 23)
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As informações dos 23 estudos incluídos (17–39) foram extraídas em uma planilha Excel e agrupadas nas categorias:
justificativa, objetivos de pesquisa, metodologia, indicadores, base de dados, local da pesquisa, fonte dos dados e
unidade de análise. Os indicadores foram organizados de acordo com o enfoque: na etapa da doação; na etapa do
transplante; e em indicadores que permeiam todo o processo.

RESULTADOS
A maioria dos estudos (52,2%) apresentou como motivação da pesquisa a escassez de órgãos para transplante e o aumento
da lista de espera (20–22, 24, 25, 27–29, 32,
35, 37, 38), enquanto 17,4% evocaram a escassez de conhecimento científico e de indicadores para mensurar a eficiência do
processo (26, 31, 33, 34). Os demais apresentaram motivações diversas, como adoção de um novo serviço ou programa de
doação de órgãos no hospital (13,1%) (18,
19, 23), busca por novas formas de avaliar
o desempenho de um serviço de transplante (8,7%) (17, 30), mensuração de desigualdades regionais em termos do número
de doações e transplantes (4,3%) (36) e
mensuração de custos (4,3%) relacionados
às atividades de doação-transplante (39).
Quanto ao objetivo da pesquisa, 47,8%
estudos se propuseram a avaliar o

funcionamento das unidades analisadas
(18, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 35–37); 26,1%
visavam a apresentar ou identificar novos indicadores para as atividades de
doação-transplante (17, 24, 30, 33, 34, 38);
21,8% buscavam entender o impacto de
políticas, recursos e estratégias nas taxas
de doação da unidade em análise (20-22,
28, 29); e 4,3% focaram a rentabilidade
dos recursos dedicados a doação-transplante (39).
Quanto ao local dos estudos, 30,4% foram realizados nos Estados Unidos
(25–27, 29, 31, 32, 38), 17,4% no Brasil (20,
35, 36, 39), 17,4% na Espanha (21, 23, 34,
37), 8,7% na Itália (18, 19), 4,3% na Holanda (22), 4,3% na Arábia Saudita (24) e
4,3% em 10 países da Europa ocidental
(28). Outros estudos (13,1%) propuseram
indicadores que podiam ser aplicados
mundialmente (17, 30, 33).
Em geral, os estudos investigaram a
eficiência de hospitais (52,2%) (18–24,
31,34, 35, 37, 39) ou de organizações de
procura de órgãos (26,1%) em processos
de doação-transplante (26, 27, 29, 30, 32,
38). Os demais analisaram centros de
doação-transplante agregados em nível
nacional (13,1%) (25, 28, 36), ou programas de doação-transplante sem restrições de localização (8,7%) (17, 33).
Quanto aos métodos adotados, 60,9%
dos artigos calcularam os indicadores
pela razão entre valores observados (17,

18, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 33–37, 39), enquanto 39,1% utilizaram estatísticas descritivas, programação linear em software
de estatística ou testes estatísticos para
correlacionar os valores dos indicadores
com fatores pertencentes ao contexto de
atuação das unidades de análise (19, 21,
22, 26, 28, 29, 31, 32, 38).
Todos os artigos levantaram dados numéricos para computar os indicadores e
realizaram paralelamente análises qualitativas, buscando entender os valores encontrados. Quanto à coleta dos dados,
apenas 39,1% dos estudos utilizaram dados primários para cômputo dos indicadores (18, 20, 22-24, 31, 32, 35, 37), enquanto
60,9% utilizaram dados secundários,
como informações disponibilizadas pelo
governo (17, 21, 25-30, 33, 34, 36, 38, 39).

Indicadores utilizados na literatura
Foram identificados 117 indicadores
utilizados para mensurar a eficiência em
processos de doação-transplante de órgãos nos 23 artigos analisados. O conteúdo dos indicadores foi agrupado de
acordo com as diferentes etapas do processo, desde a identificação do potencial
doador e a efetivação da doação até a cirurgia de transplante e o acompanhamento pós-cirúrgico. Do total de
indicadores, 71 (60,7%) têm foco na doação (tabela 1), 22 (20,5%) em atividades

TABELA 1. Agrupamento dos indicadores de eficiência relativos às atividades de doação de órgãosa
Tipo/categoria de indicador
(referência bibliográfica)
Estatísticas de mortalidade (17, 18-25)

No. de indicadores (%)

Caracterização do grupo/categoria de indicadores

13 (11,1)

• N
 úmero total de mortes e percentual de mortes encefálicas e/ou envolvendo lesão
cerebral.

Notificação de morte encefálica (18, 24)

6 (5,1)

• N
 úmero de notificações; percentual de notificações documentadas e que geraram
doações efetivas.

Situação clínica dos doadores potenciais
(26, 27)

5 (4,3)

• S
 ituação clínica do doador potencial em termos de tempo de internação na unidade de
terapia intensiva, existência de infecções crônicas, intervenções clínicas realizadas e
exames clínicos obrigatórios para a doação.

Exclusão de doadores por critérios médicos
(23, 27)

2 (1,7)

• N
 úmero de potenciais doadores cujo processo de doação é interrompido por critérios de
exclusão médica, sejam eles doenças contagiosas ou tumores malignos.

Atitude da família quanto à doação (27)

2 (1,7)

• Taxas de doação e consentimento familiar em diferentes culturas, raças ou localidades.

Negativa familiar para a doação (18-21, 23)

6 (5,1)

• P
 ercentual de recusas familiares - do total de pedidos de consentimento para doação,
quantos foram negados pelos familiares.

Taxa de conversão (18-20, 23, 28, 29)

6 (5,1)

• Taxa de conversão de potenciais doadores em doadores efetivos.

Doações reais (23, 26, 27, 30)

7 (5,9)

• N
 úmero anual de doadores efetivos (medidos em valor absoluto, por milhão da população
ou a cada 1 000 mortes).

Características dos doadores
(11, 26, 27, 31)

10 (8,5)

Taxa de extração de órgãos (23, 31-34)

12 (10,2)

Aspectos logísticos da distribuição dos
órgãos captados (17, 35)

2 (1,7)

a

• C
 aracterização dos doadores por faixa etária, raça, localização geográfica, causa da
morte, tipo sanguíneo, histórico médico, etc.
• N
 úmero de órgãos extraídos por doador (medidos em valor absoluto, por milhão da
população, por doador falecido, a cada 1 000 mortes ou por intervenção clínica realizada
no doador falecido).
• Tempo entre retirada do órgão e chegada ao local do transplante.

Total de indicadores relativos à etapa de doação: 71.
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que permeiam a doação e o transplante
(tabela 2) e 24 (18,8%) na demanda por
órgãos e nos recursos dos hospitais envolvidos no processo (tabela 3).

DISCUSSÃO
Indicadores de doação
A falha na identificação e notificação
da morte encefálica pode ocorrer por
despreparo técnico, por negligência dos
profissionais, ou por falta de recursos e
infraestrutura no hospital/unidade de
terapia intensiva (UTI) para realização
de exames de confirmação da morte encefálica em tempo hábil (40). Nessa etapa
do processo, como mostra a tabela 1, os
indicadores retratam estatísticas de mortalidade e registro de notificações de
morte encefálica nos hospitais/UTIs analisados. Esses parâmetros refletem, respectivamente, a capacidade do hospital
de gerar potenciais doadores e a capacidade de identificar tais pacientes (em um
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hospital com grande número de mortes
encefálicas ou lesões cerebrais graves,
um número pequeno de notificações de
morte encefálica pode ser reflexo de falhas nessa etapa do processo). As notificações não documentadas representam
perda de potenciais doadores; sua identificação pode auxiliar na localização de
ineficiências e indicar a necessidade de
capacitação dos profissionais envolvidos
nesta etapa.
Contudo, mesmo com o potencial doador identificado e notificado, a inadequada
manutenção desse doador pode impactar
negativamente a oferta de órgãos (40). Um
único doador em boas condições clínicas
pode beneficiar mais de 10 pacientes em
lista de espera (41) e sua manutenção clínica deve seguir procedimentos padronizados, conduzidos por médicos intensivistas
tecnicamente preparados (42).
Para avaliar esse tópico, os artigos utilizaram indicadores que permitem prever a chance de o paciente com morte
encefálica confirmada se tornar potencial

doador e, a partir daí, atender aos critérios clínicos para se tornar doador efetivo. Assim, esses indicadores buscam
identificar o número de potenciais doadores perdidos por demora na confirmação do diagnóstico da morte encefálica
ou por manutenção inadequada. Como a
mensuração e os resultados desses indicadores dependem da equipe de saúde
envolvida, podem revelar lacunas de capacitação (42).
Outra atividade fundamental é a entrevista familiar para autorização do uso
de órgãos. Diversos problemas são
apontados como subjacentes à não autorização familiar e à consequente perda
de potenciais doadores, como desconhecimento do conceito de morte encefálica
pelos familiares, insatisfação com o
atendimento médico prestado ao doador e descrédito no sistema nacional de
transplantes e nos benefícios que a doação pode gerar para outras pessoas (43).
É indispensável que os responsáveis
pela entrevista familiar possuam as

TABELA 2. Agrupamento dos indicadores de eficiência relativos às atividades de transplantea
Tipo/categoria de indicador
(referência bibliográfica)

No. de indicadores (%)

Caracterização do grupo/categoria de indicadores

5 (4,2)

• N
 úmero de órgãos transplantados (por doador válido, por milhão da população ou como
porcentagem do total de órgãos extraídos).

Índice de transplante (33, 34, 36, 37)
Aspectos clínicos dos órgãos doados e dos
receptores (17, 27, 35)

10 (8,5)

• T empo de perfusão e alterações morfológicas no órgão; risco de falência do enxerto;
risco cirúrgico para o receptor; escore MELD para avaliar a gravidade do receptor;
incidência e causas de contaminação de órgãos; eficiência na descontaminação.

Perda de órgãos (18, 23)

3 (2,5)

• C
 ausas para não transplantação de órgãos doados, incluindo a perda de órgãos por uso
de medicamentos inadequados e falhas de manutenção.

Recursos para cirurgias de transplante
(17, 36)

3 (2,5)

• N
 úmero de transplantes realizados relativamente ao número de equipes de transplante e
ao número de pacientes do hospital/UTI; valores gastos com a cirurgia de transplante,
incluindo exames, materiais e medicamentos utilizados e número de dias e de
enfermarias ocupadas.
• Percentual de sobrevida dos receptores transplantados 1 ano após a cirurgia.

Índice de sobrevida após 1 ano (37)
a

1 (0,85)

Total de indicadores relativos às atividades de transplante: 22.

TABELA 3. Agrupamento dos indicadores de eficiência relativos à demanda por órgãos e aos recursos dos hospitais envolvidos
no processoa
Tipo/categoria de indicador
(referência bibliográfica)

No. de indicadores (%)

Caracterização do grupo/categoria de indicadores

Tempo de espera (17, 23)

2 (1,7)

• Tempo médio de espera para transplante.

Estimativa de doadores (28, 38)

3 (2,5)

• D
 ados históricos, como taxas nacionais de doação e taxas de mortalidade por acidente
vascular cerebral e acidentes de trânsito (que representam as principais causas de morte
encefálica), para prever o número de doadores (efetivos e potenciais).

Dimensionamento da demanda por
transplantes (36)

2 (1,7)

• Número de transplantes realizados relativamente ao tamanho da população.

Características estruturais (21, 22, 32)

8 (6,8)

Recursos para doação e transplante (21, 26,
27, 39)

9 (7,6)

• R
 etratam a existência — no hospital, unidade de terapia intensiva ou organização de
procura de órgãos — de unidade especializada em neurocirurgia ou acidente vascular
cerebral, políticas internas de doação, técnicas para abordagem familiar, cargos e normas
escritas voltadas para a atividade de doação, entre outros.
• Retratam os medicamentos, exames, materiais e leitos ocupados para a identificação e
manutenção de um doador e sua cirurgia de transplante.

a

Total de indicadores relativos à demanda por órgãos e aos recursos dos hospitais: 24.
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competências técnicas e interpessoais
necessárias para comunicação, esclarecimento de dúvidas e desenvolvimento de
empatia com os familiares. Também são
essenciais as políticas públicas para educar e esclarecer a população sobre a importância da doação de órgãos (44, 45).
Essa etapa está retratada nos artigos
por indicadores que buscam mensurar
quantos potenciais doadores foram perdidos por não autorização familiar e identificar as motivações para tal. Cabe notar
que apenas um indicador (“satisfação da
família em relação ao atendimento”) foi
identificado (17), assumindo que a satisfação com o serviço de saúde prestado ao
potencial doador aumentaria as chances
de autorização familiar para a doação.
Quanto à confirmação da doação após
a entrevista familiar, o maior número de
indicadores trata das características dos
doadores. Tais medidas dão indícios sobre traços culturais, demográficos ou sociais que poderiam influenciar o número
de doadores. Os artigos que trataram
desse aspecto constataram, por exemplo,
que o aproveitamento dos órgãos doados
se associou significativamente com as intervenções clínicas empregadas (26), mas
não com a idade (26) ou com a raça (21,
31) dos doadores.
Também foi retratada, na categoria de
indicadores de doação, a taxa de conversão de potenciais doadores em doadores
efetivos e o número de doações efetivadas. Baixas taxas de conversão podem
ser causadas por ineficiências em etapas
como a manutenção de potenciais doadores (40, 41) e a entrevista familiar (4345), enquanto a análise das doações
efetivadas é útil para dimensionar os recursos do hospital em atividades de doação-transplante (10, 36).
Finalmente, são utilizadas mensurações
da quantidade de potenciais doadores excluídos por critérios médicos. Tais critérios
de exclusão, como a presença de doenças
contagiosas e tumores malignos, visam à
segurança do transplantado e seguem a
legislação local de cada país (23, 24).
Quanto ao aspecto logístico, cada órgão
possui um tempo de isquemia específico
pelo qual pode ser mantido fora do corpo
humano (3). Assim, o acondicionamento,
a armazenagem e o transporte desde o
centro de captação até o transplantador
precisam respeitar esse intervalo, o que
demanda sincronia entre diversos profissionais (2) e processos (46). Para a retirada
dos órgãos, é demandada total comunicação entre o hospital que realizou a
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notificação e a manutenção dos órgãos e o
hospital que realizará a cirurgia de transplante. As equipes médicas precisam estar informadas sobre quais órgãos tiveram
autorização familiar para doação e sobre
o estado clínico do receptor.
Quanto a esse aspecto, a eficiência foi
retratada por indicadores que medem o
potencial de aproveitamento de órgãos
por doador — ou seja, o número de órgãos extraídos por doador — e aspectos
logísticos, incluindo o tempo de distribuição dos órgãos captados. Os indicadores
logísticos, entretanto, foram pouco utilizados, não sendo abordada, por exemplo,
a proporção de órgãos perdidos por atrasos nessa etapa do processo. Entretanto,
medidas dessa natureza poderiam revelar pontos de ineficiência na logística de
distribuição dos órgãos e sinalizar a necessidade de treinamento da equipe, investimentos em infraestrutura de
transporte e adoção de práticas padronizadas para armazenamento dos órgãos.

Indicadores de transplante
Para as cirurgias de retirada e transplante de órgãos, é necessária a disponibilização de equipes médicas e recursos
como salas cirúrgicas, materiais e instrumentos necessários ao procedimento (47).
Os indicadores nesse quesito retrataram,
em geral, os aspectos clínicos dos órgãos
doados e dos receptores e o índice de
transplante. O primeiro desses indicadores pode auxiliar a equipe médica a prever as chances de sucesso nas cirurgias de
transplante e de sobrevida pós-transplante (3, 43), enquanto o segundo permite
comparar o número de órgãos transplantados com o número de órgãos captados,
de modo a apontar os motivos do não
aproveitamento — seja por critérios médicos ou por ineficiências no processo (3).
Outros indicadores nessa categoria referem-se ao número de órgãos perdidos.
A perda de órgãos pode resultar de fatores como contraindicações médicas,
adoção de procedimentos médicos inadequados, recusa familiar ou falhas na detecção de doadores (18, 23). Assim, a
investigação das causas por trás dessa
medida é útil para identificar ineficiências
como falta de capacitação profissional e
escassez de recursos físicos e materiais (3,
36). Já os indicadores que retratam os recursos dedicados a cirurgias de transplante (2,56%) podem auxiliar no correto
dimensionamento da capacidade de
transplantes do hospital/UTI.

Finalmente, apesar de os benefícios do
transplante de órgãos como opção terapêutica já estarem consolidados na literatura, o acompanhamento do paciente
após o transplante é fundamental para
averiguar o sucesso do procedimento (2).
Nesse quesito, apenas um dos 117 indicadores retratou o índice de sobrevida após
o transplante, sinalizando lacunas de informação nesse quesito. Mais especificamente, o indicador mede o percentual de
sobrevida dos receptores transplantados
1 ano após a cirurgia (37).

Indicadores relativos à demanda
por órgãos e aos recursos dos
hospitais envolvidos no processo
Quanto à estrutura de alocação dos órgãos para pacientes na lista de espera, é
fundamental que os critérios de compatibilidade previstos na legislação atendam a
princípios éticos e legais e que sejam conhecidos e cumpridos de forma sistemática e transparente (44, 45, 48-50). A falta de
credibilidade da população no sistema
nacional de transplante pode levar a reduções significativas nas taxas de doação (3).
Garantir a alocação adequada de órgãos
envolve a obtenção e o cruzamento de informações sobre doadores e pacientes na
lista de espera, averiguações de compatibilidade e seleção final do receptor (51).
Para que essas atividades ocorram em
tempo hábil, é importante o uso de um sistema de informação confiável (43).
Nesse quesito, os artigos usaram indicadores de tempo de espera e dimensionamento da demanda por transplantes.
A primeira medida revela o descompasso entre oferta e demanda por órgãos,
enquanto a segunda medida ajuda a dimensionar a demanda por transplantes.
Também foram utilizados indicadores
para estimar o número de doadores efetivos, o que pode ajudar os gestores de
saúde a planejarem o atendimento de pacientes em lista de espera e alocarem os
recursos necessários para operacionalizar as atividades de doação-transplante.
Algumas características e recursos das
unidades de saúde podem influenciar a
eficiência dos processos de doação-transplante, como a disponibilização, em
quantidade adequada, de leitos, equipamentos e profissionais (3). Nesse aspecto,
os indicadores retrataram os recursos dedicados para doação e transplante (7,69%)
e as características estruturais (6,84%) das
unidades de saúde analisadas. A primeira
medida pode ser útil ao contrapor
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recursos investidos e resultados obtidos
por outras unidades comparáveis, de
modo a identificar práticas bem-sucedidas que possam ser replicadas (36). A segunda sinaliza o grau de importância
dada pelos gestores a essas atividades
(32). Tais parâmetros, por se referirem aos
locais onde doadores e receptores são tratados, impactam tanto no processo de doação quanto no de transplante.

Lacunas no estudo da eficiência do
processo de doação e transplante
de órgãos
Observou-se que as publicações sobre o
tema são relativamente recentes (iniciadas
na década de 1990) e em número reduzido. Há uma clara concentração de estudos
nos Estados Unidos, Brasil e Espanha, indicando que a pesquisa sobre esse tema
ainda é incipiente na maioria dos países. A
eficiência do processo de doação-transplante de órgãos é avaliada por meio de
indicadores que variam significativamente entre os artigos, em conteúdo e forma, e
enfocam predominantemente a etapa da
doação, sugerindo lacunas na mensuração da eficiência em atividades relacionadas ao transplante.
Assuntos complexos e que impactam a
oferta de órgãos, como a atitude da população sobre a doação, aspectos logísticos,
taxas de notificação e causas para não doação, foram pouco analisados. Também
foi escasso o número de indicadores de
qualidade destinados a mensurar o desempenho de programas e serviços de
saúde, como o estabelecimento e o acompanhamento de metas nos programas/
serviços de saúde avaliados (52, 53).
Nenhum indicador buscou acompanhar o treinamento de profissionais na
identificação e notificação da morte encefálica, ou o trabalho de conscientização
desses profissionais sobre seu papel nas
atividades de doação. Não foram encontrados indicadores sobre ações de capacitação para a entrevista familiar, de modo
a manter os familiares seguros e informados sobre o processo (42). Igualmente,
nenhum indicador acompanhou as mudanças no número de notificações e autorizações familiares após a adoção de
programas de capacitação, nem a quantidade de potenciais doadores perdidos
por atrasos dos profissionais na identificação e notificação de morte encefálica. A
mensuração desses aspectos é fundamental para entender como as perdas
podem ser reduzidas e como a conversão
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de doadores potenciais em efetivos pode
ser ampliada.
Outra questão relevante é que poucos
estudos correlacionaram os resultados dos
indicadores com fatores internos ou externos à unidade de análise e que podem impactar a eficiência. Esse confronto poderia
ajudar a explicar, ao menos em parte, os
resultados obtidos nos estudos (54-56).
Importantes aspectos do final do processo de doação-transplante também foram pouco abordados, como as atividades
de distribuição de órgãos e a sobrevida
após a cirurgia de transplante. Ademais,
questões referentes ao acompanhamento
do paciente após a cirurgia — como qualidade de vida, adesão ao tratamento médico e taxas de morbidade — apesar de
representarem o desfecho do complexo
tratamento de transplante, não foram retratadas pelos indicadores analisados.
Tais lacunas apontam a necessidade de
construção de novos indicadores de eficiência focados no pós-transplante.
Outro desafio é a validação e a padronização dos indicadores utilizados, para
que possam ser efetivamente empregados para a melhoria do processo, possibilitando o intercâmbio global de boas
práticas (57). Como foram identificados
mais de 100 indicadores, é importante
definir os mais adequados às atividades
de centros captadores e transplantadores
(17). Por fim, como grande parte dos artigos utiliza dados secundários para o
cômputo dos indicadores, é importante
atentar para a confiabilidade dos mesmos, já que os procedimentos de coleta e
tratamento empregados não podem ser
apreciados, requerendo confiança na
precisão das informações repassadas
pela fonte original (58, 59).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo contribuiu para organizar
e ampliar o conhecimento sobre os indicadores de eficiência relatados em artigos acadêmicos presentes nas principais
bases de dados de gestão e de saúde. Os
autores buscaram incluir todas as referências relevantes para o objeto do estudo, adotando um processo de busca
sistemático, replicável e transparente.
Tal esforço permitiu identificar pontos
ainda pouco explorados sobre o tema,
mostrou a diversidade de indicadores e
de medidas existentes e explicitou a necessidade de novos indicadores para
monitorar e melhorar o processo de
doação-transplante.

Revisão

Os resultados evidenciaram ausência
de uniformidade para mensurar a eficiência nas atividades de doação-transplante, assim como a predominância de
indicadores voltados para a etapa da doação. A potencialidade do agrupamento,
com avaliação integrativa dessas medidas, reside na reflexão sobre o tema de
gestão da eficiência — ainda pouco abordado na literatura da doação-transplante —
e na aplicação futura dos indicadores de
forma mais efetiva, seguindo critérios de
padronização, validação e monitoramento de modo a permitir a mensuração do
desempenho, identificação de ineficiências e tomada de ações de melhoria do
processo.
Entretanto, é importante citar as limitações do estudo. Como em toda revisão
sistemática, há inevitável perda de estudos indexados em bases de dados não
incluídas. Outra limitação refere-se à diversidade de perguntas de pesquisa e
desenhos metodológicos com os quais as
autoras tiveram que lidar, tornando a
combinação dos estudos sujeita a falhas
como a remoção de informações contextuais importantes. Por fim, este trabalhou enfocou unicamente os artigos
publicados em periódicos acadêmicos,
excluindo dissertações, teses e documentos governamentais. Assim, recomenda-se que estudos futuros ampliem o
escopo de busca, incluindo outros tipos
de documentos.
Ampliar o conhecimento sobre os indicadores no cenário da doação-transplante de órgãos pode levar à eleição de
métodos eficazes e uniformes para mensuração da eficiência em uma região geográfica, permitindo a comparação de
resultados entre cidades, estados ou países, além da observação de práticas bem-sucedidas que poderiam ser replicadas
globalmente. Em última instância, o desenvolvimento de pesquisas nesse tópico
pode auxiliar a elaboração de políticas
públicas eficazes para a gestão das atividades de doação-transplante, reduzindo
o desperdício e aumentando o acesso da
população ao transplante de órgãos.
Conflitos de interesse. Nada declarado pelos autores.
Declaração de responsabilidade. A
responsabilidade pelas opiniões expressas neste manuscrito é estritamente dos
autores e não reflete necessariamente as
opiniões ou políticas da RPSP/PAJPH
nem da OPAS.
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Objective. To search the literature and identify indicators used to monitor and control
the organ donation and transplantation process and to group these indicators into
categories.
Method. In November 2014, a systematic review of the literature was carried out in the
following databases: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), EBSCO, Emerald, Proquest,
Science Direct, and Web of Science. The following search terms (and the corresponding terms in Brazilian Portuguese) were employed: “efficiency,” “indicators,” “organ
donation,” “tissue and organ procurement,” and “organ transplantation.” Of the 344
articles retrieved, 23 original articles published between 1992 and 2013 were selected
and reviewed for analysis of efficiency indicators.
Results. The review revealed 117 efficiency indicators, which were grouped according
to similarity of content and divided into three categories: 1) 71 indicators related to
organ donation, covering mortality statistics, communication of brain death, clinical
status of donors and exclusion of donors for medical reasons, attitude of families,
confirmation of donations, and extraction of organs and tissues; 2) 22 indicators related
to organ transplantation, covering the surgical procedure per se and post-transplantation follow-up; and 3) 24 indicators related to the demand for organs and the resources
of hospitals involved in the process.
Conclusions. Even if organ transplantation is a recent phenomenon, the high number
of efficiency indicators described in the literature suggests that scholars interested in
this field have been searching for ways to measure performance. However, there is
little standardization of the indicators used. Also, most indicators focus on the donation step, suggesting gaps in the measurement of efficiency at others points in the
process. Additional indicators are needed to monitor important stages, such as organ
distribution (for example, organ loss indicators) and post-transplantation aspects (for
example, survival and quality of life).
Tissue and organ procurement; organ transplantation; indicators; efficiency; review.

97

