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RESUMO
Objetivo: Mapear tecnologias de cuidado capazes de subsidiar segurança nas etapas do processo de transplante de órgãos. 
Métodos: Revisão de escopo desenvolvida em cinco etapas por meio de buscas em seis bases de dados, entre outubro e 
novembro de 2020. 
Resultados: Entre as publicações selecionadas, 2020 foi o ano com superior número de estudos (25,92%), a base de dados 
PubMed dispôs da maior seleção de artigos (37,03%) e o país com maior número de publicações foi o Estados Unidos 
(51,85%). Quanto às tecnologias de cuidado identificadas, 77,77% foram leves-duras e 22,22% duras. Referente ao tipo de 
tecnologia, 51,85% são digitais, 22,22% máquinas/equipamentos, 14,81% modelos preditivos e outras relacionadas com 
protocolo e tecnologia robótica (11,11%). 
Conclusão: Em relação às potencialidades das tecnologias, as mesmas oportunizam monitoramento, rastreamento 
de dados, educação em saúde, educação permanente, comunicação rápida e efetiva viabilidade dos órgãos, bem como 
qualidade nas etapas dos processos de transplante e segurança. O impacto desse estudo é a visualização do panorama 
do desenvolvimento tecnológico em saúde no cenário dos transplantes de órgãos, evidenciando as áreas que estão sendo 
estudadas e os problemas nesse contexto que estão sendo resolvidos através das tecnologias em saúde. 

ABSTRACT
Objective: To map care technologies capable of subsidizing safety in the stages of the organ transplantation process. 
Methods: Scope review developed in five stages through searches in six databases, between October and November 2020. 
Results: Among the selected publications, 2020 was the year with the highest number of studies (25.92%), the PubMed 
database had the largest selection of articles (37.03%) and the country with the largest number of publications was the 
United States (51.85%). As for the care technologies identified, 77.77% were light-hard and 22.22% were hard. Regarding 
the type of technology, 51.85% are digital, 22.22% machines / equipment, 14.81% predictive models and others related to 
protocol and robotic technology (11.11%). 
Conclusion: In relation to the potential of the technologies, they provide monitoring, data tracking, health education, 
permanent education, rapid and effective communication of organs, as well as quality in the stages of the transplant and 
safety processes. The impact of this study is the visualization of the panorama of technological development in health in the 
context of organ transplants, highlighting the areas that are being studied and the problems in this context that are being 
solved through health technologies.

RESUMEN
Objetivo: Mapear tecnologías asistenciales capaces de subsidiar la seguridad en las etapas del proceso de trasplante de 
órganos. 
Métodos: Revisión de alcance desarrollada en cinco etapas mediante búsquedas en seis bases de datos, entre octubre y 
noviembre de 2020. 
Resultados: Entre las publicaciones seleccionadas, 2020 fue el año con mayor número de estudios (25,92%), la base de 
datos PubMed tuvo la mayor selección de artículos (37,03%) y el país con mayor número de publicaciones fue Estados 
Unidos (51,85%). En cuanto a las tecnologías asistenciales identificadas, el 77,77% fueron ligeras y duras y el 22,22% fueron 
duras. En cuanto al tipo de tecnología, el 51,85% son digitales, el 22,22% máquinas / equipos, el 14,81% modelos predictivos 
y otros relacionados con la tecnología de protocolo y robótica (11,11%). 
Conclusión: En relación al potencial de las tecnologías, brindan monitoreo, rastreo de datos, educación en salud, educación 
permanente, comunicación rápida y efectiva de órganos, así como calidad en las etapas de los procesos de trasplante y 
seguridad. El impacto de este estudio es la visualización del panorama del desarrollo tecnológico en salud en el contexto de 
los trasplantes de órganos, destacando las áreas que se están estudiando y los problemas en este contexto que se están 
resolviendo a través de las tecnologías sanitarias.
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INTRODUÇÃO
O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico 

complexo, exigindo da equipe multiprofissional agilidade, 

efetividade e qualidade. O que demanda o uso de tecnolo-

gias modernas como equipamentos, aplicativos, softwares, 

tecnologias avançadas e inovadoras que se adequem às 

necessidades da própria equipe, mas, principalmente, que 

possam assegurar assistência efetiva e de qualidade.(1-5)

As Tecnologias em Saúde compreendem equipamentos, 

procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, edu-

cacionais e de suporte, além de protocolos assistenciais. 

A utilização dessas tecnologias engloba impactos a fim de 

gerar informação para a tomada de decisão e melhoria na 

assistência em saúde, em especial do enfermeiro por ser o 

profissional que desenvolve e utiliza com maior frequência 

tais tecnologias na assistência de enfermagem.(6-9)

Essas tecnologias são conhecidas como tecnologias 

leves, leves-duras e duras. Essas estão relacionadas com 

tecnologia digital, industrial, além de várias outras que 

estão surgindo no mercado como as nanotecnologias.(6-9) 

Ainda, é possível encontrar as tecnologias digitais de infor-

mação e comunicação, as quais compreendem o conjunto 

de dispositivos, plataformas, bases, ferramentas e ambien-

tes que operam de forma digital, classificadas em: internet 

das coisas, informática preditiva, caracterizada pelo geren-

ciamento de dados mais inteligentes e inovação contínua 

em tempo real.(10-13)

   Em razão da complexidade dos transplantes de órgãos 

e tecidos, aliado a logística que requerem esses procedi-

mentos, estes necessitam continuamente novas tecno-

logias e inovações para melhoria da assistência em saú-

de de doadores e receptores.(1-4) Ainda, destaca-se que 

a Resolução de Diretoria Colegiada no. 339 de 2020, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), institui 

um conjunto de valores, atitudes, competências e com-

portamentos que determinam o comprometimento com a 

gestão da saúde e da segurança em cada uma das etapas 

do transplante.(14,15)

Diante do cenário de melhorias continuas no processo 

de transplantes, o enfermeiro enquanto integrante de todas 

essas etapas, requer, frequentemente, novas tecnologias que 

possam apoiar e subsidiar a sua prática assistencial em ações 

de gestão e de cuidado.(1,3,6,9) O uso de tais ferramentas pe-

los enfermeiros nas etapas do processo de transplante, as-

seguram que esse profissional possa seguir preceitos legais, 

éticos, seguros e efetivos garantindo que o procedimento 

cirúrgico de transplante, em todas as etapas do perioperató-

rio, possa ser monitorado, gerenciado e supervisado por este 

profissional, mantendo órgãos viáveis para transplante.(5,6) 

Diante da importância das tecnologias no contexto do 

transplante, esse estudo apresenta a seguinte questão de 

pesquisa: Como as tecnologias de cuidado subsidiam a se-

gurança nas etapas do processo de transplante de órgãos? 

Apresentando como objetivo: mapear tecnologias de cui-

dado capazes de subsidiar segurança nas etapas do pro-

cesso de transplante de órgãos.

MÉTODOS
Trata-se de uma revisão de escopo, método que busca ma-

pear, identificar, analisar e sistematizar dados relacionados 

a temáticas abrangentes e/ou lacunas de conhecimento, 

apresentando uma síntese de informações, não tendo como 

proposta avaliar a qualidade das evidências produzidas.(16,17) 

O protocolo de revisão foi elaborado seguindo a metodo-

logia proposta pelo Joanna Briggs Institute Reviewers’ 

Manual, com as seguintes etapas: identificação da questão 

de pesquisa; identificação de estudos relevantes; seleção 

dos estudos; extração de dados; separação, sumarização, 

integração dos dados e relatório de resultados.(16,17) 

Na primeira etapa, identificação da questão de pes-

quisa, foi utilizada a estratégia Problema, Conceito e 

Contexto (PCC).(16) Sendo considerado como o “Problema” 

Segurança; “Conceito” Tecnologias de cuidado; e, 

“Contexto” Transplante de órgãos.

As duas etapas subsequentes, identificação de estu-

dos relevantes e seleção dos estudos, foram realizadas nos 

meses de outubro e novembro de 2020. As bases de dados 

consultadas foram: Scopus, Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), The Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), PubMed, Web of Science 

e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL). A estratégia de pesquisa utilizou os descritores 

em Ciências da Saúde - DeCS (português, inglês e espanhol): 

Tecnologia; Transplante; Obtenção de Tecidos e órgãos; 

Tecnologia Biomédica; e/ou Inovação. Foram utilizados os 

operadores booleanos OR e AND e os filtros disponíveis nas 

bases de dados. O quadro 1 apresenta um exemplo de estra-

tégia de busca em uma das bases de dados.

Quadro 1. Estratégia de busca por base de dados

Base de dados Estratégia de Busca

CINAHL AB Biomedical Technology OR AB Tecnología Biomédica OR AB 
Tecnologia Biomédica AND TI Transplantation OR TI Trasplante 
OR TI Transplante AND AB Tissue and organ procurement 
OR AB Obtención de Tejidos y Órganos OR AB Obtenção de 
Tecidos e Órgãos AND AB Innovation OR AB Innovación OR AB 
Inovação AND AB Safety OR AB Seguridad OR AB Segurança

Os critérios de elegibilidade foram: (1) artigos originais; 

(2) artigos de revisão; (3) cartas e editoriais; (4) estudos 

publicados nos idiomas português, inglês e espanhol; (5) 
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período de publicação compreendido entre 2015 e 2020. 

Foram excluídos estudos duplicados, que não abordavam o 

tema de interesse e que não estivessem nos idiomas men-

cionados. Os resultados obtidos nas buscas nas bases de 

dados foram exportados para o gerenciador bibliográfico, 

Mendeley®. A seleção dos artigos foi feita de forma inde-

pendente por quatro pesquisadoras. Primeiramente, foi 

realizada por três pesquisadoras a leitura do título e resu-

mo dos estudos, considerando os critérios de elegibilidade. 

Em caso de dúvida para seleção, uma quarta pesquisadora, 

com mais de 21 anos de experiência em transplante e pes-

quisa com a temática de tecnologia, sanava as dúvidas e 

decidiam conjuntamente sobre a inclusão ou não do estu-

do.  Para apresentar os critérios de busca, elegibilidade e 

seleção dos estudos, foi utilizada a metodologia PRISMA 

(preferred reporting items for systematic reviews and me-

ta-analyses), conforme apresentado na figura 1.(18)

Para o desenvolvimento da etapa da extração de dados, 

inicialmente os artigos selecionados foram lidos na íntegra 

pelas pesquisadoras, excluindo aqueles que não se relacio-

navam com a questão norteadora e não estavam direciona-

dos ao objetivo da pesquisa e temática do estudo. Quando 

da definição dos estudos, uma quarta pesquisadora, após 

leitura na íntegra, estabeleceu o consenso com as demais. 

Para o desenvolvimento da separação e sumarização dos 

dados, foi utilizado uma planilha no Microsoft Excel 2013®, 

identificando os seguintes elementos: (1) título do estudo, 

(2) base de dados, (3) autor, (4) ano de publicação, (5) país, 

(6) objetivo, (7) delineamento do estudo e (8) tecnologia de 

cuidado. Possibilitando, assim, posterior análise descritiva 

dos resultados. Na fase de integração dos dados, buscou-

-se mapear criteriosamente estudos que apresentavam 

algum produto tecnológico relacionado a temática dos 

transplantes, considerando o conceito de tecnologia: tec-

nologia leve, leve-dura e dura; e tipo de tecnologia a qual 

está relacionada: tecnologia digital (internet das coisas e 

informática preditiva) e tecnologia industrial (relação direta 

com equipamentos), conforme legislação vigente no país e 

literatura conceitual.(19,20)

Para apresentação dos resultados foi desenvolvido um 

quadro contendo as principais características dos estudos 

selecionados. As informações foram classificadas consi-

derando: (1) conceitos de tecnologia, (2) tipologia da tec-

nologia, (3) pontos fortes e (4) intervenções de cuidados 

propostas pela tecnologia no processo de transplante de 

órgãos. Para aprofundar a discussão a partir dos achados, 

as pesquisadoras utilizaram os critérios da Resolução no. 

339 da Anvisa que dispões sobre Biovigilância.(14)

RESULTADOS
Foram selecionadas 27 publicações, sendo que dez estu-

dos foram identificados na base de dados PubMed (37,03%), 

nove na Scopus (33,33%), seis na Web of Science (22,22%), 

um na LILACS (3,70%) e um na CINAHL (3,70%). Em rela-

ção ao ano de publicação, três estudos foram publicados 

em 2015 (11,11%), quatro em 2016 (14,81%), quatro em 2017 
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Estudos identificados por meio da busca em banco de dados (n=4.580)

Estudos após a remoção das duplicatas (56)

Estudos incluídos para análise
(n=27)

Artigos selecionados para leitura de
título e resumo (n=4.524)

Motivos da exclusão (n=4.381)
Não relacionados ao tema: 4.378

Materiais que não estejam em inglês,
espanhol e/ou português: 03

Artigos lidos na íntegra (n=143)

Motivos da exclusão (n=116)
Materiais não relacionados a tecnologias

em transplantes = 111
Não estava claro o método = 05

Web of science
(n=147)

PubMed
(n=1.145)

Scopus
(n=2.753)

Cinahl
(n=310)

Scielo
(n=53)

Lilacs
(n=172)

Figura 1. Fluxograma PRISMA do processo de seleção dos estudos
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(14,81%), cinco em 2018 (18,51%), quatro em 2019 (14,81%) e 

sete em 2020 (25,92%).

Quanto ao país de desenvolvimento dos estudos, o 

Estados Unidos concentra a maioria das publicações, 

totalizando 14 (51,85%). Referente a classificação das 

tecnologias encontradas, 21 publicações tratavam de 

tecnologias leves-duras (77,77%) e seis, duras (22,22%). 

Ainda, quanto ao tipo de tecnologia, 14 publicações abor-

davam tecnologias digitais (51,85%), seis máquinas/equi-

pamentos (22,22%), quatro modelos preditivos (14,81%), 

uma informação em saúde (3,70%), um protocolo (3,70%) 

e uma tecnologia robótica (3,70%). O quadro 2 apresenta 

os resultados da pesquisa com as características mais 

relevantes.

Quadro 2. Descrição das publicações quanto ao produto, pontos fortes, intervenções de cuidado através da tecnologia e segurança no 
processo de transplante

Autor, ano, país, tipo de 
tecnologia e produto Pontos fortes Intervenções de cuidados através da tecnologia

Autor: Czerwiński et al.(21)

Ano: 2015
País: Polônia
Tecnologia: leve dura
Produto: Sistema de gestão online

Monitoramento de processos Informações sobre potenciais danos gerados, incluindo alarmes em casos 
em que haja identificação de evento/reação em um centro.

Autor: Oliveira et al.(22)

Ano: 2015
País: Brasil
Tecnologia: leve dura
Produto: aplicativo

Melhora o processo organizacional 
e auxilia no monitoramento

Investigação da existência de erro humano, atribuindo erros aos usuários. Envia dados para 
os smartphones da equipe médica, aumenta a produtividade, agilidade e tomada de decisão.

Autor: Baldwin et al.(23)

Ano: 2016
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: 
Dispositivo de vídeo ao vivo 

Contribui em fins educacionais 
e na tomada de decisão

Melhora a qualidade, permitindo que membros externos da equipe de 
transplante participem da avaliação final da qualidade do órgão doado.

Autor: Jiang et al.(24)

Ano:2016
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: aplicativo

Favorece a interação entre paciente 
e equipe e a tomada de decisão

Proporciona educação para melhorar o auto monitoramento em saúde entre 
paciente, cuidador e equipe de saúde. Promove agilidade na tomada de decisão.

Autor: Jiang et al.(25)

Ano: 2016
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: aplicativo

Monitoramento para decisões ágeis
Monitoramento dos pacientes que estão em risco, de acordo com o relatório 
diário. Intervenções personalizadas para ajudar o paciente a melhorar o auto 
monitoramento e a detecção precoce de alterações de condições críticas.

Autor: Naik e Josephson et al.(26)

Ano: 2016
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: aplicativo

Tomada de decisão e apoio 
ao paciente nos cuidados

Estimula o envolvimento do paciente por meio da exposição a 
informações personalizadas e facilmente compreensíveis,
facilitando a tomada de decisão em relação aos cuidados com o transplante.

Autor: Ertel et al.(27)

Ano: 2016
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: vídeo educacional

Monitoramento de 
estatísticas vitais no
pós-operatório

A telessaúde e os vídeos educacionais possibilitam monitoramento residencial pós-
operatório mais efetivo e a criação de uma maior consciência e compreensão por 
parte dos pacientes de como gerenciar os cuidados após o transplante de fígado.

Autor: Bertsimas et al.(28)

Ano: 2017
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: ferramenta analítica para alocação

Processo de alocação de rins mais 
uniforme, e educação em saúde

Possibilita aos profissionais de transplante a capacidade de alcançar uma tomada de 
decisão rápida baseada em evidências para a seleção de órgãos. Fornece uma ferramenta
educacional interativa para candidatos a transplante aprofundarem sua compreensão 
em relação ao risco/benefício associado à aceitação da oferta de órgãos.

Autor: Hosgood et al.(29)

Ano: 2018
País: Reino Unido
Tecnologia:  dura
Produto: Máquina de perfusão 

Avalia a qualidade e a função de 
um rim antes do transplante

Melhora a função inicial do enxerto regulando positivamente os mecanismos de 
proteção. Fornece uma avaliação funcional do rim.  Pode ser usada para expandir 
o pool de doadores de órgãos e evitar descarte desnecessário de rins. Permite 
avaliar a extensão de qualquer dano ao rim, em particular, os vasos ou o ureter.

Autor: Niazkhani et al.(30)

Ano: 2017
País: Irã
Tecnologia: leve dura
Produto: ferramenta para 
informação em Saúde

Atendimento de práticas 
laboratoriais e de gerenciamento 
de medicamentos

Possibilita benefício na porcentagem de pacientes pós-transplante com 
valores laboratoriais normais e diminuição da toxicidade imunossupressora, 
bem como desvio da janela terapêutica imunossupressora pré-definida.

Autor: Territo et al.(31)

Ano: 2017
País: Espanha
Tecnologia:  dura
Produto: equipamento de robótica

Monitora risco de eventos adversos Permite que o transplante renal seja realizado em ótimas condições operatórias, reduzindo 
complicações e mantendo os resultados funcionais alcançados pela via aberta.

Autor: Tsapepas et al.(32)

Ano: 2018
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: aplicativo

Educação em saúde Melhora o processo de educação sobre medicação para destinatários de 
transplante de órgãos sólidos, incentivando a adesão ao tratamento.

Autor: Fauer et al.(33)

Ano: 2019
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: aplicativo

Recursos auto direcionados 
específicos ao cuidador

Promove segurança ao cuidador. Fornece intervenção de cuidado escalável, 
abrangendo cuidadores adultos e pediátricos, para tratar necessidades 
não atendidas de informações e apoio de profissionais médicos.

Continua...
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Autor, ano, país, tipo de 
tecnologia e produto Pontos fortes Intervenções de cuidados através da tecnologia

Autor: Khorzad et al.(34)

Ano: 2018
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: Software de rótulo

Métodos de planejamento 
para qualidade

Processo mais seguro e eficiente, possibilitando rastrear o 
órgão, as condições de armazenamento e a logística.

Autor: Plasencia et al.(35)

Ano: 2018
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve Produto: Modelo 
de predição de aloenxerto

Minimiza risco de danos e 
oportuniza a qualidade Melhora e minimiza erros na alocação de órgãos para transplante de coração.

Autor: Hosgood et al.(36)

Ano: 2018
País: Reino Unido
Tecnologia: dura
Produto: Máquina de perfusão 

Permite avaliar transplantes 
oriundos de doação pós 
morte circulatória

Pode ser usada para aumentar o número de transplantes renais de doação pós morte 
circulatória, permitindo restauração da função e avaliação da qualidade antes do transplante.

Autor: Kayler et al.(37)

Ano: 2019
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: Vídeo animado educacional

Conhecimento dos candidatos 
de transplante de rim 
sobre o procedimento

Vídeos/ferramentas de intervenção viável para divulgar informações aos candidatos 
de transplantes.  Oportuniza a aprendizagem de cuidados em saúde.

Autor: Li et al.(38)

Ano: 2018
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve 
Produto: ferramenta preditiva

Descrição dos órgãos 
(exceto pulmão)

Permite utilizar biomarcadores e informações clínicas para analisar a sobrevida do 
receptor, assegurando maior qualidade de vida e menor risco de complicações.

Autor: Zombrilli et al.(39)

Ano: 2019
País: Brasil
Tecnologia: leve dura
Website

Acesso seguro a informações 
rápidas para orientação

Informa pacientes, familiares e cuidadores da terapêutica. Dados de acesso rápido 
promovem a educação dos pacientes e cuidadores. Oferecem acesso seguro e confiável.

Autor: Nickkholgh et al.(40)

Ano: 2019
País: Alemanha
Tecnologia: dura
Produto: Máquina de perfusão 

Aumenta a viabilidade de 
órgãos para transplante

Capacidade de avaliar a viabilidade do órgão antes do transplante, e assim 
tem o potencial de servir como uma plataforma para estudos de pré-
condicionamento do doador, reduzir a taxa de descarte de órgãos e, 
consequentemente, aumentar o número de órgãos viáveis para transplante.

Autor: Brookshire-Gay et al.(41)

Ano: 2021
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: aplicativo 

Possibilita sobrevivência 
e mortalidade

Promove a discussão sobre os prós e contras do transplante e seleção 
adequada de candidatos de sobrevivência e mortalidade.

Autor: Eccher et al.(42)

Ano: 2020
País: Itália
Tecnologia: leve dura
Produto: Teleconsulta (telepatologia)

Agilidade, segurança e qualidade Validação e avaliação telepatológica de biópsias produziu resultados 
positivos, agilidade e segurança na avaliação.

Autor: Vagefi et al.(43)

Ano: 2020
País: Estados Unidos
Tecnologia: leve dura
Produto: Ferramenta para Modelo 
de alocação de fígado

Agilidade e apoio na tomada 
de decisão por meio da 
predição de dados

Permite melhora no processo de alocação de fígado através de um modelo que 
proporciona maior precisão na previsão em casos de aumento na gravidade da doença 
dos candidatos, bem como equidade na alocação e redução da mortalidade.

Autor: Resch et al.(44)

Ano: 2020
País: Aústria
Tecnologia: dura
Produto: Máquina de perfusão 

Melhores resultados segurança 
e qualidade no transplante

Permite avaliação abrangente da qualidade e função do órgão ex situ antes do transplante. 
A longo prazo surgirá a capacidade de tratamento e reparo de órgãos humanos.

Autor: Noah et al.(45)

Ano: 2020
País: Estados Unidos
Tecnologia: dura
Produto: Máquina de perfusão

Expansão do transplante de órgãos Potencial para aumentar o número de órgãos viáveis para transplante.

Autor: Ghinolfi et al.(46)

Ano: 2020
País: Itália
Tecnologia: dura
Produto: Máquina de perfusão

Melhora a sobrevida do 
enxerto e do paciente

Potencial para aumentar o pool de doadores, melhorar a logística 
do transplante e prolongar o tempo ex-vivo.

Autor: Santos et al.(47)

Ano: 2020
País: Brasil
Tecnologia: leve Produto: Protocolo 
para o uso seguro de medicamentos

Ações educativas de saúde
Pode contribuir para a promoção do conhecimento, proporcionar assistência segura 
ao receptor de transplante, fornecer suporte técnico à equipe multiprofissional 
quanto ao manejo e condutas no uso seguro de medicamentos.

Continuação.

DISCUSSÃO
Os resultados mostram que os estudos, em sua maioria, 

foram desenvolvidos nos Estados Unidos e identificados 

na base de dados PubMed. Considerando as tecnologias 

de cuidado que predominaram, como tecnologia leve-dura 

foram os aplicativos e como tecnologia dura, as máquinas 

de perfusão. Tecnologias de inovação e cuidado, baseadas 

principalmente em tecnologias digitais, apoiam o desen-

volvimento da sustentabilidade e equidade. Ainda, podem 

melhorar potencialmente os resultados em saúde, aumen-

tando o envolvimento do paciente no autocuidado e elimi-

nando lacunas de comunicação.(48,49)
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As tecnologias identificadas nesse estudo, certamen-

te, podem apoiar a implantação e desenvolvimento da bio-

vigilância, conforme preconiza a Resolução de Diretoria 

Colegiada da Anvisa no. 339 de 2020. Essa resolução visa 

atender a necessidade de ações de monitoramento e con-

trole pelas instituições de saúde desde a doação até a 

evolução clínica do receptor e do doador vivo. A resolução 

ainda propõe aprimorar a qualidade dos processos relacio-

nados ao ciclo das células, tecidos e órgãos humanos, em 

alinhamento com o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente.(14,15) 

Considerando que o estudo mapeou produtos relacio-

nados às tecnologias duras, as quais propuseram evolução 

e melhorias no sistema de logística dos órgãos, alocação, 

além da recuperação de órgãos considerados anterior-

mente inadequados para transplante. Ressalta-se que tais 

tecnologias podem apoiar o enfermeiro a monitorar, guiar e 

apoiar na preservação, monitoramento e gerenciamento da 

perfusão e qualidade desta perfusão dos órgãos. Estas tec-

nologias apresentam forte impacto no aumento da oferta 

e viabilidade de órgãos para transplantes, em especial para 

o Brasil, considerando que há um número significativo de 

perdas de doadores por logística, assim como em demais 

países que realizam os procedimentos de transplantes em 

relação à extensão territorial.(5,50)

Ainda, foi possível mapear diferentes tecnologias com 

foco na educação em saúde para pacientes e familiares. 

Identificou-se oportunidades de capacitações e educação 

em saúde por meio de mídias digitais e vídeos, em que é 

possível abordar temas relacionados à segurança do pro-

cesso e desenvolvimento de habilidades. Tais ferramentas 

de cuidado podem ser consideradas tecnologias educa-

cionais e permitem a educação a distância de equipes, em 

diferentes lugares com o mesmo foco. As tecnologias edu-

cacionais apoiam a equipe de saúde na promoção da mu-

dança de comportamento, aprofundam o conhecimento, 

despertam interesse nos envolvidos para continuidade do 

aprendizado, além de permitir que pessoas, em diferentes 

contextos, sejam capacitadas da mesma maneira na mes-

ma temática.(51,52)

A maioria das tecnologias apontam como pontos for-

tes a agilidade e efetividade na comunicação, bem como a 

gestão e monitoramento dos processos. Ainda, no que se 

refere às máquinas de perfusão, os pontos fortes direcio-

nam ao potencial para melhorar a sobrevida do enxerto e 

do paciente e expansão para o uso de órgãos limítrofes. Em 

relação a cirurgia robótica, a mesma possibilita diminuição 

de riscos e complicações.

No que se refere à segurança, o monitoramento de 

etapas como perfusão, acondicionamento e controle de 

qualidade da perfusão, apresentam-se como pontos fortes 

nas tecnologias duras. Já nas tecnologias leves, a comuni-

cação surge como ponto forte em, praticamente, todos os 

estudos.  Destaca-se que os achados apoiam e respaldam o 

enfermeiro no cumprimento do conjunto de valores deter-

minados pela ANVISA(14) na gestão da qualidade das etapas 

do processo de doação e transplante de órgãos. Haja vista 

que essas tecnologias oportunizam agilidade da comunica-

ção, avaliação das informações em tempo real pela equipe 

em locais distintos, além de rapidez na tomada de decisão, 

segurança nos processos, alocação e distribuição rápida 

dos órgãos, rapidez, fluidez e rastreamento e perfusão ade-

quada com consequente redução da taxa de descarte dos 

órgãos.(25,34-39,44,45)

A principal limitação relaciona-se aos estudos apresen-

tarem pouca clareza sobre o desenvolvimento da tecno-

logia apresentada. Ainda, ressalta-se que os estudos não 

apontam comparações do uso da tecnologia na prática por 

meio de estudos clínicos randomizados.

Em razão do profissional enfermeiro assumir diferentes 

papéis em cada uma das etapas do processo de doação e 

transplantes, tais ferramentais de cuidados surgem como 

apoio à gestão dos processos, gerenciamento das etapas, 

coordenação da equipe, bem como agilidade na comuni-

cação e segurança, considerando os inúmeros contatos 

realizados pelos profissionais nesse processo. Ademais, 

auxilia a educação em saúde, sendo que o estudo mapeou 

ferramentas para auxiliar a capacitação da equipe mesmo 

à distância. 

CONCLUSÃO
O estudo mapeou as tecnologias de cuidado capazes de 

subsidiar segurança nas etapas do processo de transplante 

de órgãos, identificando grande produção de conhecimen-

to nessa área nos Estados Unidos, disponível na PubMed e 

no ano de 2020.  Quanto à classificação das tecnologias, as 

leves-duras e duras foram as que predominaram respecti-

vamente, e quanto ao tipo de tecnologia, as digitais foram 

as mais encontradas. No que se refere às tecnologias capa-

zes de subsidiar a segurança nas etapas dos transplantes, 

predominou-se os aplicativos, os quais oportunizam e agi-

lizam a comunicação, e apoiam a equipe de saúde, paciente 

e família ao acesso rápido a informações. Ademais, foram 

identificadas tecnologias digitais em forma de vídeos, que 

permitem capacitações da equipe de saúde, paciente e fa-

mília. Identificou-se ainda diferentes tipos de máquinas de 
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perfusão, as quais permitem aumentar a viabilidade dos ór-

gãos disponíveis para transplante.
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