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INTRODUÇÃO: Pacientes em morte encefálica (ME) não estão sendo identificados nas Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs, 
caracterizando uma grande barreira para a doação de órgãos. Torna-se imperioso o desenvolvimento de uma organização efetiva 
de captação de órgãos. OBJETIVOS: O objetivo da pesquisa foi descrever a atividade de busca ativa de potenciais doadores 
(BAPD) no hospital do estudo. MÉTODOS: Estudo retrospectivo realizado em um hospital público, geral e universitário de 
referência no sul do Brasil no período 2011/2014. Houve a identificação da atividade de BAPD através do acompanhamento 
rotineiro nos dias úteis de pacientes atendidos nas UTIs, com ênfase nos mais graves (escala de coma Glasgow ≤ 8) visando à 
procura de pacientes com evolução para ME. As variáveis coletadas foram relacionadas com os óbitos das UTIs, a identificação 
dos pacientes mais graves e ocorrências relacionadas. A análise foi descritiva e os resultados foram expressos em números 
absolutos e percentagens. RESULTADOS: Ocorreram 2.700 óbitos nas UTIs, sendo 261 pacientes identificados na BAPD. 
Destes, 44 receberam alta da UTI e 98 foram diagnosticados com ME. Observou-se que foram diagnosticadas outras 23 ME sem 
acompanhamento da BAPD. Ocorreram 5 escapes para diagnóstico de ME. CONCLUSÕES: A BAPD mostrou-se como uma 
efetiva rotina no encontro de potenciais doadores e no caráter educativo dos profissionais das UTIs. Ainda que não tenham sido 
identificadas muitas situações de falhas, propõe-se a BAPD nos hospitais como mais uma ferramenta educativa para evitar 
perdas. Também chamou a atenção que o potencial de doadores no hospital do estudo está no seu limite, pois foram 
diagnosticados 4,48% dos óbitos da UTI em ME e 0,18% de escapes para diagnóstico de ME. Projeto aprovado pelo CEP HCPA. 
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