
Organização de Procura de
Órgãos (OPO) e a Doação de

Órgãos para Transplantes

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - ISCMPA

Organização de Procura de Órgãos - OPO 1

Enf. Ms. Simone Lysakowski
Enf. Ms. Kelen Mayer Machado



Atuar nos hospitais que não têm CIHDOTT;

Suporte nos processos diagnóstico de ME (doppler);

Organizar o processo de Doação de Órgãos;

Atuar em parceria com as CIHDOTTs;

Atuar como CIHDOTT no hospital onde está inserido

como OPO;

Está disponível 365 dias do ano, 24 horas por dia.

Atribuições das OPOs?



OPOs do RS
Distribuição das OPOs no RS



Ações da OPO no processo de doação

Notifica CET do
protocolo de ME

- Encaminha
documentos e laudos

de exames;
- Avalia condições
clínicas e possíveis
contraindicações;

Acolhe e entrevista 
a família

- Acolhe a família e
seus anseios;

- No momento
adequado se

oportuniza a doação
de órgãos;

Viabiliza a realização
do DTC

- Confere documento
diagnóstico de ME;
- Organiza horário e
logística para exame

complementar;

Organiza logóstica
da doação

- Realiza exames
avaliação órgãos;

- Organiza horário de
cirurgia de doação;
- Encerra processo

junto á família com a
entrega do corpo;



 

Outras ações da OPO - Educação

Formação das CIHDOTT,
curso de comunicação de

situação crítica.

Capacitação / Formação

Escolas, faculdades,
empresas, hospitais,
eventos, SIPA, rádios,

jornais.

Palestras/ Aulas



PORQUE É
IMPORTANTE
FALARMOS

SOBRE
DOAÇÃO DE

ÓRGÃOS?

(RBT - junho, 2022)

https://youtu.be/XUNTkBL5pnA

Que muitos sonhos possam
ser realizados

https://youtu.be/XUNTkBL5pnA
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Doação de Órgãos no Brasil e RS



A U L A  D E  M A T E M Á T I C A QUEM AUTORIZA 
A DOAÇÃO

Art. 4º ....dependerá da autorização
do cônjuge ou parente, maior de

idade, obedecida a linha sucessória,
reta ou colateral, até o segundo grau

inclusive, firmada em documento
subscrito por duas testemunhas

presentes à verificação da morte.            
 
 

Doador menor de idade???

(Lei nº 9.434 /1997. Lei nº 10.211/2001)



O impacto da Doação de
Órgãos vai além daquele
que realiza o transplante

https://www.youtube.com/watch?v=esvspmDu8f0



Obrigada
opo1@santacasa.org.br


