Gestão em Saúde: Práticas de gestão com foco no aumento do aproveitamento
de órgãos doados.
Sâmela Oliveira Barbosa e Claudia Affonso S. Araujo

Protocolo: 349

Palavras-chave:
utilização de órgãos, gestão, transplante de órgãos, doação de órgãos, lean, revisão sistemática.

Resultados

Introdução
O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que melhora a qualidade de vida e

A busca resultou em 2.166 artigos, e considerando os artigos

aumenta a perspectiva de vida dos pacientes com falência de órgãos (Fu-Chi et al.,2020(4);

duplicados e análise dos estudos conforme os critérios de

ABTO, 2009). Infelizmente, existe maior procura do que oferta de órgãos para transplante e,

elegibilidade, 26 foram selecionados e analisados nesta revisão. A

consequentemente, um aumento da necessidade de órgãos doados em todo o mundo

figura 1 mostra o diagrama e avaliação dos artigos.

(Almeida et al., 2021; Scheuher, 2016).

Quanto o local de realização dos estudos. 50% (13/26) dos artigos

Os motivos para esse desencontro de demanda e oferta de órgãos são, principalmente, dois:

foram desenvolvidos nos EUA. 50% (13/26) foram realizados na

primeiro, o número de órgãos doados não é suficiente; e segundo, há uma baixa taxa de

América do Norte, 19% (5/26) na Europa, 15% (4/26) na Ásia, 7%

utilização de órgãos doados no processo de transplante (Cruz, 2019; Secretários de Saúde do

(2/26) na Oceania, apenas um artigo (1/26, 4%) foi realizado na

Reino Unido, 2020, Genç, 2008).

América Latina (no Chile), e (1/26, 4%) comparou Reino Unido e

Campanhas governamentais e pesquisas têm sido realizadas com foco no aumento do número

Estados Unidos.

de doações de órgãos e o resultado tem sido positivo. Nos EUA, o número de doações tem

Em relação à metodologia, os artigos são: 50% (13/26)

crescido por dez anos consecutivos (OPTN, 2020). No entanto, as taxas de utilização de órgãos

quantitativos, 46% (12/26) qualitativos, e (1/26, 4%) quali-quanti.

são um fator importante para que a oferta de órgãos se aproxime da demanda e existe um gap

Quanto à classificação das práticas de gestão nas dimensões Lean,

de pesquisas no estudo deste tópico.

as melhorias ocorreram: 38% (10/26) em processos, 38% em

Dado o cenário mundial de crescente necessidade por órgãos, o presente estudo tem como

tecnologia (10/26) e 23% em pessoas (6/26, 23%).

objetivo revisar sistematicamente a literatura para identificar as práticas de gestão

O tema mais pesquisado, tanto na dimensão do processo como na

implementadas para aumentar a taxa de utilização dos órgãos doados. Os artigos foram

da tecnologia, foi o das iniciativas logísticas (6/10, 60% em cada

classificados considerando três dimensões críticas das práticas de gestão lean: pessoas,

dimensão);

processos e tecnologia (Conboy et al., 2020; Vidgen, Shaw, e Grant, 2017).

A melhoria do conhecimento da equipe sobre o processo de
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Tabela 1- Estratégia de pesquisa
Estratégia

Termos

Limitações

#1

"organ utilization" OR
"organ utilisation" OR
"organ subutilization" OR
"organ subutilisation" OR
"organ transplant*" OR
"organ donation" OR
"organ procurement"

Titulo

#2

“management OR
performance OR
otimization OR efficient OR
efficiency OR otimisation
OR improvement OR
logistics OR Process*)))

realizada em março de 2021 e as

bases de dados utilizadas foram:
EBSCO,

SCOPUS,

WEB

OF

SCIENCE, PROQUEST e SCIELO.
Os termos e a estratégia de
pesquisa utilizada podem ser
vistos na tabela 1.
Os critérios de elegibilidade
incluíram

artigos

académicos

empíricos escritos em inglês,
português ou espanhol, que se
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