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1. (EBSERH/2019) O corpo de Gugu Liberato, deixou o hospital em Orlando Health Medical Center. A 

informação foi confirmada pelo irmão Armandio Liberato e pela assessoria do apresentador. A cirurgia 
para retirada dos órgãos foi realiza da na noite e na madrugada dos dias 23 e 24 e durou mais de 
6horas. (Fonte: Folha de São Paulo, 24/11/2019) A morte do apresentador brasileiro comoveu 
multidões. A respeito da doação, captação e transplante de órgãos, assinale a alternativa correta:   

a) Para receber um órgão, o potencial receptor deve estar inscrito em uma lista de espera, respeitando-se a 
ordem de compatibilidade e a gravidade de cada caso. A lista é única, organizada por estado ou por 
região, e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e por órgãos de controle federais. 

b) O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido 
de um receptor por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto. A doação de órgãos é 
autorizada após a parada cardiorrespiratória. 

c) A doação de órgãos só poderá ser realizada, no caso de paciente em morte encefálica, se houver o doador 
se manifestado antes do óbito, como previsto em lei. Mesmo se os familiares autorizarem, a doação não 
poderá ser realizada. 

d) O tempo de isquemia é o tempo de retirada de um órgão e transplante deste em outra pessoa, os órgãos 
com maior janela de tempo para captação e transplante são os rins e pode durar até 12horas. 

e) Após o transplante sugere-se consultas periódicas, com a prescrição de medicamentos 
imunossupressores sendo facultativa e de forma intermitente, de acordo com o grau de rejeição do 
receptor. Em casos de rejeição o paciente recebe altas doses de corticoides e deve permanecer 
hospitalizado. 

 
2. (UNIFESP/2016) A entrevista familiar que visa buscar o consentimento para a doação de órgãos deve ser 

realizada por profissional capacitado. Essa abordagem ocorre quando houver: 
a) suspeita de coma irreversível. 
b) constatação clínica de morte encefálica pelo médico intensivista. 
c) suspeita de morte encefálica. 
d) confirmação clínica e complementar do diagnóstico de morte encefálica. 
e) comunicação prévia à CNCDO devidamente registrada em prontuário. 
 
3. (UNIFESP/2016) A sequência da retirada de múltiplos órgãos obedece a seguinte ordem: 
a) fígado, rins, pâncreas e córnea. 
b) coração, pâncreas, fígado e enxertos vasculares. 
c) pulmões, fígado, rins e pele. 
d) enxertos vasculares, intestino delgado, rins e fígado. 
e) coração, rins, enxertos vasculares e fígado 
 
4. (UNIFESP/2016) Dentre os critérios mínimos para abertura de protocolo de morte encefálica, destacam-

se: 
a) escala de Glasgow igual a 3, causa de morte conhecida e suporte de ventilação mecânica. 
b) escala de Ramsey até 5, morte encefálica confirmada por exame metabólico e ventilação mecânica não 

invasiva. 
c) escala de Ramsey como possível doador, suspeita da causa de morte e ausência de suporte ventilatório. 
d) escala de Glasgow igual a 5, suspeita da causa de morte e ventilação mecânica não invasiva. 
e) escala de Ramsey como possível doador, causa de morte conhecida e ausência de suporte ventilatório. 
 
5. (AOCP/2014) O diagnóstico de morte encefálica implica na verificação de critérios pré-estabelecidos no 

exame físico (prova clínica) e exames de imagem. Dentre os itens a seguir, quais são reflexos avaliados 
na determinação da morte encefálica?  

a) Apneia, tosse, e reflexos óculo-cefálico, córneo-palpebral, fotomotor, vestíbulo-calórico.  
b) Reflexos cutâneo-plantar, Aquileu, córneo-palpebral, tendinoso de Golgi, tosse.  
c) Reflexos tricipital, óculo-cefálico, córneo-palpebral, vestíbulo-calórico.  
d) Reflexos vestíbulo-calórico, tosse, de Aquileu, patelar, apneia, sinal de Lazarus e tosse.  
e) Apneia, reflexo tendinoso de Golgi, reflexo patelar, tosse, Opistótono.  
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6. (FUNDAÇÃO SAÚDE/RJ - 2014) Segundo o descrito na Resolução Cofen 292/ 2004, que normatiza a 

atuação do enfermeiro na captação e no transplante de órgãos e tecidos, do doador cadáver e receptor, 
o papel do enfermeiro, inclui as seguintes ações, EXCETO:  

a) providenciar apoio emocional à família quando a doação for desejada, mas contraindicada;  
b) alertar a equipe de captação de órgãos sobre potencial doador;  
c) participar da obtenção de amostras para verificar a adequação do doador;  
d) explicar os atuais critérios descritos na legislação de morte cerebral em termos que os familiares possam 

entender;  
e) obter consentimento de qualquer um membro da família ou amigo próximo para a doação do órgão, 

quando adequado.  
 
 


