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Conforme Decreto n º 9.175/2017: 
Art. 7º As Centrais Estaduais de 
Transplantes - CETs serão as unidades 
executivas das atividades do SNT nos 
Estados e no Distrito Federal, de 
natureza pública. 
 

Art. 8º Compete às CET:  
I - organizar, coordenar e regular as atividades de doação e 
transplante em seu âmbito de atuação;  



 
 
 

Justificativa:  
O processo de doação de órgãos e tecidos para 
transplantes se apresenta como um novo campo de 
atuação para o Assistente Social, posto que esse 
profissional tem foco de intervenção a família dos 
usuários dos serviços de saúde. 

 
 

Objetivo:  
Socializar a experiência das Assistentes Sociais  da 
CET/MA no processo de doação de órgãos e tecidos para 

transplantes. 
 
 

  
 



 
O Transplante é uma modalidade terapêutica de alta 
complexidade que tem como pressuposto básico a 

necessidade do doador; 
 

A atuação do Assistente Social  se pauta no compromisso de 
trabalhar para que o cidadão possa ter acesso ao 

tratamento no SUS 
 

No processo de trabalho na CET/MA as Assistentes Sociais 
buscam respaldo na legislação referente ao Sistema Único 

de Saúde, no Parâmetros para Atuação do Assistente Social 
na Saúde do Conselho Federal de Serviço Social – 2009 e no 

Código de Ética Profissional.  
 

 
 

 



A atuação em uma equipe multidisciplinar exige 
dos profissionais uma integração maior entre si, 

desenvolvendo uma atuação em conjunto. 
 

Significa o reconhecimento de sua prática dentro 
de um espaço de atuação de diferentes categorias 

profissionais, as quais devem trabalhar em 
conjunto, para  alcançar os objetivos 

institucionais.  
 

 
 

 



  
 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL  - CET/MA 



 - Planejar e realizar capacitações e campanhas 
educativas sobre doações de órgãos e tecidos para 
fins de transplante 



- Planejar capacitações para profissionais da área 
de saúde (internas e externas e CIHDOTT’S) 



- Assessorar a equipe multiprofissional nos 
processos de doação/transplante, identificando 
o perfil da família potencial doadora; 

 
- Manter contato direto com as Equipes dos 
Hospitais Notificantes (Serviço Social, CIHDOTT e 
outras equipes) a fim de orientar o Acolhimento 
familiar durante a Internação do Potencial 
Doador, quando necessário; 



- Realizar, juntamente com a equipe 
multiprofissional, a entrevista familiar para doação 

de órgãos; 
 
 
 

- Providenciar, juntamente com equipe 
multiprofissional as assinaturas nos termos de 

autorização para doação; 



-Acompanhar a família durante todo o tempo em que 
está ocorrendo a captação dos órgãos e tecidos, 

orientando as mais diversas demandas, assim como o 
horário previsto para o recebimento do corpo; 

 
 

- Orientar quanto a necessidade de registrar Boletim do 
Ocorrência em caso de necropsia no Instituto Médico 

Legal; 



- Identificar possíveis demandas Psicológicas, da família 
doadora, e encaminhar ao profissional (psicólogo); 

 
- Realizar encaminhamentos da família para as diversas 

redes de serviços, conforme demanda identificada; 
 

- Manter contato prévio com município de origem em 
caso do doador do interior do Estado, quando necessário, 
para informar sobre a necessidade de translado do corpo. 



 
- Prestar orientações aos familiares quanto a 

Direitos Sociais e Previdenciários; 
 

 
- Realizar atendimento social, 

Encaminhar providências, e prestar orientação social 
às famílias doadoras;  

 
 

Atribuições PRIVATIVAS do Assistente Social no 
Processo de doação de órgãos  



- Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos na área do Serviço Social ; 

 
- Realizar laudos periciais, informações e pareceres 

sobre a matéria de Serviço Social; 
 

- Treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social. 

Atribuições PRIVATIVAS do Assistente Social no 
Processo de doação de órgãos  



OBRIGADA! 

Seja você um doador de vida! 

INFORME SUA FAMÍLIA. 


