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Diretrizes brasileiras para o manejo de potenciais doadores de órgãos em morte 
encefálica. Uma força-tarefa composta por Associação de  Medicina Intensiva 
Brasileira, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Brazilian Research in 
Critical Care Network e Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes

MATERIAL SUPLEMENTAR

Brazilian guidelines for the management of brain-dead potential organ donors. The task force of 
the Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, 
Brazilian Research in Critical Care Network, and the General Coordination of the National 
Transplant System

Glauco Adrieno Westphal1,2,3 , Caroline Cabral Robinson1, Alexandre Biasi Cavalcanti4 , Anderson Ricardo Roman Gonçalves5,6, Cátia Moreira Guterres1, Cassiano Teixeira7,8 , Cinara 
Stein1, Cristiano Augusto Franke7,9, Daiana Barbosa da Silva1, Daniela Ferreira Salomão Pontes10, Diego Silva Leite Nunes10, Edson Abdala11, Felipe Dal-Pizzol12,13 , Fernando Augusto 
Bozza14,15 , Flávia Ribeiro Machado16, Joel de Andrade17, Luciane Nascimento Cruz1, Luciano César Pontes Azevedo18, Miriam Cristine Vahl Machado3, Regis Goulart Rosa1 , 
Roberto Ceratti Manfro7, Rosana Reis Nothen19, Suzana Margareth Lobo20, Tatiana Helena Rech7 , Thiago Costa Lisboa7, Verônica Colpani1, Maicon Falavigna1,21,22

Apêndice 1 - Grupo de trabalho e atribuições de cada participante

Continua...

Nome Atribuição
Participou da 

reunião de escopo 
(26 de janeiro de 2016)

Realizou busca 
e revisão das 

evidências

Participou da 
1ª reunião de 

recomendações (3 de 
novembro de 2016)

Participou da 
2ª reunião de 

recomendações (9 de 
fevereiro de 2017)

Revisou e 
aprovou o 
documento 

final
Alexandre Biasi Cavalcanti  
Médico intensivista

Membro do painel x x x x

Anderson Ricardo Roman Gonçalves 
Nefrologista.

Revisão técnica x

Caroline Cabral Robinson
Fisioterapeuta

Metodologista x x X x x

Cátia Moreira Guterres
Farmacêutica.

Metodologista x x x x

Cassiano Teixeira
Médico intensivista

Membro do painel x x x x x

Cinara Stein
Fisioterapeuta

Metodologista x x x x

Cristiano Augusto Franke
Médico intensivista

Membro do painel x x x

Daiana Barbosa da Silva
Enfermeira

Membro do painel x x x

Daniela Ferreira Salomão Pontes
Médica intensivista

Revisão técnica x

Diego Silva Leite Nunes
Médico intensivista

Membro do painel x x

Edson Abdala
Médico intensivista

Membro do painel x x x

Felipe Dal-Pizzol
Médico intensivista

Membro do painel x x

Fernando Augusto Bozza
Médico intensivista

Membro do painel x x

Flávia Ribeiro Machado. 
Médica intensivista

Membro do painel x x x x

Glauco Adrieno Westphal
Médico intensivista

Membro do painel 
Co-chair da diretriz

x x x x x

Joel de Andrade
Médico intensivista

Membro do painel x x

Luciane Nascimento Cruz
Psiquiatra

Metodologista x x
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...continuação 

Apêndice 2 - Declaração de conflito de interesse
Sumário dos conflitos de interesse declarados pelos participantes da diretriz

Nome
Conflito de interesse declarado Decisão quanto a 

participaçãoQuestão Descrição do conflito de interesse

Alexandre Biasi Cavalcanti Nenhum Não se aplica Não aplicável

Anderson Ricardo Roman Gonçalves Nenhum Não se aplica Não aplicável

Caroline Cabral Robinson Nenhum Não se aplica Não aplicável

Cátia Moreira Guterres Nenhum Não se aplica Não aplicável

Cassiano Teixeira Nenhum Não se aplica Não aplicável

Cinara Stein Nenhum Não se aplica Não aplicável

Cristiano Augusto Franke Nenhum Não se aplica Não aplicável

Daiana Barbosa da Silva Nenhum Não se aplica Não aplicável

Daniela Ferreira Salomão Pontes 5b Coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde do Brasil Não participou do painel

Diego Silva Leite Nunes 5b Consultor em regulação em saúde da Coordenação Geral do Sistema Nacional de 
Transplantes do Ministério da Saúde do Brasil

Declarou e participou

Edson Abdala Nenhum Não se aplica Não aplicável

Felipe Dal-Pizzol Nenhum Não se aplica Não aplicável

Fernando Augusto Bozza Nenhum Não se aplica Não aplicável

Flávia Ribeiro Machado Nenhum Não se aplica Não aplicável

Glauco Adrieno Westphal Nenhum Não se aplica Não aplicável

Joel de Andrade Nenhum Não se aplica Não aplicável

Luciane Nascimento Cruz Nenhum Não se aplica Não aplicável

Luciano César Pontes de Azevedo Nenhum Não se aplica Não aplicável

Maicon Falavigna Nenhum Não se aplica Não aplicável

Miriam Cristine Vahl Machado Nenhum Não se aplica Não aplicável

Regis Goulart Rosa Nenhum Não se aplica Não aplicável

Roberto Ceratti Manfro 5b Presidente da Associação Brasileira de Transplantes Não participou do painel

Rosana Reis Nothen 5b Coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde do Brasil Não participou do painel

Suzana Margareth Lobo Nenhum Não se aplica Não aplicável

Tatiana Helena Rech Nenhum Não se aplica Não aplicável

Thiago Costa Lisboa Nenhum Não se aplica Não aplicável

Verônica Coplani Nenhum Não se aplica Não aplicável

Luciano César Pontes de Azevedo
Médico intensivista

Membro do painel x x x x

Maicon Falavigna
Médico epidemiologista 

Metodologista
Co-chair da diretriz

x x x x x

Miriam Cristine Vahl Machado
Médica intensivista

Membro do painel x x x

Regis Goulart Rosa
Médico intensivista

Membro do painel x x

Roberto Ceratti Manfro
Médico nefrologista

Revisão técnica x

Rosana Reis Nothen
Médica pediatra

Revisão técnica x

Suzana Margareth Lobo
Médica intensivista

Membro do painel x x x

Tatiana Helena Rech
Médica intensivista

Membro do painel x x x

Thiago Lisboa
Médico intensivista

Membro do painel x x x

Verônica Coplani
Fisioterapeuta

Metodologista x x x x
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DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

A declaração de conflitos de interesse foi adaptada a partir do formulário de declaração de conflitos de interesse da 
Organização Mundial da Saúde. Todos os membros do grupo declararam os seus potenciais conflitos de interesse, utilizando 
o Formulário de Declaração de Conflitos de Interesse apresentado abaixo. Participantes que possuíssem conflito de interesse 
relevante associado a uma ou mais questões do documento seriam impossibilitados de participar da discussão das questões 
específicas, sem impedimento de participar da discussão das demais questões, incluindo votação caso não fosse obtido 
consenso. Um participante declarou conflito de interesse relacionado a questão 5b, conforme apresentado na tabela sumário 
dos conflitos de interesse declarados pelos participantes da diretriz.

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE*

*Documento adaptado a partir do formulário de declaração de conflitos de interesse da Organização Mundial da Saúde.
O Ministério da Saúde, buscando embasamento científico para as decisões relacionadas às políticas em saúde, depende, 

em diversas circunstâncias, da consultoria de especialistas externos, que por sua vez podem ter interesses vinculados à 
sua área de atuação. Para garantir alta integridade e confiança do público nestas atividades, o Ministério requer que estes 
profissionais divulguem quaisquer situações que poderiam gerar um potencial conflito de interesse relacionado ao tema da 
atividade em que estarão envolvidos. 

Dentro deste contexto, gostaríamos de convidá-lo a preencher o questionário abaixo, que lhe auxiliará a declarar 
qualquer vínculo ou interesse financeiro, profissional ou de qualquer outra natureza que pudesse afetar sua participação 
como membro do Grupo elaborador da Diretriz para manutenção de múltiplos órgãos no potencial doador falecido. 
O questionário será submetido à apreciação da equipe coordenadora da Diretriz. 

Nome:
Instituição:
Email:

Data e título da reunião ou da diretriz ao qual você está envolvido, incluindo a descrição do assunto a ser considerado:
Data: _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Por favor, responda cada uma das perguntas abaixo. Se a resposta a qualquer uma das perguntas for “SIM”, descreva as 
circunstâncias na última página deste formulário.

O termo “você” refere-se a você mesmo e seus familiares imediatos (ou seja, cônjuge ou companheiro com quem você tem 
uma relação pessoal próxima similar, e seus filhos). “Entidade comercial” inclui qualquer atividade comercial, associação com 
a indústria, instituição de pesquisa ou outra empresa, cujo financiamento é significativamente derivado de fontes comerciais 
com um interesse relacionado ao assunto da reunião ou desta diretriz. “Organização” inclui uma organização governamental, 
internacional ou sem fins lucrativos. “Reunião” inclui uma série ou ciclo de reuniões.
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1. EMPREGO E CONSULTORIA

Nos últimos 4 anos, você recebeu uma remuneração de uma entidade comercial ou outra organização com um interesse relacionado ao assunto da reunião ou desta diretriz?

1a Emprego Sim (    ) Não (    )

1b Consultoria, incluindo serviços como técnico ou conselheiro Sim (    ) Não (    )

2. SUPORTE A PESQUISA

Nos últimos 4 anos, você ou sua unidade de pesquisa recebeu o apoio de alguma entidade comercial ou outra organização com um interesse relacionado ao assunto da 
reunião ou desta diretriz?

2a Suporte a pesquisa, incluindo doações, colaborações, patrocínios e outras fontes de financiamento Sim (    ) Não (    )

2b Apoio não-financeiro no valor de mais de R$ 1.000,00 em geral (inclui o equipamento, instalações, assistentes de pesquisa, viagens pagas 
para reuniões, etc.)

Sim (    ) Não (    )

Suporte (incluindo honorários) por ser palestrante (Speaker), dando palestras ou treinamento para uma entidade comercial ou outra 
organização com um interesse relacionado ao assunto da reunião ou desta diretriz?

3. INVESTIMENTO

Você tem investimentos em curso (no valor de mais de R$ 10.000,00) em uma entidade comercial com interesse relacionado ao assunto da reunião ou desta diretriz? Inclua 
também os investimentos indiretos, tais como uma relação de confiança ou sociedade com a empresa. Você pode excluir os fundos de investimento, fundos de pensão ou de 
investimentos semelhantes que são amplamente diversificados e no qual você não exerce nenhum controle.

3a Ações, títulos, outros títulos Sim (    ) Não (    )

3b Os interesses das empresas comerciais (por exemplo, empresas próprias, parcerias, sociedade conjunta, conselheiro) Sim (    ) Não (    )

4. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Você tem direitos de propriedade intelectual que podem aumentar ou diminuir com o resultado da reunião ou desta diretriz?

4a Patentes, marcas comerciais ou direitos autorais (incluindo pedidos pendentes) Sim (    ) Não (    )

4b Conhecimento exclusivo e especializado em uma substância, tecnologia ou processo Sim (    ) Não (    )

5. DECLARAÇÕES PÚBLICAS E POSICIONAMENTO (DURANTE OS ÚLTIMOS 3 ANOS)

5a Como parte de um processo regulatório, legislativo ou judicial, você já que forneceu um parecer técnico ou depoimento, relacionado com o 
tema da reunião ou desta diretriz, para uma entidade comercial ou outra organização?

Sim (    ) Não (    )

5b Você manteve cargo público ou outra posição, remunerada ou não, onde representava os interesses ou defendia uma posição relacionada 
com o assunto da reunião ou desta diretriz?

Sim (    ) Não (    )

6. INFORMAÇÃO ADICIONAL

6a Se não já foi divulgado previamente neste formulário: você já trabalhou para o concorrente de um produto que é o assunto da reunião ou desta 
diretriz ou, será que a sua participação na reunião ou nesta diretriz te permitirá obter acesso a informações confidenciais de um concorrente, 
ou criar para você uma vantagem pessoal, profissional, financeira ou de negócios?

Sim (    ) Não (    )

6b Para o seu conhecimento, o resultado da reunião ou diretriz beneficiaria ou prejudicaria interesses dos outros com quem você tem interesses pessoais, 
profissionais, financeiros ou comerciais comuns (como seus filhos ou irmãos, colegas de profissão, unidade administrativa ou departamento)?

Sim (    ) Não (    )

6c Excluindo o Ministério da Saúde ou o Hospital Moinhos de Vento, alguma pessoa ou entidade pagou ou contribuiu para os seus custos de 
viagem relacionados a esta reunião ou diretriz? 

Sim (    ) Não (    )

6d Você recebeu qualquer pagamento (com exceção das despesas de viagem) ou honorários para falar publicamente sobre o assunto desta 
reunião ou desta diretriz?

Sim (    ) Não (    )

6e Existe algum outro aspecto ou circunstância atual não abordado acima e que pode afetar sua objetividade ou independência? Sim (    ) Não (    )

EXPLICAÇÃO da resposta "SIM": Se a resposta a qualquer uma das perguntas anteriores foi "SIM", descreva brevemente as circunstâncias nesta página abaixo. Se você não descrever a natureza de um interesse ou se você não 
fornecer a quantidade ou o valor envolvido, será assumido que o conflito é significativo.
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Números 1 - 4

Tipo de interesse, número da questão e 
categoria (e.g. propriedade intelectual 4.a 
direitos autorais) e descrições básicas

Nome da companhia, 
organização ou instituição

Pertence a você, um membro da 
família, empregador, unidade de 
pesquisa ou outro?

Valor da renda ou o valor de 
interesse (se não for divulgado, é 
assumido como sendo significativo)

Conflito de interesse 
atual (ou ano de 
término do mesmo)

Números 5 - 6
Descrever o assunto, circunstâncias específicas, as partes envolvidas, calendário e outros detalhes relevantes.

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO

Ao preencher e assinar este formulário, você concorda com a divulgação de qualquer conflito de interesse relevante para 
outros participantes da reunião e da diretriz ou produto resultante.

DECLARAÇÃO

Declaro por minha honra que as informações prestadas são verdadeiras e completada no melhor de meu conhecimento.
Caso haja qualquer alteração das informações acima, eu prontamente notificarei o grupo responsável por esta diretriz e 

completarei uma nova declaração de conflitos de interesse que descreve as alterações. Isto inclui qualquer alteração que ocorra 
antes ou durante a reunião ou a própria diretriz e através do período de realização até a publicação dos resultados finais ou a 
consumação da atividade em causa.

Data: ________________                         Assinatura: _____________________________ 


