DOE ÓRGÃOS!

Salvar outra vida está ao seu alcance

Entenda a doação de orgãos

Como ser doador? Doador falecido

Doar órgãos é um ato de solidariedade e amor. Significa oferecer ao próximo uma nova oportunidade, uma esperança para recomeçar. É possível
doar em vida e também após a morte.
Os órgãos que podem ser doados são: coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado e intestinos. Tecidos que podem ser doados incluem: córneas, pele, ossos, valvas cardíacas

Pela legislação vigente, para ser doador,
não é necessário deixar nada por escrito, não
Pela legislação vigente, para ser doador,
não é necessário deixar nada por escrito, não
há possibilidade de deixar em testamento,
não existe um cadastro de doadores de
órgãos e nem são mais válidas as declarações nos documentos de identidade e carteiras de habilitação e nem as carteirinhas
de doador, lembrando que a carteirinha
de doador poderá influenciar na decisão
dos familiares no momento da doação.

Como ser doador? Doador vivo
Dirigir-se a um hospital transplantador*,
onde o doador será avaliado por um médico que irá orientá-lo sobre todo o processo de doação. O transplante entre vivos é
autorizado somente para cônjuge ou parentes até 4º grau (pais, irmãos, netos, avós,
tios, sobrinhos e primos). Pessoas com grau
de parentesco mais distante ou sem relação consanguínea, apenas emocional
(ex.: cunhado, sogro, sogra, genro, nora
etc.) dependem de uma autorização judicial para que o transplante seja realizado.
Caso o doador tenha boas condições de
saúde e compatibilidade sanguínea com
o paciente que precisa do transplante,
é possível doar um órgão duplo como o
rim, uma parte do fígado, parte do pâncreas ou do pulmão, ou um tecido como
a medula óssea. Mas isso só será possível
se o procedimento não representar nenhum risco ou problema de saúde para
quem está doando. No caso de doação
de medula óssea, o histórico clínico será
avaliado por um médico responsável, basta procurar o Hemocentro mais próximo.
Lembre-se que para inibir a comercialização de órgãos, a legislação brasileira
não permite a doação altruísta no Brasil.

* A lista pode ser encontrada em: www.transplante.
rj.gov.br/Site/Conteudo/Equipes.aspx
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Assim sendo, quem deve e pode autorizar
a doação em caso de morte encefálica, é
a sua família que, para tomar essa decisão,
precisa estar ciente de que você quer doar
seus órgãos e/ou tecidos. Por esta razão, a
única forma de ser um doador pós-morte é
discutir o assunto, em vida, com os seus familiares, o que permitirá também a todos que
participarem dessa conversa, revelarem-se doadores ou não doadores de órgãos.
É possível realizar um cadastro no site www.
doemaisvida.com.br/site/conteudo/,onde as informações das pessoas que querem ser doadores ficam armazenadas e,
em um momento de dor e pesar, vão ajudar a lembrar a família sobre a vontade
de ser um doador de órgãos e tecidos.
Fonte: http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/
RBT/2017/rbt-imprensa-leitura-compressed.pdf

Número de transplantes no Brasil
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No ano de 2016, 642 crianças ingressaram em lista para
realizar transplantes de órgãos sólidos e 542 já aguardavam em lista em dezembro de 2016, totalizando 1184 crianças necessitando de transplante no ano. Foram transplantadas 565(48%). Faleceram em lista de espera, 35 crianças (3,3%).

Procedimentos
• A doação e transplante de órgãos
só podem ser iniciados após consentimento da família e da confirmação da morte cerebral do paciente.
• As principais causas de morte encefálica são: traumatismo crânio encefálico,
acidente
vascular
encefálico
(hemorrágico ou isquêmico); encefalopatia
anóxica e tumor cerebral primário.
• A morte cerebral só é confirmada após
certificações e exames realizados pelos
médicos. Após as certificações, o paciente
deve ser submetido a dois exames neurológicos que avaliem a integridade do tronco
cerebral. Estes exames são realizados por
dois médicos não participantes das equipes
de captação e transplante. Após o segundo exame clínico, é realizado um exame
complementar que demonstre: ausência
de perfusão sanguínea cerebral ou ausên-

cia de atividade elétrica cerebral ou ausência de atividade metabólica cerebral.
•
Após o diagnóstico da morte encefálica, a família deve ser consultada e orientada sobre o processo de doação de órgãos
em uma entrevista clara e objetiva onde é
informado “que a pessoa está morta e os órgãos podem ser doados para transplante”.
• Independente da decisão da família
ou se o potencial doador irá converter-se
em doador efetivo. Após o diagnóstico da
morte encefálica, o médico irá informar a
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs) do Estado
informando nome, idade, causa da morte
e hospital onde o paciente encontra-se internado. Essa notificação é compulsória.
• Se a morte encefálica for comprovada
e houver consentimento da família, mais
de DEZ órgãos podem ser transplantados:
coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rim, córnea e osso, entre outros.
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Mitos mais comuns
1) Se os médicos do setor de emergência souberem que você é um doador, não vão se esforçar para salvá-lo:
Se você está doente ou ferido e foi admitido no hospital, a prioridade número um
é salvar a sua vida. A doação de órgãos
somente será considerada após sua morte e após o consentimento de sua família.
2) Quando você está esperando um transplante, sua condição financeira ou seu
status é tão importante quanto sua condição médica: Quando você está na lista de
espera por uma doação de órgão, o que
realmente conta é a gravidade de sua doença, tempo de espera, tipo de sangue e
outras informações médicas importantes.
3) Necessidade de qualquer documento ou
registro expressando minha vontade de ser
doador: Não há necessidade de qualquer
documento ou registro, apenas informe sua
família sobre sua vontade de ser doador.
4) Somente corações, fígados e rins podem ser transplantados: Órgãos necessários incluem coração, rins, pâncreas,
pulmões, fígado e intestinos. Tecidos que
podem ser doados incluem: córneas,
pele, ossos, valvas cardíacas e tendões.
5) Seu histórico médico acusa que seus órgãos ou tecidos estão impossibilitados para
a doação: Na ocasião da morte, os profissionais médicos especializados farão uma revisão de seu histórico médico para determinar
se você pode ou não ser um doador. Com os
recentes avanços na área de transplantes,
muito mais pessoas podem ser doadoras.
6) Você está muito velho para ser um doador: Pessoas de todas as idades e históricos médicos podem ser consideradas potenciais doadoras. Sua condição médica
no momento da morte determinará quais
órgãos e tecidos poderão ser doados.
7) A doação dos órgãos desfigura o cor4

po e altera sua aparência na urna funerária: Os órgãos doados são removidos
cirurgicamente, numa operação de rotina, similar a uma cirurgia de vesícula biliar ou remoção de apêndice. Você
poderá até ter sua urna funeral aberta.
8) Sua religião proíbe a doação de órgãos: Todas as organizações religiosas
aprovam a doação de órgãos e tecidos e a consideram um ato de caridade.
9) Há um verdadeiro perigo de alguém poder ser drogado e quando acordar, encontrar-se sem um ou ambos os rins, removidos
para ser utilizado no mercado negro dos
transplantes? Essa história tem sido largamente veiculada pela Internet. Não há absolutamente qualquer evidência de tal atividade ter ocorrido. Mesmo soando como
verdadeira, essa história não se baseia
na realidade dos transplantes de órgãos.

Onde buscar outras informações
Disque transplante: 155
www.transplante.rj.gov.br/Site/Conteudo/Default.aspx

www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/entendadoacao.pdf
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos
Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes Associação para Pesquisa e Assistência em
Transplantes Associação da Medula Óssea
Transpatica - Associação Brasileira dos Transplantados de Fígado e Portadores de Doenças Hepáticas
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) - Escritório no Brasil
Centro Colaborador da OMS para a Classificação Internacional de Doenças em Português
Grupo de Atuação Brasileiro para a Realização de Transplantes Infantis e Estudos de Tubo Neural
ABRALE - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia
Fundação Pró-Rim
ADOTE (Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos)
Transplantes em diabéticos - DIABETENET
ATX-UNIFESP - Informações sobre insuficiência e transplante renal ADRETERJ
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Fundação Pró-Renal
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Rua Faro, 80 - Anexo 2º andar

Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22461-020
Telefones: (21) 2239-9555 / 2294-7170

