DOAÇÃO DE

ÓRGÃOS E TECIDOS
Um gesto de amor à vida.

COMO POSSO SER DOADOR DE ÓRGÃOS?
No Brasil não existe nenhum processo burocrático ou
necessidade de deixar documentos por escrito para se
tornar um doador. O que deve ser feito é avisar a família
sobre a decisão, já que os órgãos somente serão doados
com a autorização dos familiares. Deixar clara esta vontade
é fundamental.

DOADOR EM VIDA
O doador vivo é a pessoa que pode doar órgãos ou tecidos
sem que ocorra o comprometimento de sua saúde.
Geralmente as doações ocorrem entre familiares. No caso
de não parentes, a doação é permitida somente com
autorização judicial.
• Órgãos que podem ser doados: parte de um dos
pulmões, parte do fígado e um dos rins.
• Tecidos que podem ser doados: ossos, sangue, medula
óssea e cordão umbilical.

DOADOR APÓS A MORTE
Há duas situações: morte encefálica e morte por coração
parado.
• Morte encefálica é a completa e irreversível parada de
todas as funções do cérebro.
• Morte por coração parado é a mais comum e ocorre
quando este órgão para de funcionar e manter as
condições necessárias para a vida.

DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA
A confirmação é obtida por dois exames, realizados por
dois médicos diferentes, sendo pelo menos um deles um
neurologista. Há um intervalo de tempo entre um exame e
outro. Nenhum desses médicos pode pertencer à equipe de
transplante. Além disso, é realizado exame complementar
para ter certeza de que as células do cérebro não
funcionam mais, não deixando dúvidas sobre a morte.

QUEM NÃO PODE DOAR?
Pessoas que tenham falecido devido a doenças infecciosas
ativas, pessoas sem documentação e menores de 18 anos
sem autorização dos responsáveis legais não podem ser
doadores.

ÓRGÃOS E TECIDOS QUE PODEM SER DOADOS
Conheça os órgãos e tecidos elegíveis à doação e os
tempos máximos para retirada e preservação.
Órgãos e
Tecidos

Tempo máximo
para retirada

Tempo máximo
de preservação

Córneas

6h pós Parada Cardíaca

7 dias

Coração

Antes da Parada Cardíaca

de 4h a 6h

Pulmões

Antes da Parada Cardíaca

de 4h a 6h

Rins

30min pós Parada Cardíaca

até 48h

Fígado

Antes da Parada Cardíaca

de 12h a 24h

Pâncreas

Antes da Parada Cardíaca

de 12h a 24h

Ossos

6h pós Parada Cardíaca

até 5h

COMO O CORPO FICA APÓS A DOAÇÃO DE
ÓRGÃOS?
A retirada dos órgãos e tecidos que serão doados segue
todas as normas de uma cirurgia comum e não deixa
deformidades. Portanto, o doador terá um funeral habitual.

UM ÚNICO DOADOR PODE SALVAR ATÉ 20
VIDAS.
Um doador pode salvar ou melhorar a qualidade de vida de
até 20 pessoas diferentes, através da doação de órgãos e
tecidos.

MITOS SOBRE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Idosos não podem doar.
Mito! Pessoas de todas as idades podem ser
consideradas possíveis doadoras. A condição
médica no momento da morte é o que
determinará quais órgãos poderão ser doados.
É necessário deixar um documento
por escrito informando o desejo de
ser um doador.
Mito! No Brasil não há necessidade de nenhum
documento, basta avisar sua família sobre a
decisão.
Somente coração, fígado e rins
podem ser transplantados.
Mito! O pâncreas, pulmão e intestino também
podem ser doados.
As córneas são o único tecido que
pode ser transplantado.
Mito! Ossos, tendões, sangue, pele e válvulas
cardíacas também são tecidos que podem ser
transplantados.
Quem recebe um órgão de uma
pessoa passa a se comportar como o
falecido.
Mito! Os órgãos não trazem consigo nenhum
tipo de característica emocional de quem o doou.
As religiões não apoiam a doação de
órgãos.
Mito! A maioria das religiões é favorável à
doação de órgãos, por se tratar de um ato de
amor ao próximo. Mesmo as religiões que são
contrárias à transfusão de sangue não se
contrapõem à doação.

SOBRE A CIHDOTT
A CIHDOTT ou Comissão Intra-Hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplantes é obrigatória em
todos os hospitais e responsável por acompanhar as
doações realizadas, desenvolver uma cultura de doação
na comunidade e na própria instituição. Tem a missão de
assegurar que todo o processo ocorra de forma adequada
e de acordo com a legislação e protocolos aplicáveis.

O QUE É DOAÇÃO DE ÓRGÃOS?
A doação de órgãos e tecidos é uma atitude que consiste
em doar determinada parte do nosso corpo para
contribuir no tratamento de outra pessoa.

POR QUE DOAR?
Doar órgãos é um ato de solidariedade que salva e
permite mais qualidade de vida a muitas pessoas. Além
disso, os indivíduos ligados diretamente ao transplantado
têm sua integridade psicológica preservada.
Avise sua família sobre a decisão de se
tornar um doador. Neste processo eles
são tão importantes quanto você.

#SouDoadorDeÓrgãos
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