


Procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um

órgão ou tecido de uma pessoa doente (receptor) por

outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto.

Órgãos: coração, fígado, rim, pâncreas, pulmão e 

pele (camada superficial).

Tecidos: medula óssea, ossos e córneas.



DOADOR EM VIDA
DOADOR APÓS 

O ÓBITO

DOIS TIPOS DE DOADORES

• Apresentar boa condição de

saúde.

• Ser maior de 18 anos ou ser

emancipado.

• Com exceção da doação de

medula óssea, o receptor deve

ser cônjuge ou apresentar

parentesco até quarto grau.

Em outros casos, deve haver

autorização judicial.

• Considera-se qualquer pessoa

em MORTE ENCEFÁLICA

como uma doadora em

potencial, desde que tenha os

órgãos em boas condições.

Assim, para que a doação

ocorra é primordial a

AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA.



Perda completa e IRREVERSÍVEL das
funções encefálicas (cerebrais), o que
evidencia a morte de uma pessoa.

• Pode ser diagnosticada com critérios
precisos, padronizados e passíveis de serem
realizados em todo o território nacional.

• O coração continua batendo, mantendo a
circulação sanguínea para os órgãos, o que
torna viável a doação de praticamente todos
os órgãos, sendo preservada de forma
artificial, com o uso de medicamentos e
aparelhos.



Não é válida, pela legislação vigente, nenhuma declaração, testamento

ou documento e não existem cadastros de doadores, sendo que a

decisão final é da família.

Obs.: Carteirinha de doador ou qualquer tipo de papel (fornecida

gratuitamente por diversas associações) poderá influenciar na decisão

dos familiares no momento da doação.

Uma simples conversa permitirá aos familiares tomar uma decisão

rápida e consciente, caso a situação se apresente.

É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de

tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou

para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto

grau. Para qualquer outra pessoa, somente mediante avaliação em

Comissão de Ética do Hospital e autorização judicial, onde seja

comprovada estreita relação entre doador e receptor, exceto quando se

trata de doação de medula óssea.



Existe uma fila de espera por transplantes, dividida

por órgão específico, organizada pelo Sistema

Nacional de Transplantes (SNT), parte do Ministério

da Saúde. O SNT determina o próximo paciente da

fila que irá receber o órgão, levando em conta a

compatibilidade sanguínea, o tempo de espera e a

gravidade do caso.

Obs.: Ainda que a fila de doação de órgãos e o

sistema de transplantes sejam nacionais, o

órgão do doador é destinado para pacientes na

fila de espera do mesmo estado, por uma

questão de logística de transporte e devido ao

prazo entre a retirada do órgão do doador até o

momento do transplante (tempo de isquemia).



A doação deixa o corpo deformado?

 MITO! Os órgãos e tecidos doados são

removidos por meio de uma cirurgia.

Portanto, a doação não desfigura o corpo.

A doação de órgãos beneficia muitas 

pessoas?

 VERDADE! Um único doador de órgãos

e tecidos pode beneficiar até 10 pessoas.

Após a doação de órgãos o corpo precisa 

ser sepultado em caixão lacrado?

 MITO! O corpo pode ser velado ou

cremado normalmente e não precisa de

nenhum preparo especial.

Idosos ou pessoas que já tenham tido 

alguma doença não podem ser 

doadores?

 MITO! Todas as pessoas podem ser

consideradas potenciais doadoras,

independentemente da idade ou histórico

médico.

A grande maioria das religiões é favorável à 

doação?

 VERDADE! Todas as religiões pregam os

princípios de solidariedade e amor ao próximo,

que são as principais características do ato de

doar. Até mesmo as religiões que são contrárias

à transfusão de sangue não interferem na

decisão de doação de órgãos.

A família do doador precisa arcar com os 

custos relacionados à doação?

 MITO! O doador ou sua família não tem

custos nem ganho financeiro com a doação dos

órgãos ou tecidos.

É possível que um paciente em morte 

encefálica volte a viver?

 MITO! A morte encefálica é

IRREVERSÍVEL, sendo atestada por dois

médicos diferentes, seguindo os critérios do

Conselho Federal de Medicina, que tem a

finalidade de comprovar a ausência de reflexos
do cérebro.



De acordo com a lei nº 11.584/2.007, o dia 27 de

setembro representa o Dia Nacional da Doação de

Órgãos, dada a importância da conscientização

acerca do tema e a necessidade de se falar sobre o

assunto, sobretudo com familiares.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11584.htm


DEIXE SUA MARCA NA VIDA 

DE OUTRAS PESSOAS. 

SALVE VIDAS!

CONVERSE COM 

AMIGOS E AVISE 

SEUS FAMILIARES!

SEJA UM DOADOR 

DE ÓRGÃOS!
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