
A vida precisa  
ir mais longe.  

Doe órgãos e tecidos.



Setembro Verde estimula doação
O Setembro Verde é uma campanha pensada para sensibilizar a população 

sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. O mês foi escolhido 

em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, instituído por lei em 27 

de setembro de 2007 pelo Governo Federal.

A doação de órgãos e tecidos ainda é permeada por tabus, polêmicas e 

fake news. Por isso, ampliar a mensagem do Setembro Verde é essencial 

para revertermos esse quadro.

Números ainda desanimadores
Apesar da importância da doação de órgãos e tecidos, algumas questões 

difi cultam o ato em si. De acordo com a Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), a tríade incompreensão da morte encefálica, religião e falta de 

preparo da equipe para fazer a abordagem dos familiares contribui para o 

alto índice de recusa. 

Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, 
esse cenário foi agravado. 

Segundo o Ministério da Saúde, a recusa dos familiares é um dos principais 

fatores que restringem a doação de órgãos. Em 2020, 37,2% dos familiares 

abordados não autorizaram a retirada dos órgãos e tecidos para doação.

Entre janeiro 
e julho de 2019

novos doadores
6.466

Em 2020

doadores
5.922

Queda de

8,4%



Informação transforma
Você tem dúvidas sobre a doação de órgãos? Certamente, não está sozinho(a). 

Algumas vezes, a falta de informação pode resultar em uma decisão equivocada 

em um momento crucial: o de consentir ou não com a doação do órgão ou 

tecido. E esse pode ser, literalmente, um caso de vida ou morte.

Por isso, que tal desmistificar algumas 
questões que permeiam o tema?

Qualquer pessoa pode doar?
Depende. No caso de órgãos sólidos, podem impedir a doação os tumores 

malignos e as doenças infectocontagiosas graves. O médico é quem vai 

avaliar a viabilidade do procedimento. 

Para doar medula óssea, é preciso se cadastrar no Registro Nacional de 

Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, o que demanda as 

seguintes características: idade entre 18 e 35 anos, não apresentar doenças 

infecciosas, incapacitantes, hematológicas, do sistema imunológico nem câncer.

Posso doar em vida?
Sim. A medula óssea só pode ser doada em vida. Em relação à doação de

órgãos sólidos, é possível doar um dos rins, parte do fígado e, em situações

excepcionais, parte do pulmão. Mas, nesses casos, é preciso assegurar

que o doador em vida é saudável e que a doação não vai comprometer a

sua saúde. Vale lembrar que o doador deve ser parente do receptor em até 

quarto grau e possuir compatibilidade sanguínea. Caso o doador não seja 

um parente relacionado é necessária autorização judicial.



 Como vou saber que vão retirar os órgãos 
só depois da morte?
Simples: a abordagem sobre a doação de órgãos só acontece quando é 

decretada a morte encefálica pela equipe médica, ou seja, quando não é 

possível que o doente volte a viver. A morte encefálica implica a falência 

das células do Sistema Nervoso Central e, portanto, a interrupção do fl uxo 

de sangue para o cérebro, um quadro irreversível e defi nitivo. Isso só é 

possível em pacientes hospitalizados, ou seja, pessoas falecidas fora do 

hospital não se encaixam nesse tipo de doação.

 Como vão saber que desejo ser um doador 
depois de minha morte?
Somente se você avisar. Atualmente, esse é o único mecanismo que 

possibilita que sua vontade pós-morte seja respeitada. Portanto, deixar 

amigos e familiares cientes de que você deseja ser um doador depois de 

morrer é imprescindível.

 Quais órgãos e tecidos podem ser obtidos 
de um doador com morte encefálica?
Um doador em morte encefálica pode salvar mais de oito vidas, porque 

são reaproveitados diversos órgãos vitais: coração; pulmão; fígado; rins; 

pâncreas; córneas; intestino; pele; ossos e válvulas cardíacas.



Doar medula óssea dói?
Pode ser um pouco incômodo, mas não chega a provocar dor – e, vamos 

combinar, vale a pena o esforço quando se trata de uma vida que vai ser 

salva. Depois de confirmada a compatibilidade, a medula óssea pode ser 

coletada de duas formas: por punções simples na medula do doador, com 

duração média de 90 minutos, ou por um processo chamado aférese, 

quando as células-tronco são coletadas diretamente do sangue do doador, 

que tomou medicamentos previamente para aumentar a quantidade 

desse tipo de célula no sangue.

Quem vai receber os órgãos?
A pessoa que estiver cadastrada na fila de espera nacional e preencher os 

critérios de prioridade, como idade (criança tem preferência), gravidade da 

doença e proximidade geográfica do doador. Quando existe um potencial 

doador no hospital, ou seja, com investigação de morte encefálica, a central 

de transplante do estado é notificada. A partir daí, ela dá seguimento ao 

processo de confirmação de morte encefálica, abordagem da família do 

possível doador e outros passos importantes.

 Como fica o corpo do doador depois da retirada 
dos órgãos?
Intacto. O corpo permanece igual, apenas com uma cicatriz no abdome. 

Pode ser velado e sepultado de acordo com os ritos que forem da vontade 

de seus familiares.



Faça a vida ir mais longe
Agora que você já entendeu diversos aspectos relacionados com a doação 

de órgãos, gostaríamos de fazer um convite: junte-se a essa corrente. 

Seja um doador de órgãos e de medula óssea! Avise a sua família 

que deseja ser doador e procure o hemocentro mais próximo para 

ser um doador voluntário de medula óssea. Faça a vida ir além!

No Centro de Transplantes do Hospital Brasília a vida vai mais longe. 

Desde 2011, quando fomos credenciados pelo Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT) para a realização de transplantes de medula óssea 

autólogo e de fígado, trabalhamos para salvar vidas e possibilitar uma 

existência mais confortável para os pacientes. Com o passar do tempo, 

foram realizados inúmeros investimentos em tecnologia e recursos 

humanos especializados, o que propiciou a expansão do programa e o 

credenciamento de outras modalidades: coração, rim e medula óssea 

alogênico aparentado e não aparentado.
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