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Introdução
Neste mês de setembro, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) realiza a ‘Campanha de Doação de
Órgãos para Transplantes: Unidos pela vida’ para conscientizar a população sobre a importância de ser um
doador de órgãos. 

Durante todo o 'Setembro Verde' serão realizadas ações sobre o tema, com este e-book, PodCasts AMMG, que
você pode ouvir e compartilhar (https://ammg.org.br/podcasts/), e treinamento para estudantes de medicina. 

Assinam a campanha ao lado da AMMG: Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (Sammg), a
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais (FM UFMG), MG Transplantes, Hospital das Clínicas da UFMG (HC UFMG), Felício Rocho e Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte.



Mensagem
que deve ser
guardada
Os transplantes são procedimentos
salvadores. O Brasil tem posição de destaque
em números absolutos, mas não atende
adequadamente à sua necessidade.

União para
salvar vidas
De acordo com o diretor Científico da AMMG e
coordenador do Serviço de Transplante de Fígado da
Santa Casa de Belo Horizonte, Agnaldo Soares Lima, há
anos tenta-se melhorar o número de doadores para
beneficiar mais pacientes que estão na fila. Além disto, a
fila de espera não é muito grande em Minas, o que não
quer dizer que não há pessoas precisando do
transplante.
Este ano, a campanha busca estimular as pessoas a
conversarem sobre o tema em casa, no trabalho, enfim,
dar voz para sensibilizar para a importância deste
gesto. Neste e-book vamos esclarecer alguns mitos e
dar as informações principais para que você seja um
doador e permita a doação de órgãos de seus
familiares.



Quais os agentes importantres neste
processo?

A atividade de transplante é diretamente dependente da doação de
órgãos e todos temos participação! É imprescindível trabalhar:
 1) Conscientização da população;
 2) Conscientização dos médicos / serviços de saúde; 
 3) Aumentar a eficácia da organização de captação de órgãos.

O que é o
transplante
e qual a sua
finalidade? 

O transplante é um
procedimento cirúrgico em
que um órgão ou tecido
presente na pessoa doente
(receptor) é substituído por
um órgão ou tecido sadio
proveniente de um doador.
Quando autorizado pela
família, podem ser doadas
partes do corpo, sejam
órgãos ou tecidos, visando
substituir os órgãos doentes. 

Que órgãos podem ser doados? 

Podem ser doados rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino,
córneas, valvas cardíacas, pele, ossos e tendões. 



Há doação em vida?

Sim. O doador vivo é a pessoa maior de idade e juridicamente capaz,
saudável e que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua
própria saúde. Um doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado,
parte da medula ou parte dos pulmões, a compatibilidade sanguínea é
necessária em todos os casos. Para doar órgão em vida, o médico deverá
avaliar a história clínica do doador e as doenças prévias. Pela legislação,
parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes,
só com autorização judicial.

Quando os
órgãos
podem ser
doados? 

Quando constatada a morte
encefálica, que é irreversível,
o óbito da pessoa é
declarado. Nesta situação, os
órgãos e tecidos podem ser
doados para transplante,
mas apenas após o
consentimento familiar.
Quando a morte é decorrente
de parada cardiorrespiratória
(coração parado), pode ser
realizada apenas a doação
de tecidos (córnea, pele e
ossos, por exemplo).

O que é morte encefálica?

Morte encefálica ocorre quando há perda completa e irreversível das
funções encefálicas cerebrais. Neste caso, a respiração só é possível com
ajuda de aparelhos e o coração baterá por poucas horas. Por isso, a morte
encefálica caracteriza a morte de um indivíduo. 



Qual a
legislação
vigente?
Conhecida como Lei dos Transplantes -  Lei nº
9434 de 4 de fevereiro de 1997,
regulamentada pelo Decreto nº 9175 de 18 de
outubro de 2017.

Acesse

Quero ser um
doador, o
que fazer?
No Brasil, a doação de órgãos e tecidos só
será realizada após a autorização familiar. Por
isto, é importante falar para a sua família que
deseja ser um doador de órgãos, para que
após a sua morte, eles possam autorizar, por
escrito, a doação dos órgãos e tecidos.



Como
acontece?
Depois da confirmação da morte encefálica e da manifestação do
desejo da família em doar os órgãos do parente, a equipe de saúde
realiza um questionário com os familiares para detalhar o histórico
clínico do possível doador. A ideia é investigar se os hábitos do
doador possam levar ao desenvolvimento de possíveis doenças ou
infecções que poderão ser transmissíveis ao receptor.

Algumas doenças podem prejudicar a doação de órgãos e precisam
ser avaliadas pelo médico. 

A entrevista é essencial para que a equipe possa avaliar os riscos e
garantir a segurança dos receptores e dos profissionais de saúde.



Qual tempo
entre a retirada
de órgãos do
doador e a
realização do
transplante?

ÓRGÂO TEMPO

CORAÇÃO 4  horas  

PULMÃO 4 a 6 horas

RIM 48 horas

FÍGADO 12 horas

PÂNCREAS 12 horas



Como ocorre o transplante de medula óssea?

Cadastro

O transplante de células-tronco hematopoéticas ou de medula óssea, como é conhecido, consiste na substituição de
uma medula óssea doente ou deficitária por células-tronco hematopoéticas normais obtidas da medula óssea, do
sangue periférico ou de sangue de cordão umbilical e placentário do doador.
Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, existem mais de 100 centros autorizados pelo Ministério da Saúde a
realizar as diferentes modalidades de transplante de medula óssea. 

Quem recebe os órgãos/tecidos doados?

Após efetivada a doação, a Central de Transplantes do estado é comunicada e, por meio do registro de lista de espera,
seleciona os receptores mais compatíveis.



Qual a
instituição
responsável
em Minas
Gerais?

Metropolitana de Belo Horizonte;
Leste (Governador Valadares);
Nordeste (Montes Claros);
Oeste (Uberlândia);
Sul (Pouso Alegre) ;
Zona da Mata (Juiz de Fora).

O MG Transplantes é responsável por coordenar a
'política de transplante de órgãos e tecidos' no estado
de Minas Gerais, regulando o processo de notificação,
doação, distribuição e logística, avaliando resultados
e capacitando hospitais e profissionais afins na
atividade de transplante.
Ele é composto por seis organizações de procura de
órgãos (OPO's) distribuídas nas seguintes regiões:



Linha de orientação à população: 0800.283.7183

E-mail: mgtransplantes@saude.mg.gov.br

Endereço: Avenida Professor Alfredo Balena, 400, 1º
andar, Bairro Santa Efigênia, BH/MG

Telefones: (31) 3219-9200 e 3219-9201

Fonte:
Ministério da Saúde
Fhemig MG

Mais informações
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