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Com mais doadores, mais vidas serão salvas
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Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.

Aumente a linha da vida
Se você ou uma pessoa próxima
podem um dia precisar de um trans-
plante, por que não doar? A doação é
um ato de solidariedade e cidadania.
Um único doador tem a possibilidade
de salvar ou melhorar a qualidade de
vida de muitas  pessoas.
No Brasil, o número de
doações cresceu 40%
nos últimos dois  anos,
mas o número de doa-
dores ainda é significa-
tivamente menor do
que a necessidade de órgãos para
transplante. Como consequência, o
número de pacientes em lista de espe-
ra e o tempo de espera por uma doa-
ção aumentam.
Por que faltam doadores? O tema, deli-
cado por implicar morte ou doença, é
evitado pela maioria das pessoas e
famílias. Faltam esclarecimentos e
orientações sobre o assunto – muitos
brasileiros não compreendem a impor-
tância da doação e os procedimentos a

ela relacionados e muitos mitos per-
correm os meios de comunicação, cau-
sando mais dúvidas. 
A doação de órgãos pode salvar
muitas vidas e melhorar a qualida-
de de tantas outras, não apenas dos
doentes, mas dos familiares e ami-

gos, que enfrentam a
angús tia provocada
por uma doença.
Esta publicação preten-
de levar informações
corretas às pessoas,

para que elas possam pensar e deba-
ter a respeito do tema. Com isso, será
possível aumentar a corrente de soli-
dariedade em prol da doação e dar
continuidade à linha da vida de mui-
tas pessoas. Venha fazer parte dessa
aliança, incentive amigos e familiares
a se informarem também.
Dr. Valter Duro Garcia,
presidente da 
Associação Brasileira de Transplante
de Órgãos (ABTO)

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.
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A participação da população em prol da doação de órgãos 
pode melhorar a realidade dos transplantes no País. 
Informe-se sobre a doação e passe as mensagens adiante. 
Você ajudará a prolongar a linha da vida de muitas pessoas.
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Pensar no filho ainda dói. Dona 
Dirce Thomaz Fernandes, 73
anos, se emociona ao lembrar de
Clóvis, falecido há cinco anos.
“Ele estava viajando, caiu numa
lanchonete no Paraná e bateu a
cabeça. Teve traumatismo
craniano, ficou em coma e
depois teve morte encefálica”,
conta, com a voz triste. “Ele era
maravilhoso para mim, muito
trabalhador, me ajudou muito.”
Clóvis morreu aos 38 anos, era
solteiro, trabalhava como auditor
em uma grande empresa. “Ele
morou muito tempo fora do País,
mas estava sempre em casa,
pelo menos duas vezes por
mês”, lembra a mãe. Quando foi
diagnosticada a morte encefálica,
dona Dirce diz que perguntaram
se a família permitia a doação
dos órgãos. 
Ela não sabia se era ou não a
vontade do filho. Procurou os
amigos dele, que revelaram a 
ela que Clóvis tinha afirmado ser
doador.  Ela seguiu a vontade
dele. “Não fiquei arrependida”,
conta. Clóvis pôde doar não 
apenas as córneas, o
pulmão e o coração,
mas sim diversos
órgãos e tecidos.
“Fico feliz em
saber que este
gesto salvou
vidas. 
Nesse ponto,
meu coração
está alegre.
Ainda tem um
pedacinho dele
andando por aí.”
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O que é transplante?

Transplante é um procedimento cirúrgico no qual os médicos substituem
um órgão ou tecido de uma pessoa doente (receptor) 
por outro órgão ou tecido saudável de um doador, 
vivo ou falecido. Hoje mais de 80% dos transplantes
são realizados com sucesso.

Transformando 
a dor em amor

Constatada a morte cerebral, o
hospital aciona a coordenação
hospitalar de transplante, que
entrevista a família. Autorizada a
doação, a coordenação hospitalar
avisa a Central de Notificação,
Captação e Distribuição de Órgãos
(CNCDO) do Estado, que seleciona
os receptores e avisa as equipes de
transplante para irem ao hospital
remover os órgãos do doador e

levá-los ao local
onde será

realizado o
transplante.

O Brasil é o segundo país 
do mundo em número 
absoluto de transplantes e o
que mais investe recurso
financeiro público em 

transplantes no mundo. 
Mas ainda é preciso evoluir. 
Temos um número muito grande
de pacientes em lista de espera e,
infelizmente, um número 
pequeno de doadores.”

Dr. Ben-Hur Ferraz Neto,
vice-presidente da ABTO e chefe do
Programa de Transplantes do Hospital
Israelita Albert Einstein
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Quem pode ser
um doador?
Qualquer pessoa 
pode ser doadora – 
a exceção são os 
portadores de doenças
infecciosas ativas ou de
câncer. Fumantes, em
geral, não são 
doadores de pulmões,
mas podem doar 
outros órgãos 
e tecidos.

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.

Com mais doadores, 
mais vidas serão salvas
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90%
Dos transplantes

realizados 
no País 

são feitos 
por meio 
do SUS

25
Estados participam

do sistema de 
captação de órgãos,

por meio das 
Centrais Estaduais
de Transplantes

Queremos que o número 
de doadores triplique até
2017. A intenção é chegar 
a 20 doadores por milhão de
pessoas. E já estamos 

progredindo: de 2006 para cá, o
número de doadores cresceu 
40%. Hoje, a taxa é de 
8,6 doadores por milhão de 
pessoas.”

Dr. Valter Duro Garcia,
presidente da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (ABTO)

548
Estabelecimentos 

de 
saúde 
fazem 
parte 

da rede

1.376 
Equipes médicas 
em todo o Brasil 
são autorizadas 

a realizar 
transplantes 

no País

Uma pessoa em coma
pode ser doadora?

Não. No coma, não ocorreu a morte
cerebral, ou seja, as células do cére-
bro continuam vivas e o quadro
pode ser revertido.

❝

Por que 
ser doador?

A maioria das pessoas tem
medo de falar no assunto, 
uma vez que o mesmo 
envolve a idéia de morte. 
Da mesma forma, é mais fácil
imaginar que nunca será 
preciso transplantar um órgão. 
A possibilidade, entretanto, 
existe. Se alguém necessitar de
um órgão, precisará também de
um doador. Um único doador
tem a possibilidade de salvar ou 
melhorar a qualidade de vida de
mais de vinte pessoas.

O que pode ser transplantado?

Órgãos, tecidos e células (medula óssea) podem ser 
transplantados. O doador vivo pode doar um rim, parte do fígado,
parte do pulmão, parte do pâncreas e a medula óssea – 
esta última pode ser feita até por crianças e mulheres grávidas, 
por não acarretar nenhum risco ao doador. 
No caso do doador falecido, depois de declarado o óbito, com o 
consentimento da família, podem ser doados coração, pulmões, rins, 
fígado, pâncreas, córneas, pele, ossos e válvulas cardíacas. 

Por que o Dia 
Nacional da Doação
de Órgãos e Tecidos
ocorre no dia 27 de
setembro?

Nessa data é celebrado 
o dia de São Cosme e 
São Damião, os santos
gêmeos médicos 

considerados padroeiros da
medicina e dos transplantes.
Obra exposta no Museu do
Prado, em Madri, do pintor
espanhol Fernando del 
Rincón (1491-1525), mostra
os santos transplantando
uma perna em um paciente,
com o corpo do doador ao
lado da cama.
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Veja a rede do SUS

O que é morte cerebral?

Chamada pelos médicos de morte
encefálica, é a parada irreversível
da função do encéfalo (cérebro e
tronco cerebral), ou seja, é quando
o cérebro para de funcionar. Ela
ocorre geralmente por causa de um
ferimento grave ou um derrame,
quando o cérebro deixa de receber
fluxo sanguíneo e não executa mais
suas funções vitais. A constatação
da morte encefálica é feita por pelo
menos dois médicos, um deles
neurologista, a partir de exames
clínicos realizados em intervalo de
diversas horas. A morte cerebral
deve ser confirmada por um exame
de imagem, que pode ser arterio-
grafia cerebral, eletroencefalogra-
ma ou doppler transcraniano. A
morte cerebral permite a doação de
órgãos e tecidos; a morte cardíaca,
só a doação de tecidos.

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.
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A espera continua
O técnico em eletrônica e 
informática Etevalter Pereira dos
Santos, 35 anos, recebeu, recente-
mente, um rim da irmã, Marlene.
“Se existe a possibilidade de salvar
uma vida, por que não?”, diz ela.
Mas a luta de Etevalter ainda 
continua. Ele está na fila de espera
por um pâncreas. Diabético há 20
anos, Etevalter conta que sofre 
muito com a doença, em especial
por ter rejeição à insulina. “Os 

médicos demoraram para 
descobrir, achavam que eu não fazia
a dieta direito ou que deixava de
tomar os medicamentos”, 
conta. Ele diz que já perdeu 30% da
visão e tem crises de 
neuropatia. Para controlar o 
diabetes, precisa de um tipo de 
insulina especial. Agora, com o novo
rim, Etevalter já se sentiu melhor no
dia seguinte ao transplante. “Foi 
maravilhoso”, conta, sorrindo e com
muita esperança. “Tenho fé de que
tudo vai dar certo.”

Há legislação específica sobre doações no Brasil?

No País, a doação é sistematizada por meio de legislação (Lei nº 9.434/1997
e Lei nº 10.211/2001) que trata sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano para fins de transplante. A doação de órgãos no Brasil é orga-
nizada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), em âmbito nacional, e
pelas Centrais Estaduais de Transplantes, que controlam a lista de espera pelos
órgãos e toda a logística do processo de doação e transplante em cada estado.
A política de transplante está em sintonia com as Leis nº 8.080/1990 e nº
8.142/1990, que regem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Cada um dos transplantes
bem-sucedidos são histórias
de felicidade, renascimento
para a vida e esperança na
medicina e na ciência. Os

doadores anônimos são sempre 
um exemplo de coragem e 
desprendimento. As famílias que
doaram órgãos de familiares 
representam gestos de altruísmo e
solidariedade do ser humano.”

Dr. Mário Abbud Filho,
do Instituto de Urologia e 
Nefrologia e diretor do 
Centro de Transplantes de 
Orgãos do Hospital de Base da 
Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto (Famerp)

Quem é beneficiado?

Milhares de pessoas, incluindo
crianças, que contraem doenças
cujo único tratamento é um trans-
plante. Geralmente, essas pessoas
vão para listas de espera forma-
das nas Centrais de Transplantes
das Secretarias Estaduais de Saú-
de e aguardam a chamada. Mas a
sua vez pode demorar: a lista de
espera por um pulmão, por exem-
plo, é renovada anualmente, uma
vez que a maioria morre sem con-
seguir um doador. É importante,
ainda, saber que a indicação para
um transplante é feita com muito
critério pelos médicos, de acordo
com a legislação vigente. A famí-
lia do doador falecido não escolhe
o receptor, que é designado a par-
tir das listas de espera das Cen-
trais de Transplantes.

É necessário assinar algum 
documento para ser um doador?

Para se tornar doador, não é preciso deixar
nada por escrito, nenhum documento. Basta avi-
sar a família – é ela quem vai autorizar a remo-
ção dos órgãos no caso de doação após a mor-
te cerebral. Por isso, é importante que haja um
consentimento da pessoa ainda em vida, dei-
xando clara a sua vontade à família. Esse con-
sentimento não precisa ser por escrito, podendo
ser apenas por meio de uma comunicação ver-
bal. Para doações em vida, o doador deve ter
mais de 18 anos de idade e o receptor deve ser
cônjuge ou parente consanguíneo (pais, filhos,
irmãos, avós, tios ou primos). Se não houver
parentesco, será preciso autorização judicial.

❝

Você também pode 
precisar um dia 

No Brasil, anualmente, 60 pessoas 
a cada 1 milhão apresentam 
morte cerebral, representando 
aproximadamente 12 mil pessoas.
Destas, em torno de 6 mil (50%)
poderiam ser doadoras de órgãos. 
Têm a necessidade de receber um
transplante de órgão a cada ano:

Portanto, a chance de que alguém
seja doador de órgãos é quatro 
vezes menor do que a chance 
de que venha a precisar de um 
transplante. 

9

pessoas para rim 

pessoas para fígado 

pessoas para coração 

pessoas para pulmão 

pessoas para pâncreas 

pessoas para intestino

14 mil
6 mil
1.600
1.600

400
200

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.
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Um idoso ou uma pessoa que já tenha tido 
alguma doença não podem ser doador

Todas as pessoas podem ser consideradas potenciais doadoras, independen-
temente da idade ou do histórico médico. O que determinará a possibilidade
de transplante e quais os órgãos e tecidos que podem ser transplantados é a
condição de saúde no momento da morte e uma revisão do histórico médico
do paciente. Os recentes avanços da medicina na área de transplantes garan-
tem que mais pessoas possam ser doadoras e que haja mais receptores.

Alguns mitos e verdades 
Legislação, financiamento,
organização de hospitais e
educação da população
devem se desenvolver de
forma harmoniosa. Legislação

e financiamento devem ser 
aprimorados, enquanto a atenção,
agora, deve se voltar 
principalmente para a organização
e a educação. Precisamos atuar em
vários estados e aumentar o 
número de transplantes em todo o
Brasil. O número de cirurgias está
abaixo das necessidades da 
população porque falta doação 
de órgãos.”

Dr. Valter Duro Garcia,
presidente da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (ABTO)

❝

“Foi uma vida que 
se foi, mas que me deu 
uma nova vida.”
Há quatro anos, Luciane Viegas de
Moraes nasceu de novo. É  assim
que ela se sente hoje, com 39 anos,
depois de um transplante de 
pâncreas e rim. Luciane era diabéti-
ca desde os 12 anos de idade e teve
o primeiro filho aos 23. “Era uma
gestação de risco, mas não trouxe
consequências, pois eu controlava o

diabetes.” Entretanto, ela enfrentou
problemas sérios na segunda 
gravidez. O rim parou de funcionar e
ela teve três edemas pulmonares.
“Foi muito difícil, passei grande 
parte da gestação no hospital e
minha filha nasceu no sexto mês”,
conta. Luciane iniciou a hemodiálise
e entrou na lista de espera pelos
transplantes de rim e de pâncreas,
por ser diabética dependente de
insulina. “Foram dois anos e dois
meses aguardando, um período 

terrível”, revela. Mas veio o 
chamado: “Um médico me ligou,
perguntou se eu estava bem e disse
que havia uma chance de eu ser
transplantada”. Depois de alguns
exames, muita angústia, nove horas
de cirurgia e quinze dias de 
internação, tudo deu certo. “Tive o
melhor tratamento possível, sem
gastar nada”, diz.
Hoje, ela toma remédios 
diariamente para evitar a rejeição
dos órgãos e leva uma vida normal.

Religiosa – ela é pastora da Igreja
Bola de Neve –, Luciane diz que a
filha é a prova de seu milagre.
“Hoje, a Rebecca é uma menina 
linda, inteligente e saudável”, conta
a mãe. “Valeu muito a pena. Eu oro
muito pela família da pessoa que
me doou os órgãos”, revela. 
“Gostaria de encorajar as pessoas
que estão na fila de espera. Temos
de acreditar que tudo vai dar certo e
ter a oportunidade de começar a
vida do zero.”

Religião é 
impedimento 
para doação

Todas as religiões pregam os
princípios de solidariedade e
amor ao próximo, que são as
principais características do ato
de doar. A grande maioria das
religiões é francamente favorá-
vel à doação, en      quanto outras
deixam a cri tério de seus segui-
dores a decisão de serem ou
não doadores. Até mesmo as re -
li giões que são contrárias à
transfusão de sangue não in ter -
ferem na decisão de doação.

A doação deixa 
o corpo deformado

Os órgãos e tecidos doados são
removidos por meio de uma 
operação cirúrgica. Portanto, a
doação não desfigura o corpo, que
pode ser velado normalmente,
podendo ser inclusive cremado. 

A família precisa arcar com 
os custos relacionados à doação

O doador ou sua família não têm custos nem ganho financeiro, sendo ape-
nas entregue uma carta de agradecimento pelo gesto solidário e humano.
O receptor também não precisa pagar pela cirurgia de transplante. A con-
dição social e/ou financeira do receptor não importa quando se está numa
lista de espera. O que realmente conta é a gravidade da doença, tempo
de espera, tipo de sangue e outras informações médicas importantes.
Quem arca com os custos dos procedimentos relacionados aos transplan-
tes é o Sistema Único de Saúde (SUS), que também se responsabiliza pelo
fornecimento, durante toda a vida, das medicações necessárias para evi-
tar a rejeição do órgão transplantado.

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.
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PULMÕES

O que pode 
ser doado
No Brasil, são considerados 
de rotina transplantes de órgãos 
(rins, coração, fígado, pulmão e 
pâncreas), tecidos (córneas, válvulas
cardíacas, ossos e pele) e 
células (medula óssea) e sangue.

Se os médicos souberem que um paciente 
quer ser doador, não vão se esforçar para salvá-lo

A equipe médica que atende uma pessoa na emergência não é a mesma
que promove a retirada de órgãos para transplante. A primeira tem como
prioridade salvar vidas, não tendo conhecimento sobre a decisão da pessoa
de ser doadora ou não; a segunda só atua depois de anunciada a morte e
com o consentimento da família. Não é verdade que os médicos do setor de
emergência podem não se esforçar para salvar a vida de uma pessoa, da qual
se conhece o desejo de ser doadora.

Uma pessoa que se 
manifesta doadora pode
ser sequestrada e ter seus
órgãos roubados

O transplante de órgãos exige cuida-
dos médicos especiais, exames
laboratoriais e ação rápida. Um cora-
ção ou um pulmão, por exemplo,
devem ser transplantados, no máxi-
mo, entre quatro a seis horas. Além
disso, a cirurgia de remoção de
órgãos deve ser realizada em centro
cirúrgico, com toda assepsia neces-
sária. Isso inviabiliza o mito de pes-
soas desaparecidas que
ressurgem sem um
rim. A história de
sequestros de pes-
soas para venda
de órgãos, divul-
gada pela inter-
net, é fantasiosa
e não se baseia
na realidade dos
transplantes de
órgãos no País.

A lei brasileira é uma das
mais rigorosas do mundo
sobre a questão da morte
encefálica e da doação de
órgãos após a morte.”

Dr. Ben-Hur Ferraz Neto,
vice-presidente da ABTO e chefe do
Programa de Transplante do Hospital
Israelita Albert Einstein

❝
SANGUE

CÓRNEAS

CORAÇÃO OU VÁLVULAS

FÍGADO 

PELE

OSSOS

PÂNCREAS

RINS

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.
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Pulmão

Transplante indicado para pessoas com
doença pulmonar grave, tais como
enfisema, fibrose cística e fibrose pul-
monar. Em situações especiais, para
crianças, uma parte do pulmão pode
vir de um doador vivo (são necessários
dois doadores para um receptor). O
índice de sobrevida dos transplantados
é de cerca de 78% no primeiro ano. 

Coração

O transplante, 
recomendado a 
pessoas com 
insuficiência cardíaca
que não respondem
a nenhum tratamento
ou cirurgia, pode 
ser realizado 
somente por doador
falecido, com morte 
encefálica 
constatada. O índice
de sobrevida dos
transplantados 
é de cerca de 
85% no 
primeiro ano.

Pele

O transplante de pele é indicado
para pessoas que sofreram grande
perda de pele, seja por queimadu-
ra ou por alguma doença dermato-
lógica grave. Ela pode ser obtida de
doadores falecidos ou, ainda, de
pessoas que tiveram a pele remo-
vida em cirurgias estéticas.

Sangue

Este é o tipo de doação que todo
mundo conhece e que pode ser fei-
ta em qualquer hemocentro, onde o
sangue será utilizado quando for
necessária uma transfusão. O doa-
dor deve apresentar boa saúde, ter
entre 18 e 65 anos, pesar mais de
50 quilos, entre outros critérios.
Antes da doação, um questionário é
aplicado para verificar se as pessoas
podem ou não ser doadoras.  

Córneas

Transplantes de córnea, par-
te do olho que controla a
passagem de luz para a reti-
na, só podem ser realizados
a partir de doadores faleci-
dos, com idade entre 2 e 80
anos. Entre as doenças gra-
ves que podem afetar a cór-
nea estão o ceratocone e a
distrofia do endotélio. 

A cada transplante, 
a alegria é coletiva. 
A chance de um transplante
de rim dar certo é 
superior a 90%.”

Dr. José Medina Pestana,
do Hospital do Rim e professor titular
da Escola Paulista de Medicina

❝

Pâncreas

O pâncreas é uma glândula que atua na
digestão dos alimentos e produção de
insulina, elemento químico responsável
pelo equilíbrio dos níveis de açúcar no san-
gue. Esse transplante é realizado geral-
mente junto com o transplante de rim em
pessoas diabéticas com sérios problemas
renais, a partir de doador falecido. O índice
de sobrevida dos transplantados é de cer-
ca de 86% no primeiro ano.

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.
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Importância da participação da população
Necessidade estimada e transplantes - 2008 X tranplantes realizados

Novas 
possibilidades

Médicos brasileiros investi-
gam ainda a possibilidade
de transplante de outros
órgãos, tecidos e células,
como intestino, membros
superiores, face, traquéia,
laringe, ilhotas de pâncreas,
células neuronais e hepató-
citos. Córneas Rim Fígado Coração Pulmão Pâncreas

Necessidade ppm*

Córneas 90
Rim 70
Figado 25

Pulmão 8
Coração 6
Pâncreas 3
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Medula óssea

Encontrada no interior dos ossos, a
medula óssea é responsável por  pro-
duzir os componentes do sangue e uti-
lizada para a cura de doenças que afe-
tam as células do sangue, como a leu-
cemia. É a única forma de doação per-
mitida a crianças e gestantes e tam-
bém a única que mantém um banco
de doadores. 

Válvulas cardíacas

Em muitos casos não é possível uti-
lizar para transplante o coração de
uma pessoa que teve morte ence-
fálica, mas, nessa situação, as vál-
vulas cardíacas podem ser doadas e
enviadas para um banco de válvu-
las, onde são mantidas por anos e
utilizadas em pessoas com doenças
da válvula do coração.

Fígado

Maior órgão do corpo
humano, o fígado 
tem capacidade de 
regeneração. Dessa 
maneira,  uma pessoa
pode doar parte de seu
fígado em vida. Esse 
transplante é realizado 
principalmente em 
casos de cirrose 
hepática. O índice de
sobrevida dos 
transplantados é 
de cerca de 85%
no primeiro ano.

Rim

Como cada pessoa
possui dois rins, este
órgão pode ser doado
também em vida,
geralmente para um
parente próximo. A
doação beneficia pes-
soas com insuficiência
renal crônica por
nefrite, hipertensão,
diabetes e outras
doenças relacionadas
aos rins. O índice de
sobrevida dos trans-
plantados é de cerca
de 95% no primeiro
ano.

*Pessoa por milhão

A única certeza que 
temos na vida é a de que um
dia vamos morrer. 
A pergunta é: por que não
ajudar as outras pessoas 

também neste momento? 
Com esse gesto, muitas pessoas
vão ganhar vida. Se temos 
dificuldade em falar sobre a morte,
vamos falar sobre a vida das 
pessoas que podem ser salvas.”

Dr. Ben-Hur Ferraz Neto,
vice-presidente da ABTO e chefe do
Programa de Transplante do Hospital
Israelita Albert Einstein

❝

Ossos

Vários ossos ou fragmentos de ossos do corpo
humano podem ser transplantados por meio
de cirurgias simples. Esse procedimento pode
ser realizado em casos bastante variados,
como, por exemplo, implantes dentários,
enxertos para lesões da coluna e próteses. 
Os ossos doados podem ser mantidos em um
banco por longo tempo.

Por uma vida 
melhor

A doação de órgãos tem como propósito
melhorar ou até salvar a vida de uma pessoa.
Embora os avanços da medicina tenham
reduzido bastante os riscos desse tipo de
cirurgia, a pessoa que recebe o transplante
ainda corre o risco de ter rejeitado o órgão
transplantado. Daí a necessidade do uso dos
chamados “imunossupressores”, medica-
mentos que reduzem o risco de rejeição. 

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.
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Amálgama www.amalgama.blog.br
Avenida de Escândalo colunas.multishow.globo.com/renatasimoes
Blog do Erich Beting negociosdoesporte.blog.uol.com.br
Colherada Cultural www.colheradacultural.com.br
Chiqueiro Chique www.interney.net/blogs/chiqueirochique
Dica do Dia www.interney.net/blogs/dicadodia
Hitech Live Blogs www.hitechlive.com.br
Homem na Cozinha www.homemnacozinha.com
Ian Black www.ianblack.com.br
Lalai Load lalai.net
Maestro Billy www.maestrobilly.com/podcast
Mellancia www.mellancia.com.br
Minas de Ouro minasdeouro.glamurama.uol.com.br/category/perolas
Não 2, não 1 nao2nao1.com.br
Omedi oblog.virgula.uol.com.br/omedi
Pensar Enlouquece www.interney.net/blogs/inagaki 
Papo Econômico www.papoeconomico.com
Blog da Soninha mtv.uol.com.br/blogdasoninha/blog 
Blog do CPM22 cpm22.uol.com.br
Blog do Rafa Losso www.mtv.com.br.com.br/blogdorafa
Querido Leitor queridoleitor.zip.net
Casa da Gabi casadagabi.com
Blog da Luisa mtv.uol.com.br/blogdaluisa/blog

Manifestar em vida o desejo de ser um doador de órgãos é essencial. No entanto, nin-
guém nunca sabe para quem seus órgãos serão doados, no caso de ocorrer a doação.
É com esse espírito de apoio a causa que blogueiros líderes de opinião do Brasil irão
doar posts entre seus blogs, sem saber em qual página seu post será publicado. Todos
os internautas poderão acompanhar essa ação que envolve blogs com diferentes con-
teúdos: música (blog do Maestro Billy), reflexões (Pensar Enlouquece, de Alexandre
Inagaki), entre outros.

Para o Maestro Billy, a campanha vai divulgar para a população uma atitude que a famí-
lia dele já adota, “e agora com a possibilidade de convencer mais pessoas”.

Todos os blogs que participam da campanha terão um selo da campanha com a frase
“Eu estendo a mão para essa causa”. A corrente de posts será desencadeada em 27 de
setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos.

Veja a lista dos blogs já engajados na causa:

Blogueiros engajados 

Toda informação contida nesta publicação é de inteira responsabilidade dos seus autores e não
reflete necessariamente o posicionamento da Novartis, que apenas apoia sua divulgação.

Dia 27 de setembro é o 
Dia Nacional da Doação 
de Órgãos e Tecidos. 
Estenda a mão para essa causa.




