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Textos de Apoio



Texto 1

A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual 
manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do 
nosso corpo para ajudar no tratamento de outras 
pessoas.  
 
A doação pode ser de órgãos (rim, fígado, coração, 
pâncreas e pulmão) ou de tecidos (córnea, pele, ossos, 
válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue 
de cordão umbilical). A doação de órgãos como o rim, 
parte do fígado e da medula óssea pode ser feita em 
vida. 



Texto 2

A conscientização da sociedade como um todo, tarefa de 
longo prazo, deve ser iniciada nas escolas, o centro ideal de 
formação integral dos jovens, incluindo o exercício da 
cidadania. Neste sentido, a incorporação dessa temática nos 
conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino é 
determinante para se lograr uma atitude crítica que permita o 
debate e a análise dos avanços científicos que influenciam a 
nossa saúde e determinam o rumo da nossa existência. 
Afinal de contas, os estudantes de hoje são os futuros 
médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, 
biólogos, engenheiros, pesquisadores, técnicos de 
laboratórios, cidadãos, governantes e potenciais doadores e 
receptores de órgãos, beneficiários da admirável tecnologia 
dos transplantes.



Texto 3 

47% das famílias se recusam a doar órgão de parente com 
morte cerebral.

Não é a falta de estrutura, mas a negativa familiar o principal 
motivo para que um órgão não seja doado no Brasil. De 
todas as mortes encefálicas e que, portanto, os órgãos 
poderiam ser transferidos para pacientes que correm risco 
de morte, pouco mais da metade se transforma em doação. 
O número é alto e cresceu de 41%, em 2012, para 47% em 
2013, segundo dados da Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO). De acordo com o 
nefrologista José Medina Pestana, a principal justificativa 
das famílias para não doar órgãos é o fato de nunca terem 
conversado sobre o desejo de doar. “Por isso, insistimos 
que isso tem que ser assunto de família”, diz o integrante da 
ABTO.



Texto 4



Vamos refletir e discutir.
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Resultado do Debate em Sala



Tema: A doação de órgãos no Brasil

Tese 1: A má distribuição das equipes 
DOC 1: Segundo o Ministério da Saúde, que coordena o 
Sistema Brasileiro de Transplantes, há mais de mil 
equipes preparadas para realizar cirurgias distribuídas 
pelo Brasil e 400 unidades prontas para atuarem nessa 
área. Mas há uma concentração desse tipo de mão de 
obra no Sul e Sudeste e quase nenhum ou nenhum no 
Norte, Nordeste e Centro Oeste.  
Solução 1: redistribuir melhor as equipes e capacitar 
novos profissionais nas regiões mais carentes

Problema: O número de doadores aumentou, mas 
o de transplantes ainda é insuficiente.
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Problema: O número de doadores aumentou, mas 
o de transplantes ainda é insuficiente.
Tese 2: 
Falta de autorização da família para a cirurgia 
DOC 2:   
O índice em 2016 da chamada “taxa de negativa 
familiar” ficou em 46%, apenas 1% menor que em 
2015. 
Solução 2: 
Campanhas incentivando as pessoas a declararem aos 
familiares o desejo de ser doador.



Sugestão Pós-Trabalho

Inverter as teses para 
garantir a progressão.


