
9º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL
REVISÃO PARA PROVA ONLINE 1 – AULA 1
O DESAFIO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL



VÍDEO INICIAL: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GWY8RTXZQFC

https://www.youtube.com/watch?v=YHNdfmq-mUg
https://www.youtube.com/watch?v=gWy8rTxzqfc


VÍDEO 2: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CMQV9-8ICZY

Saiba como é feito o procedimento para a doação de órgãos

https://www.youtube.com/watch?v=cMQv9-8iCZY


PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija

texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal

da língua portuguesa sobre o tema “O desafio da doação de

órgãos no Brasil.” Apresente uma proposta de solução.

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.



TEXTO I

O que é doação de órgãos?

Doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes, o
transplante de órgãos pode ser única esperança de vida ou a oportunidade de um
recomeço para pessoas que precisam de doação. É preciso que a população se
conscientize da importância do ato de doar um órgão. Hoje é com um
desconhecido, mas amanhã pode ser com algum amigo, parente próximo ou até
mesmo você.

O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um
órgão (coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim) ou tecido (medula óssea, ossos,
córneas) de uma pessoa doente (receptor) por outro órgão ou tecido normal de
um doador, vivo ou morto.



TEXTO II
Quero ser Doador de Órgãos. O que fazer?

Para ser um doador, basta conversar com sua família sobre o seu desejo de ser doador
e deixar claro que eles, seus familiares, devem autorizar a doação de órgãos.

No Brasil, a doação de órgãos só será feita após a autorização familiar.

Há dois tipos de doador.

1º- Doador vivo: qualquer pessoa que concorde, desde que não prejudique a sua
própria saúde. Órgãos: um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do
pulmão. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes,
só com autorização judicial.

2º- Doador falecido. São pacientes com morte encefálica, geralmente vítimas de
catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano ou AVC (derrame cerebral). Órgãos: para
pacientes que aguardam em lista única, definida pela Central de Transplantes da Secretaria
de Saúde de cada estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes.



TEXTO III

Quem pode e quem não pode ser doador de órgãos e tecidos?

Todos podemos ser doadores de órgãos desde que não sejamos portadores de doenças
transmissíveis (Aids, por exemplo), de infecções graves e de câncer generalizado.

Quais as partes do corpo que podem ser doadas para transplante?

As mais frequentes são rins, pulmões, coração, fígado e córneas. As menos frequentes,
rim e pâncreas juntos. Fora do Brasil também são feitos transplantes de estômago e
intestino.

Existe limite de idade para ser doador ou receptor?

O que determina o uso de partes do corpo para transplante é o seu estado de saúde. Em
geral, aceita-se os seguintes limites, em anos: rim (75), fígado (70), coração e pulmão (55),
pâncreas (50), válvulas cardíacas (65), córneas (sem limite), pele e ossos (65).



TEXTO IV
Doação de órgãos: Brasil salva número recorde de vidas

Em 2016, foram aproximadamente 25 mil transplantes e, em 2017, cerca de 27 mil,
recordes que representam a retomada após alguns anos de retração e avanços pequenos.

Apesar dos avanços, o trabalho está longe de terminar. No fim do ano passado
(2017), mais de 32,4 mil pacientes adultos estavam na fila de espera por um órgão, além
de outras mil crianças que também aguardam um transplante. A grande maioria deles (30
mil adultos e 785 crianças) aguardavam rins ou córnea.

Dois decretos assinados pelo presidente da República, Michel Temer, um em 2016 e
outro em 2017, também foram essenciais para o aumento na taxa de doadores efetivos.
Um deles determina que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) permaneça em
solo exclusivamente para transporte de órgãos para transplante. Desde a assinatura do
decreto, em junho de 2016, a FAB transportou 512 órgãos: 235 fígados; 143 corações; 76
rins; 21 pâncreas; 27 pulmões; 6 tecidos ósseos; e 4 baços.
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Impedimentos básicos para a doação de órgãos

1) Baixa quantidade de doadores: o Brasil apresentou um aumento de doadores – o
índice aumentou 7% no primeiro semestre de 2018 – porém ainda é grande o tempo de
espera na fila de transplante, logo muitas pessoas perdem a vida.

2) Grande número de pessoas na fila: m balanço divulgado pelo Ministério da
Saúdes demonstrou que 41.266 indivíduos aguardam por uma nova chance na fila de
transplantes (dados de junho de 2018).

3) Preconceito: no Brasil, ainda há muitos preconceitos sobre a doação de órgãos,
principalmente relacionados a crenças e padrões culturais da população, maior causa das
não doações;.

4) Autorização familiar: a doação em morte só ocorre quando o familiar
responsável autoriza o procedimento.

Fonte: http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/drogas-discurso-realista-e-mais-eficaz-que-proibicao/

TEXTO VI

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-saude
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/drogas-discurso-realista-e-mais-eficaz-que-proibicao/


TEXTO VII
Os motivos familiares para que a doação não ocorra são vários:

1º- as famílias enfrentam uma série de dilemas éticos na hora de decidir o que fazer
com o ente querido recém-perdido: “É uma questão que gera conflitos dentro do seio
familiar”;

2º- A própria dificuldade em compreender o conceito da morte encefálica contribui
para a negação: está sedimentado para a maior parte da população: “A pessoa está na
UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com o cérebro morto, mas o coração batendo e os
outros órgãos funcionando. Para alguns, é difícil aceitar que ela morreu. Parece que há
sempre uma luz no fim do túnel.”

3º- Segundo o enfermeiro, a religião costuma, dentro desse sentido, ser usada como
razão para não doar, mesmo que a maioria das doutrinas não se posicione contra tal
prática. Muitas, pelo contrário, incentivam-na, tratando-a como uma demonstração de
amor e respeito ao próximo.

http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=dilemas-e-conflitos-eticos-na-doacao-de-orgaos



Decreto nº 9.175/2017 

Regulamenta e detalha os critérios de notificação de morte encefálica.

1. Início: após morte cerebral e consentimento da família;

2. Diagnóstico da morte cerebral: dois profissionais especialistas em neurologia
ou com experiência comprovada de dois anos;

3. A família precisa ser avisada gradualmente (se possível) da situação crítica do
paciente e da possibilidade de morte cerebral, bem como da possibilidade de
doação;

TEXTO VIII



TEXTO IX

Projeto de Lei do Senado 453 de 2017

Altera a Lei de Transplantes

A doação de órgãos de uma pessoa com morte cerebral não
dependerá de autorização familiar se o doador tiver manifestado essa
vontade em vida, conforme determinação prevista no Projeto de Lei do
Senado (PLS) 453/2017, protocolado em 21 de novembro de 2017. A
proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) no último dia 22 e segue para a Câmara dos Deputados. Se
aprovado, o projeto, que ainda não tem previsão para tramitar, altera a
Lei de Transplantes (Lei 9.434, de 1997).



Ministério lança campanha para incentivar doação de órgãos

Publicado em 27/09/2019 

O Ministério da Saúde lançou, hoje (27), data em que se celebra o Dia Nacional de
Doação de Órgãos, a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, que este ano
tem como slogan A Vida Continua. Doe Órgãos. Converse com sua família. O lançamento
ocorreu no Hospital do Rim e Hipertensão, em São Paulo, hospital que mais faz
transplantes de rim em todo o mundo.

Segundo o ministro da Saúde interino, João Gabbardo, a campanha pretende
“sensibilizar as famílias para que elas autorizem o transplante quando o seu familiar
estiver em morte encefálica”, única condição autorizada no país para transplante de
órgãos pós-morte. Dados do Ministério informam que mais de 40% das famílias se
negam a doar os órgãos de pessoas que tiveram morte encefálica.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-09/ministerio-lanca-campanha-para-incentivar-doacao-
de-orgaos

TEXTO X

about:blank
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-09/ministerio-lanca-campanha-para-incentivar-doacao-de-orgaos


TEXTO XI

Campanha Setembro Verde destaca a importância da doação de órgãos

Para marcar a passagem do “Dia Nacional da Doação de Órgãos”, a ser lembrado no

dia 27 deste mês, foi instituído o Setembro Verde. A iniciativa tem como objetivo ressaltar

a importância da doação de órgãos. O primeiro transplante de órgãos bem-sucedido foi de

um rim, ocorrido em 1954, nos Estados Unidos. Passadas mais de seis décadas, o avanço

da medicina permitiu os mais variados tipos de transplantes, como os de coração, fígado,

pulmões, pâncreas, pele e córnea.

http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/campanha-setembro-verde-destaca-a-importancia-da-doacao-de-orgaos/
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TEXTO XIII



TEXTO XIV



MONTANDO A REDAÇÃO



1- Sugestões de argumentos: 

➢Recusa da família;

➢Falta de informação sobre o processo;

➢Individualismo moderno;

➢Falta de estrutura dos hospitais;

➢Burocracia da lei;



➢2º Guerra Mundial: nazistas usavam judeus como cobaias, o que
possibilitou o aprimoramento de técnicas cirúrgicas e esse avanço na
medicina permitiu o aprimoramento do transplante de órgãos.

➢ A Espanha é o país campeão mundial em doação de órgãos e tem
uma política adequada nesse setor;

➢Lei dos Transplantes (9.434 de 1997): regula as doações e atribui às
famílias a competência de permitir a retirada de órgãos do falecido;

➢O primeiro transplante de órgãos bem-sucedido foi de um rim,
ocorrido em 1954, nos Estados Unidos;

➢Dia 27 de setembro: dia nacional da doação de órgãos.

2- Fatos e leis:



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

cerebral (Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos –

ABTO);

➢ O número de transplante de órgãos no Brasil aumentou em 15,7%

no primeiro semestre de 2017 (Fonte: Associação Brasileira de

Transplante de Órgãos – ABTO);

➢Em 2016, foram aproximadamente 25 mil transplantes e, em 2017,

cerca de 27 mil, (Fonte: Associação Brasileira de Transplante de

Órgãos – ABTO);

3- Dados estatísticos:



Série americana “Grey's Anatomy”: apresenta cenas que mostram a
tensão e os desafios do processo de doação de órgãos que são muito
comuns na realidade.

4- Exemplificação: 



➢ "O importante não é viver, mas viver bem”. – Platão, filósofo
grego

➢ “A vida é algo importante demais para ser jogada fora”. –
Marinho Guzman, pensador brasileiro.

➢ “A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito
pela dignidade humana”. – Franz Kafka, escritor alemão.

➢ “As grandes conquistas da humanidade foram obtidas
conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo”. -
Stephen Hawking

5- Argumentos de autoridade: 



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VKVYUDTMMNE

https://www.youtube.com/watch?v=VkVyUDtmMnE


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RRIOPFYZ6Y8

https://www.youtube.com/watch?v=rRIoPfyZ6y8


Introdução:
Compreender TEMA é, para as democracias neoliberais, desatar os nós das

injustiças sociais que afetam a sociedade brasileira. Mesmo que a

Constituição Cidadã de 1988 procure garantir equidade de direitos, as

fissuras são visíveis, herança de CONTEXTO. Nessa dinâmica, cabe a

análise de duas direções: ARGUMENTO (TÓPICO) 1 e ARGUMENTO

(TÓPICO) 2.

Conclusão:
Portanto, como alerta Martin Luther King, nada é mais perigoso do que a

ignorância sincera. Isso posto, os primeiros passos para dissolver problemas

referentes a TEMA passam por PROPOSTA DE SOLUÇÃO. Assim, a distopia

de um Brasil para pouco pode ser convertida na realidade de um Brasil

para todos.



Doação de órgãos: mais do que humanidade, cidadania
Compreender o propósito da doação de órgãos é, para as democracias

neoliberais, desatar os nós das injustiças sociais que afetam a sociedade
brasileira. Mesmo que a Constituição Cidadã de 1988 procure garantir equidade
de direitos, as fissuras são visíveis, herança de uma sociedade não muito
preocupada com as causas sociais. Nessa dinâmica, cabe a análise de duas
direções: a evolução do processo no país e os processo impeditivos desse ato.

O histórico dos transplantes no Brasil data de pouco tempo, talvez esse
seja um dos motivos por que inúmeras dificuldades no processo de doação de
órgãos no país. O primeiro transplante ocorreu em 1954, nos Estados Unidos,
porém foi somente em 1964 que esse procedimento ocorreu no Brasil. Talvez seja
por esse motivo que muitos tabus permeiam todo o processo, ou seja, uma falta
de consciência e formação cultural sobre a matéria. Entretanto, segundo Franz
Kafka, a solidariedade é a melhor forma de respeito ao ser humano, logo, a
atitude de doar deve ser superior a qualquer ideologia que possa existir.



Associado a isso, inúmeros problemas permeiam todo o sistema. Como a
lei determina, em doações de pessoas falecidas, cabe às famílias autorizá-las,
porém 47% delas se recusam a isso, segundo dados da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (ABTO). Aliado a esse fator, a legislação ainda gera alguns
empecilhos, pois a entre vivos, só pode haver doações entre parentes até terceiro
grau e, nos casos de pacientes mortos, há dificuldades na constatação da morte
cerebral, segundo a Lei dos Transplantes (Lei 9434/97). Esses entre múltiplos
fatores revelam que há muito a ser feito, a fim de que os índices, mesmo que
aumentem gradualmente, possam suprir a grande necessidade do país.

Portanto, como alerta Martin Luther King, nada é mais perigoso do que a

ignorância sincera. Isso posto, os primeiros passos para dissolver problemas

referentes à doação de órgãos passam por uma flexibilização da lei vigente,

bem como da informação pelos veículos educacionais e pela conscientização

da mídia sobre a importância desse gesto humanitário. Assim, a distopia de um

Brasil para pouco pode ser convertida na realidade de um Brasil para todos.


