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     Nos termos dos artigos 177 e 443 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa
Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, para discutir a
doação de órgãos em Mato Grosso.

      Esta audiência será realizada no dia 02 de abril, às 14h30min, no Auditório “Deputado Milton Figueiredo”,
nesta Casa de Leis .

JUSTIFICATIVA

            Com o objetivo de discutir a doação de órgãos em Mato Grosso a  apresentamos esse requerimento

            É fundamental conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer
com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Apesar da ampliação da
discussão do tema nos últimos anos, trata-se ainda de um assunto polêmico e de difícil entendimento,
resultando em um alto índice de recusa familiar.

             Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) identificou três motivos principais para
essa alta taxa de recusa, que não ocorre só no Brasil: incompreensão da morte encefálica, falta de
preparo da equipe para fazer a comunicação sobre a morte e religião.

           O Brasil tem 32.716 pacientes cadastrados em lista de espera para um transplante dos seguintes
órgãos: rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas e córnea, segundos dados de 2018 da Associação Brasileira
de Transplante de Órgãos (ABTO).

            A maioria aguarda pela doação de um rim: 21.962.

           Em Mato Grosso segundo dados oficiais das Centrais Estaduais de Transplantes 95% das famílias
não aceitam fazer  a doação de potenciais doadores.

          O transplante renal,  por exemplo, desde 2010 em Mato Grosso não era feito nenhum, enquanto em
2002, 2003 e 2004 tivemos respectivamente 30, 25 e 29 transplantes. Somente em 2019 tivemos um
transplante.
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         O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão (coração, pulmão,
rim, pâncreas, fígado) ou tecido (medula óssea, ossos, córneas) de uma pessoa doente (receptor), por outro
órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto.

          A legislação em vigor determina que a família será a responsável pela decisão final, não tendo mais
valor a informação de doador ou não doador de órgãos, registrada no documento de identidade.

         A pessoa maior de idade e capaz juridicamente pode doar órgãos a seus familiares. No caso de doador
vivo não aparentado é exigida autorização judicial prévia. Um dos rins, parte do fígado, parte da medula e
parte dos pulmões, pode ser doado por uma pessoa viva.

          Já da pessoa morta pode ser doado, Órgãos: rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino e
Tecidos: córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veias e artérias.

           Visando a conscientização da sociedade sobre a importância da doação ´é que realizamos essa
audiência.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Março de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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