
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doação de órgãos. 
Ofereça vida. 
 
Informação sobre o  
Registo de Dadores 
de Órgãos do NHS. 
 



Ofereça vida 
 
Os transplantes são um dos 
mais milagrosos sucessos da 
medicina moderna. Contudo, 
dependem inteiramente da 
generosidade dos dadores e 
familiares que manifestam o 
desejo de oferecer aos outros 
esta oportunidade de salvar a 
sua vida. 
  
Um dador pode oferecer vida a 
várias pessoas e recuperar a 
vista de mais duas.  
 
Existe uma falta crítica de órgãos 
e a discrepância entre o número 
de órgãos doados e o número de 
pessoas que esperam por um 
transplante está a aumentar. 
Neste preciso momento, mais de 
10.000 pessoas no Reino Unido 
necessitam de um transplante de 
órgãos e todos os anos cerca de 
1.000 pessoas morrem enquanto 
esperam. 
 
A necessidade de dadores é 
maior que nunca. Então porque 
não registar-se já e apoiar a 
vida? 
 
Deixe ainda hoje um legado de 
vida. 
 
 
 
 
 

O que é a doação de 
órgãos? 
 
A doação de órgãos é a oferta 
de um órgão para ajudar 
alguém que necessita de um 
transplante. Centenas de vidas 
são salvas anualmente, graças 
à generosidade dos dadores 
de órgãos. 
 
Os órgãos que podem ser 
doados após a morte incluem o 
coração, pulmões, rins, fígado, 
pâncreas e intestino delgado. 
Tecidos tais como pele, osso, 
válvulas do coração e córneas 
podem também ser utilizados 
para ajudar outras pessoas.  
 
Os médicos e enfermeiros estão 
empenhados em fazer tudo o 
que for possível para salvar 
vidas e a doação de órgãos 
apenas ocorre depois de um 
paciente ter morrido. A maior 
parte dos órgãos doados provêm 
de pessoas que morrem ligadas 
a um ventilador numa unidade 
de cuidados intensivos, após 
lesões cerebrais graves.  
 
 
 
 
 
 
 



Legue um futuro a 
alguém 
 
Decidir se deseja ou não dar 
vida a alguém depois da sua 
morte é algo muito pessoal e é 
importante que cada um tome 
a sua própria decisão. 
 
Mesmo que já seja portador de 
um cartão de dador, deverá 
inscrever-se no Registo de 
Dadores de Órgãos do NHS para 
assegurar que os seus desejos 
são registados. Discuta a sua 
decisão com as pessoas que lhe 
são mais próximas, para que 
conheçam os seus desejos se 
esse dia alguma vez chegar.  
 
Ao aderir ao registo, estará a 
concordar em que os seus 
órgãos e tecidos sejam utilizados 
para transplante, a fim de salvar 
ou melhorar a qualidade da vida 
de outras pessoas após a sua 
morte. 
 
Adicionar o seu nome ao registo 
levará apenas alguns minutos do 
seu tempo, mas, com esse 
simples gesto, poderá estar a 
salvar a vida de alguém. 
 
 
 
 
 

Os factos 
 
Muitos familiares de dadores 
dizem que lhes deu algum 
conforto saber que a perda do 
seu ente querido ofereceu a 
outra pessoa a possibilidade 
de viver. 
 
É mais provável que venha a 
necessitar de um transplante do 
que venha a ser um dador. 
 
A colheita de órgãos é efectuada 
com o mesmo cuidado e respeito 
que qualquer outra operação. 
 
Todos os anos, no Reino Unido, 
são transplantados quase 3.500 
órgãos e são efectuados mais de 
2.500 transplantes de córnea 
que salvarão a vista dos 
receptores. 
 
17 milhões de pessoas no Reino 
Unido estão já prontas para 
salvar vidas e inscritas no 
Registo de Dadores de Órgãos 
do NHS. 
 
 



Como inscrever-se no 
registo 
 
Pode inscrever-se no registo 
de dadores e fazer as 
perguntas que desejar sobre 
doação de órgãos, 
contactando-nos:  
 
Linha de Dadores de 
Órgãos 
0300 123 23 23.  
 
Os operadores telefónicos só 
podem responder a consultas 
em inglês. 
 
Ou pode visitar o nosso 
website e inscrever-se no 
registo on-line em:  
 
www.organdonation.nhs.uk  
 
Caso deseje alterar ou retirar a 
sua inscrição do Registo de 
Dadores de Órgãos do NHS, 
pode também fazê-lo em 
qualquer altura, por telefone ou 
no nosso website. 
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