Como posso doar?
Régie de
l'assurance maladie

Québec
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No Québec, existem três formas para
uma pessoa manifestar seu desejo de
doar:
• Assinando e colando um adesivo
no verso do cartão de Assurance
Maladie
• Por meio do registro RAMQ
• Por intermédio de um notário
Independetemente de sua decisão,
você sempre receberá cuidado
médico adequado. Fale com sua
família se você quer ou não doar
seus órgãos. Sua escolha será sempre
respeitada.
Lembre-se: a doação só pode ocorrer
uma vez que você é constatado
falecido por um médico.

Onde posso encontrar
mais informações?

?

• Doação de órgãos
www.signezdon.gouv.qc.ca

Você pode doar em qualquer idade,
contanto que não esteja diagnostidado com
algum tipo de câncer.

• Doação de tecidos
www.signezdon.gouv.qc.ca

Você pode doar se tiver 85 anos ou menos.
Se você tem câncer, você só pode doar suas
córneas.

• Doação de corpo à ciência
www.deces.info.gouv.qc.ca/en/

Fale com seu médico para saber se você
é elegível. Você pode doar, de qualquer
maneira, as suas córneas.

• Outros tipos de doação

Fale com seu médico sobre projetos de
pesquisa aceitos.
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Para mais informações:

Contate as enfermeiras clínicas do CUSM
sobre doação de órgãos e tecidos.
Telefone: 514-934-1934, x-36590

Doação de
órgãos e tecidos

This material is also available through the
MUHC Patient Education Office website
www.muhcpatienteducation.ca

A doação de órgãos e tecidos é uma
escolha pessoal. Informe sua decisão à
sua família.

Redigido pelas enfermeiras
clínicas do CUSM:
Wendy Sherry & Bernard Tremblay

O que é a doação de
órgãos e tecidos?
A doação de órgãos e tecidos é uma
escolha que você pode fazer para
ajudar outras pessoas a recuperar
sua saúde. A doação de órgãos salva
vidas ao substituir órgãos doentes
por órgãos saudáveis. A doação de
tecidos ajuda as pessoas a viver
melhor uma vez que aperfeiçoam sua
visão ou previnem infecções após
uma queimadura grave.
Os órgãos e tecidos doados são
encaminhados para as pessoas que
mais os necessitam. Raça, gênero,
renda ou o status de celebridade não
influenciam na decisão de quem deve
receber os órgãos e tecidos doados.
O corpo de um doador é tratado
com cuidado e respeito. Os órgãos
são removidos durante uma cirurgia
no centro cirúrgico de um hospital
e levados à pessoa que necessita
deles. Os tecidos e os olhos são
então removidos. Como a aparência
do doador é preservada, é possível
realizar velório com caixão aberto.

Quais são os tipos
de doação?
Os tipos de órgãos e tecidos que
podem ser doados são:
• Órgãos
Coração, pulmões, pâncreas,
		
fígado, rins e intestinos
• Tecidos
Córneas (uma parte do olho), pele, 		
válvulas do coração, ossos e
tendões

Quem pode doar?
Todas as pessoas podem doar, desde
o nascimento até a idade adulta
avançada. O Transplant-Québec e o
Héma-Québec irão avaliar cada caso
para decidir quais órgãos e tecidos
podem ser doados.

Posso doar mesmo se
eu estiver doente?
A doação pode ocorrer de diferentes
maneiras e ainda é possível fazêla mesmo que você tenha sido
diagnosticado com uma doença grave
e de longo prazo.

Quando devo comecar
a pensar nisso?
Falar sobre a eventual morte de
alguém pode ser difícil, não apenas
para você mas para sua família
também. No entanto, é uma conversa
importante que se deve ter. Isso irá
ajudá-lo a decidir sobre a doação
e irá também ajudar a definir uma
orientação sobre qual tipo de
tratamento você gostaria de ter se
um dia não puder mais responder por
você.
Se você está a considerando
fazer uma doação, encontrará
apoio e diversas alternativas
para fazê-lo.

Conversar sobre doação de órgãos e
tecidos é uma ação gratificante que
deve ocorrer na sua família.

