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ORIENTAÇÕES À FAMÍLIA DO DOADOR DE ÓRGÃOS/TECIDOS

• Após o diagnóstico de MORTE ENCEFÁLICA  e autorização expressa do responsável legal, inicia-se o 

preparo do doador para cirurgia de retirada de órgãos e tecidos. Esse preparo inclui a realização de exames 

de sorologia e outros que se fizerem necessários para avaliar os órgãos e tecidos. O resultado da sorologia 

ocorrerá num período de 04 a 06 horas, momento no qual , será avaliado a viabilidade ou não da doação.

•  Caso a doação seja possível, a Central Estadual de Transplantes comunicará às equipes captadoras de 

Goiânia e/ou à Central Nacional de Transplantes (CNT) programando o horário da cirurgia.

• É importante salientar que, em função de todos estes procedimentos, o processo de captação poderá 

durar de 24 a 36 horas, fato que poderá ser antecipado ou prolongado, dependendo das intercorrências.

•  Após a retirada dos órgãos a família será orientada quanto as providências relativas à liberação do corpo.

  Em caso de morte natural, a DECLARAÇÃO DE ÓBITO será fornecida pelo médico da UTI em que o •
doador estava internado.

 No caso de morte violenta (tais como ferimento por arma de fogo, arma branca, acidente automobilístico, •
atropelamento e outros traumas) o corpo será encaminhado obrigatoriamente para o Instituto Médico 

Legal-ML. Nesses casos, a família deverá providenciar o Boletim de Ocorrência - BO na delegacia indicada, 

sendo que a DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DO será emitida pelo IML. Portanto, o tempo para liberação do 

corpo e da DECLARAÇÃO DE ÓBITO será de responsabilidade do IML.

• Por questões éticas e legais não serão fornecidos dados de identificação dos receptores aos familiares do 

doador e nem dados do doador aos familiares dos receptores (Decreto 9.175/2017).

• A equipe da Central Estadual de Transplantes agradece o gesto de amor à vida e se coloca à 

disposição 24 horas, caso a família tenha dúvidas ou necessite de alguma orientação.

Contato da equipe responsável: (      )___________________________________________

Nome de quem recebeu as orientações: __________________________________________________

Profissional responsável: ______________________________________________________________

Local e data: _________________________, ________/__________/__________.
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