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Transplante em crianças: mais conscientização em
meio aos desafios

Nosso colunista entrevista uma especialista em transplante para desmistificar e explicar a
importância da doação de órgãos e tecidos no Brasil

Por Felipe Monti Lora 30 set 2022, 16h04

Caminhos para uma infância mais saudável e com o melhor suporte médico são o mote
dos artigos do pediatra Felipe Monti Lora, CEO do Sabará Hospital Infantil

FOCO NA CRIANÇA

Transplante renal é um dos procedimentos mais realizados no contexto pediátrico. Ilustração: Veja Saúde/SAÚDE é
Vital
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ÚLTIMAS

Setembro é o mês de conscientização sobre a doação de órgãos e
tecidos, e o Brasil é considerado um dos países que mais realizam
transplantes. Infelizmente, com a pandemia, o número de
procedimentos diminuiu por aqui e no resto do mundo.

De acordo com os dados do Registro Brasileiro de Transplantes
(RBT), vinculado à Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
(ABTO), em 2020, o país registrou apenas 3 323 doadores efetivos de
órgãos. No entanto, o número de pacientes em fila de espera ainda é
muito maior que a demanda por doações.

A recusa familiar na hora da doação ainda é um grande fator limitante
para o avanço do número dos transplantes e, segundo estimativas do
Ministério da Saúde, em torno de 38% das famílias ainda são contrárias
a ela. Quando a doação envolve crianças, então, a situação fica mais
complicada.
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Para esclarecer um pouco mais sobre esse tema, que precisa ser
discutido por toda a sociedade, convidei para um bate-papo a Dra.
Luiza do Nascimento Ghizoni Pereira, especialista em transplante renal
do Sabará Hospital Infantil.

+ LEIA TAMBÉM: Sepse é um problema de saúde pública entre
crianças brasileiras

Felipe Monti Lora: Qual é a maior dúvida dos familiares na hora de
autorizar a doação de órgãos ? 
Luiza Pereira: Os motivos são diversos, mas o principal ainda envolve
a confirmação da morte encefálica do paciente, conhecida
popularmente por morte cerebral. Muitas pessoas ainda esperam por
um milagre, principalmente quando falamos sobre crianças. Mas,
quando se chega a esse diagnóstico e a família é abordada, vários testes
já foram realizados e a irreversibilidade do quadro está confirmada,
caracterizando a morte do paciente. Então, diante da fatalidade
irreversível, a doação de órgão poderá ser a forma de ressignificar
aquela dor e salvar outras vidas.

Mas também tem os órgãos que podem ser doados em vida. Quais
seriam eles, Dra. Luiza? 
Alguns órgãos e tecidos realmente podem ser doados em vida, tais
como rim, parte do fígado e medula óssea. No caso dos doadores com
morte encefálica, isso passa a abranger, além de rins e fígado, órgãos
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como coração, pulmão e pâncreas, e tecidos como córnea, pele, ossos,
cartilagem, válvulas cardíacas etc. Inclusive, uma única pessoa pode
ajudar vários pacientes.

Para as crianças na fila de espera para o transplante de rim, como é
realizada a distribuição dos órgãos doados ? 
Há uma série de políticas que priorizam as crianças na fila, e a
principal delas é que rins de doador pediátrico, aqueles menores que 18
anos, vão sempre para a lista de receptores menores de 18 anos. Isso faz
com que as crianças fiquem menos tempo na fila e também recebam
órgãos com maior qualidade e compatibilidade de tamanho. Quanto ao
transplante, existem muitos outros critérios que precisam ser
observados, já que a criança, como dizemos aqui no hospital, não é um
adulto pequeno.

Qual é a maior fila de transplante pediátrico hoje?  
O transplante renal é o mais realizado no Brasil, e também o
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responsável por 35% das crianças que estão na fila aguardando por um
órgão. A principal causa de doença renal crônica na infância são as
malformações renais, e no Brasil vivemos a triste realidade do atraso
no diagnóstico.

E qualquer pessoa pode realizar essa doação, Dra. Luiza? 
Doar um órgão em vida é algo muito sério, exige muita
responsabilidade por parte da equipe que determina a factibilidade da
doação. É importante que, além da compatibilidade, o doador tenha
excelentes condições de saúde, seja adulto e juridicamente capaz. Se o
doador for um parente de até quarto grau não há necessidade de
autorização judicial. Para doar órgãos após morte encefálica, além da
autorização familiar obrigatória, o doador não poderá ter nenhuma
contraindicação, como infecção grave ou contagiosa ou câncer, por
exemplo.

Qual é a principal particularidade do transplante pediátrico? 
As crianças são seres em evolução, crescimento e desenvolvimento.
Além de uma cirurgia delicada, tem aspectos imunológicos específicos,
questões nutricionais envolvidas, risco de infecções, além de uma longa
trajetória a percorrer junto com o órgão recebido. Portanto, elas devem
ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar altamente
especializada e receber atendimento humanizado e planejado para que
possam compreender o processo pelo qual estão passando, além do
acolhimento e o apoio dos seus pais e família, com o objetivo de
minimizar as dificuldades, manter a clareza, a tranquilidade e a
segurança necessária no percurso.
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RELACIONADAS

■ Diabetes tipo 1: a vida de milhares de brasileiros está em risco

■ Estudo canadense avalia casos de crianças com sintomas de pós-covid

■ Doenças reumáticas na infância são mais comuns do que se imagina

LEIA MAIS

■ Estudo canadense avalia casos de crianças com sintomas de pós-covid

■ Entre o individual e o coletivo: a minha, a sua, a nossa saúde

■ Jogo digital educa crianças sobre a asma
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Prednisona: o que é, para que serve e como funciona esse
corticoide

Medicina

Dexametasona: o que é, para que serve, como tomar e quais os
cuidados

Alimentação

Os benefícios do ora-pro-nóbis para a
saúde

Medicina

Azitromicina: o que é, para que serve, como tomar e
cuidados

Medicina

Vírus Epstein-Barr pode estar por trás da esclerose
múltipla
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https://pool.admedo.com/click/T2VmjAvn8A9Dbx7ee_QvWzsMh35Ms4Z9w5fDtX00_pdIHDQ1kSXRb5LirkQEiRfobtgS2eYtp6YxtzdMZqnCk7HT2-rqqKNRKt1EK2Z08K8FAnFyojcN6Rt0sT0XBB2vY5qB-JvEUb-ne8vEpD-Nz4gx2tg-gmDHCNLCQMXucwoaCkmNzDIHcuk2pK55HUdJg79kDzFdI2v9DV0HYOCsuWAF7Iee2bSFXNfd-OK5oaE6ARpTE1B-lHdsd1eWbykCZ_Zu6KKFq9WVQUKcPBEXvVWK3tyLd4GHSPc07oFT3S4x2XX9gV5EW3Bk4iBpWxzPVcKJ2o53AkRNDKeqKAb1W2HQlVLiEt8PLoOJVIk3f_MfHBwwuGb-RHjKgFOCEIIyy_wB6JGRAHeOZakV835IDAACksdsiA7sKYDgD96bIFeERPF3y-cBlHJg1BSKhBTbSY6wT_z1Kh1mXgAIRGhJ0nWF5jUq2gVKpa5lTuqEwacd5zsHGpFV0cdMidCE_BxZay5ApkyqK6BdNFmE6175qXZREBWFCINa8B8fvzmWTapVAfQvehWwiRI68L1zHiGs2ugU05eD1VE3BnIYBKSzgfT9QanAqhc0dXK53KUv///


Assine Abril

Veja Saúde

A PARTIR DE R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

Você S/A

A PARTIR DE R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

Superinteressante

A PARTIR DE R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

Claudia

A PARTIR DE R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

https://pool.admedo.com/click/A1dVHxhhdmNY_G4XKM1PJIVXJhaQ_2cOSc204Qq39-NxE-KK5PFFe-nvOFxyf7b8iGVZsuFTXqlLIXSLnbC9ARbiA6tD0IucafcNWbxxbF1EeD8NTFFYB3GULxL24S2WOUpHkyhzVMV_M5XPgVglN_AqVoLmeNYjSS_7DttRBI4lscbJMJu658wFYWR_I2389V9A-mkZWbvUOTImsDnDu4fre9RiAfi4A0gXCZ4UKVRq6Da-ffNhc_MHdVrIwkYvlse0lqaQjY9qdEVewNVs022z7X05o5F513suZkTQgTy0qcp9iPjyJlm0S3gvXbT2uqJnjL4HV92k6VQlQBIVZwmZ2QmTs9s1LMUwaFNAc2LLXVQvmUToGND8Y6dF3js2vzrsiEfEhLpbuI1kkYODeyXIOdXnidgfxCGDJvmr3mCa4wn6ryo1uwVMLsnbIk8P-MhuHGvxmHN_6wMM6ux7D-SwlvZZHNwUMc4HMBoMmCVR3Rx6MdJBRgRy2CO62jMJK0QAzWNzbZ_LUaK7WBYA3-dM35x10NFkJEHxNe7kfCFtHA-xtFHHPlCJNF2zSbjRBRgLZ8lJLIb9nlq0MUUl6sVjmmZDxPWgWI9qo7Q///
https://saude.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_sd_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_vejasaude
https://saude.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_sd_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_vejasaude
https://vocesa.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_vocesasource=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_vocesa
https://vocesa.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_vocesasource=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_vocesa
https://super.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_super
https://super.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_super
https://claudia.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_sd_ba_claudia&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_claudia
https://claudia.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_sd_ba_claudia&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_claudia


Leia também no GoRead

Veja Digital

R$ 1,00/MÊS 

VER OFERTAS

Quatro Rodas

A PARTIR DE R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

SIGA    

BEBÊ.COM

BOA FORMA

CAPRICHO

CASA

CASACOR

CLAUDIA

ELÁSTICA

ESPECIALLISTAS

GUIA DO ESTUDANTE

PLACAR

QUATRO RODAS

SUPERINTERESSANTE

VEJA.COM

VEJA RIO

VEJA SÃO PAULO

VIAGEM E TURISMO

VOCÊ RH

VOCÊ S/A

https://www.goread.com.br/?utm_campaign=sr_sd_botaocapa&utm_medium=editorial&utm_source=sites-parceiros
https://veja.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_veja
https://veja.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_veja
https://quatrorodas.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_quatrorodas&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_quatrorodas
https://quatrorodas.abril.com.br/ofertas?origem=sr_sd_ba_quatrorodas&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_sd_ba_quatrorodas
https://www.facebook.com/vejasaude/
https://www.instagram.com/veja_saude/
https://twitter.com/vejasaude
https://www.youtube.com/channel/UCSXohB_abk8NZAkKmb7yDoQ
https://bebe.abril.com.br/
https://boaforma.abril.com.br/
https://capricho.abril.com.br/
https://casa.abril.com.br/
https://casacor.abril.com.br/
https://claudia.abril.com.br/
https://elasticaoficial.com.br/
https://especiallistas.abril.com.br/
https://guiadoestudante.abril.com.br/
https://placar.abril.com.br/
https://quatrorodas.abril.com.br/
https://super.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/
https://vejario.abril.com.br/
https://vejasp.abril.com.br/
https://viagemeturismo.abril.com.br/
https://vocerh.abril.com.br/
https://vocesa.abril.com.br/


 

Grupo Abril

Política de privacidade

Como desativar o AdBlock

Minha Abril

Anuncie

QUEM SOMOS FALE CONOSCO TERMOS E CONDIÇÕES TRABALHE CONOSCO

Copyright © Abril Mídia S A. Todos os direitos reservados.

https://guiadoestudante.abril.com.br/
https://vocesa.abril.com.br/
http://grupoabril.com.br/
http://saude.abril.com.br/politica-de-privacidade
http://saude.abril.com.br/como-desativar-adblock/
https://perfil.abril.com.br/
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