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RESUMO

        De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), veículo de comunicação oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, no primeiro trimestre de

2016 (janeiro-março) foram efetuados 1835 transplantes de órgãos como coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim, além de 7631 transplantes de tecido e 437 de medula. 

	Apesar dos números parecerem promissores, eles indicam uma queda de 4,8% na taxa de efetivação de doação em relação ao ano de 2015 segundo estatística da Associação

Brasileira de Transplante de Órgãos que vai contra os constantes aumentos relatados nos últimos 15 anos. 

	O Ministério da Saúde afirma que os órgãos e tecidos obtidos de doador falecido deverão ser distribuídos de acordo com o sistema de lista única da Secretaria de Saúde de cada

estado. Quando o órgão captado não é transplantado no estado, a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) fica responsável por encontrar receptores

na região, e em último caso o órgão é disponibilizado na fila nacional. 

	De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) há uma discrepância entre o número de pessoas precisando de transplante e o número de

doadores. Além disso as prioridades na fila de espera e a compatibilidade entre o doador e o receptor são os principais fatores de dificuldade de doação de órgãos no Brasil. 

	Esses fatores são obstáculos que muitas vezes impedem que o transplante seja feito no próprio estado do doador, e encontrar pessoas compatíveis em um prazo e distância

hábeis se torna um problema em um país com território extenso como o Brasil. 

	O presente trabalho visa elencar, a partir de pesquisa, análises de dados e entrevistas com órgãos responsáveis, os principais fatores complicadores e as possíveis soluções,

tendo em vista que há no mundo diversos trabalhos na área, buscando desde campanhas de incentivo à doação de órgãos a produtos que ampliem o tempo de sobrevida dos

órgãos a serem transplantados. 
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