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Polêmica efalta de informação sobre nova lei de doação de órgãos
refletem-se na procura por novas carteiras de identidade

flA'Z esde que  Lei Federal 9.434, que regula-

menta a doação de órgãos, entrou em vi-

gor, em 10 de janeiro deste ano, houve um

aumento significativo no número de pessoas
que procuraram o posto de identificação da

Assembléia. Quase 60% dessas pessoas re-

gistraram na carteira de identidade o desejo de

não serem doadoras de órgãos. O medo de

doar tem vários motivos, como o descrédito

com o sistema de saúde do País, a suspeita de
comércio de órgãos, o medo de ter os órgãos

retirados antes da comprovação da morte

encefálica, e o desligamento de aparelhos que

mantêm a vida, por interesse no tráfico.

Para o chefe do posto de identificação da

Assembléia, Ausier Penholati, o maior proble-

ma é que a população está muito mal-informa-
da sobre a nova lei. Segundo ele, mais da me-

tade das pessoas que procuram o posto pou-

co sabem sobre o assunto. Muita gente pensa

que vai ser doadora para o resto da vida, se
não modificar o documento agora. Elas não

entendem que podem mudar de idéia a qual-
quer momento', comentou. Para Ausier, tanto

os jornais como a televisão deveriam

aprofundaro assunto, pois as abordagens têm

sido superficiais.
Crítica —já para Ronan Almeida, do gabinete

do presidente Romeu Queiroz (PSDB),

muito autoritária. Ele defende que os doado-

res é que deveriam registrar o desejo em do-

cumento de identidade. 'Às vezes, a pessoa

não teve tempo ou oportunidade de registrar

seu desejo e, injustamente, passa a ser doado-

ra mesmo que não queira', disse. Para ele, o

sistema de saúde brasileiro não tem estrutura

suficiente para dar credibilidade à lei. Todo

mundo sabe que é um sistema falido', afirmou.
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da Área de Apoio as Comissões, que se diz uma

mulher privilegiada, por ter a mãe enxergando nor-
malmente devido a um transplante de cómea. "Só
quem passou por isso sabe a angústia que é ficar

aguardando um telefonema, à espera de um doa-
dor', disse. Segundojane, é muito difícil ser contra a

nova lei, depois de uma experiência como essa.

"Penso no que aconteceu com minha mãe e fica
difícil me negar aser doadora", acrescentou.

VEJA COMO FUNCIONA A
LEI EM OUTROS PAÍSES

Na Áustria, França, Polônia e

Di,ama pra, todo o'dadãoé,

obnkatoríamente, ctadorde

s

Na Itália, Espanha, Grécia e

Suécia, assim comono atual

modelo brasileip, prevalecea

doaçãopresurnida, com opção do

o'dadãoregist'arsua vontade de

não ser doador

Nos Estados Unidos e em vários

outros países, prevalece a doação

voluntária.

COMO É A NOVA LEI
A LeiP. 434, que entrou em v(gorno

dia 1 °dej nefro deste ano, impõe a

doaçãopresumida de órgãos, ou

seja, considera doa dor toda pessoa

que não tÃ'er registra do, em

documentopúblico deidenSade, o

seu desejo de não ser doadora. Essa

nova regra substitui  conceito

anterior, queéoda doação

voluntária, que ocotila modiante

expressa autorização da fam,lia ou

emíunção de manifestação antendr

da vontade do paciente em ser
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