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ESTADO DO PARANÁ

MoÇÃo N" {f , DE 2022.
eÂumE DE

Excelenússrmo Senhor Presidente da Cãmara Municipal de Cascavel.

A Càmara Municipal de Cascavel, por meio de seus ÍeptesentaÍrtes legais, subscritotes da

pÍesente proposição legislauva, nos teÍmos que Íegem o at.1,57 e 158 do Regimento Intetno
desta Casa de Leis, hipoteca, MOÇÃO DE ÂPLÂUSOS a Comissão Intra Hospítalar de

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott) do Hospital Universitário do
Oeste doParunâ (HUOP).

Dê-se ciência dessa Moçáo ao Magnifico Reitor da Universidade Estadual do Oeste do
Paranâ - UNIOESTE, Senhor Alexandre de Almeida Webber, ao Diretor Geral do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, Senhor Rafael Muniz de Oüveira, a Diretora de

Enfermagem do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, Senhora Sara Trecossi
e a Coordenadora da Cihdott do Hospital Uruversitário do Oeste do Paranâ - HUOP.
Senhora Gelena Gomes Versa.

É a Moção. Sala das Sessões.

26 de setembro de 2022.

$k"^ ô.'
Edson Souza

Vereadot/MDB

Justificação.

O mês de setembro é marcado pela conscientizaçào da importância da dotção de órgãos. Neste
período se faz necessário tÍazet visibüdade pâra este assunto e informar âs pessoas sobre o processo de

doação, proporcionando conhecimento e desmitificando tabus que impendem o consentimento
familiar.

O Brasil possú o maior pr.ogramz- público de transplante de ótgãos, que é garantido a toda a
população por meio do Sistema Unico de Saúde (SUS), tesponsável pelo financiamento de cetca de

95% dos transplantes no país. Âpesar do grande volume de cirurgras reahzadas, a quantidade de pessoas

em lista de espera para teceber um órgão arnda é gtande.
Para vencer a desproporção eÍrúe o número de pacientes na lista de espera e o númeto de

transplantes realizados, é importante conscienizar a população sobre todas as etâPas do procedimento,
que começa com o diagnóstico de morte encefáhca de um potencial doadot e termina na tecupetação

do paciente que recebeu um novo 619áo
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ESTADo Do eenaxÁ
Â Comissão Intra Hospitalat de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott) do

Hospital Univetsitário do Oeste do Paraná (HUOP) da Univetsidade Estadual do Oeste do Paruná
pruoeste), além de realizar o pÍocesso de transplantes, tem como objetivo inicial tanqttíhzar e acolher
a famiha do potencial doadot, dando supoÍte no pÍocesso de luto e aceitação da morte encefálica, que
será conftmada aúavés de diversos exâmes.

Tendo em r.,ista os resultados alcançados pelo Cihdott e pelo estado do Patarrâ como um todo,
o ttabalho é realbado de forma exemplar. O nosso estado teassumiu a primeira colocação do tanking
nacional na doação de órgãos, atingindo o número de 41,6 doadotes por milhão de habitantes. Em
númetos absolutos, entre ianeiro de 2021, e maÍço de 2022, o Paranâ registrou 501 notifrcações de

possíveis doadores e efetivou 198 destas.

Quando obserwamos a demanda do Hospital Univetsitário do Oeste doParaná - HUOP, vemos
que o hospital ultrapassa a méüa estadual de conversão das notificações em doações efetivas. Dentro
do mesmo período, o HUOP possuiu uma taxa de convetsão de 5870. Foram 32 nolúficações de

possíveis doadores, no entanto, âpeÍras 19 destes estavam elegíveis pata. a ação, os demais recebetam
contraindicação clínica. Dos 19 casos elegíveis, 11 foram autotizados após a entrevista famitar e apenas

8 se tecusatam.
Os resultados posiuvos mostram a eftclêncía do trabalho da Comissão Intta Hospitalar de

Doação de Órgãos e Tãcidos para Transplantes e de todo o estado doParaná.
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