
BLEED

Registre-se hoje  
para ser um doador de 

órgãos e tecidos. 

O registro é FÁCIL.
Você poderá registrar-se:

•  On-line em BeADonor.ca, ou

•  Pessoalmente, em qualquer centro do ServiceOntario, ou

•  Enviando o formulário de consentimento Gift of Life pelo correio

Registre-se, mesmo que tenha 
assinado um cartão de doação.
Um cartão de doação assinado não é registrado no banco de 

dados do Ministério de Saúde e Tratamento de Longo Prazo 

(Ministry of Health and Long-term Care) e pode não estar 

disponível quando necessário. O registro da doação de órgãos e 

tecidos é a única maneira segura e garantida para fazer com que 

a sua decisão de salvar vidas seja conhecida. 

A Rede Trillium Gift of Life é um órgão do Governo de Ontário 

sem fins lucrativos responsável pelo planejamento, promoção, 

coordenação e apoio da doação de órgãos e tecidos por todo o 

Ontário e pelo aprimoramento do sistema para que mais vidas 

sejam salvas.

Para registrar-se ou saber mais, visite 
beadonor.ca  
ou ligue para 1-800-263-2833.

Registre-se on-line ainda hoje 
para a doação de órgãos e tecidos.
Um doador poderá salvar até oito vidas e melhorar 75 ou mais 

vidas. Alguns fatos...

•  O dever dos profissionais da área de saúde é, em primeiro lugar 

e acima de tudo, salvar vidas. Apenas quando uma vida não 

pode ser salva é que a doação de órgãos e tecidos se torna  

uma opção.

•  Todos nós temos o potencial de ser um doador de órgãos e/ou 

tecidos, independentemente da idade ou condição de saúde.

•  Todas as principais religiões apoiam a doação de órgãos e 

tecidos ou respeitam a escolha do indivíduo.

•  A doação de órgãos e tecidos não deve causar nenhum 

impacto nas providências para o funeral.

•  A sua decisão de doar só será revelada para compartilhar essa 

informação com a sua família.

•  Você poderá modificar ou cancelar seu consentimento para 

doação a qualquer momento.

O registro “Sim” faz a diferença.
A cada três dias, uma pessoa morre enquanto aguarda por um 

transplante de órgão, pois não há um número suficiente de 

doadores registrados. Na realidade, menos que 25% dos adultos 

de Ontário registraram seu consentimento para doarem órgãos 

e tecidos.
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