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Ela disse sim à doação de órgãos.
Ela escolheu salvar a vida do irmão
Pode haver ato maior de generosidade do que doar, em vida, uma 

parte do próprio corpo para salvar um irmão? Foi o que aconteceu com 
João Claudio Nunes, que recebeu um rim da irmã Maria Rosane Martins, 
em 25 de março de 2013. A história teve final feliz porque houve coragem, 
solidariedade e, sobretudo, amor. À vida e ao irmão. Amor à vida do irmão.

Até receber o diagnóstico que indicaria o problema no funcionamento 
dos rins - que o conduziu à hemodiálise - João, que já tinha que manter o 
controle da diabetes, sentia um mal-estar horrível, pés inchados, descon-
forto. Ia e vinha do hospital. Foram cinco longos anos de hemodiálise, três 
vezes por semana, quatro horas em cada sessão. O morador de Santa Cruz 
do Sul teve que se afastar da rotina de trabalhado na administração esco-
lar, desempenhado na Unisc, e a paixão pela criação de cavalos ficou em 
segundo plano. João chegava a tomar 30 comprimidos ao dia para repor 
os nutrientes que a máquina retira do sangue ao filtrá-lo. A saída era entrar 
para a fila de transplante.

Foram duas ligações frustradas. Em uma, era o primeiro em compati-
bilidade, mas o órgão não estava em condições de ser transplantado. Da 
segunda vez, outro paciente teve prioridade na fila. O tempo foi passando, 
a dor aumentava. Foi então que João, inicialmente resistente ao envolvi-
mento da família, pois queria poupar os irmãos de eventual cirurgia, se 
convenceu. Dos cinco filhos de dona Almerinda, as duas mulheres realizaram 
todos os exames e Maria Rosane teve 100% de compatibilidade.  “Lembro 
quando ele estava na UTI, antes da hemodiálise. Eu disse que iria doar o 
rim. E ele me perguntou: tu farias isso por mim? Eu disse: sim, é claro que 
sim”, relembra a irmã.

A cirurgia, transcorrida com tranquilidade há mais de cinco anos, ocorreu 

no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Foram 21 dias de recuperação 
até que João pudesse ir para casa. E retomasse, de vez, a sua vida.  Maria 
Rosane disse sim e com o gesto salvou o irmão, em vida. “Que as pessoas 
tomem este exemplo que é possível doar em vida. Se eu tenho dois rins e 
meu irmão não tem nenhum (que funcione normalmente), por que não 
doar?”, frisou ela, num questionamento em que a resposta foi dada com 
sua ação de generosidade.

A partir daquele momento, disse João Claudio, o vínculo que existia com 
a irmã se tornou ainda mais forte. “É um sentimento de gratidão inexplicá-
vel. Chamo ela de ‘irmãe’, porque ela me devolveu a vida”, declarou ele, que 
ficou sete anos sem trabalhar (o período de hemodiálise e o pós-operatório 
até a recuperação). A esposa, Claudia, e os filhos, Ana Julia, Eduardo e João 
Gabriel, hoje com 24, 19 e 17 anos, respectivamente, acompanharam tudo, 
do sofrimento à nova vida. Eles se declaram doadores, o que enche João de 
orgulho. A doação em vida - rim, parte do fígado e tecidos (medula óssea) 
- é autorizada no Brasil em benefício de familiares ou cônjuge. Nos demais 
casos, só com autorização judicial. Já para doadores falecidos, a doação 
somente pode ocorrer em caso de morte cerebral. Por isso, depende da 
autorização de familiares. É fundamental que cada pessoa informe sobre 
a intenção de ser doadora. Rosane tem muito presente que seu gesto deu 
nova chance para o irmão. Boa ação que deve inspirar, basta querer.

“Doação de órgãos é um gesto de amor, é um ato solidário e que pode 
salvar uma vida, como a minha”, declara ele, que passou a encarar com 
outros olhos seu recomeço. O valor às pequenas coisas, à simplicidade, 
à família, tudo ganhou novo sentido, fortalecido. E você, o que faria se 
pudesse salvar uma vida?


