
 
Oficio N.º 03/Netflix 

São Paulo, 02 de maio de 2019. 
 

Prezados,  
 

A ABTx - Associação Brasileira de Transplantados, representa mais de 1.700 pessoas 
que passaram pela experiência de receber um transplante de órgão. Sem dúvida é uma 
experiência que proporciona reflexões, mas acima de tudo a gratidão imensurável pela 
generosidade envolvida no ato da doação de um órgão.  

 
De acordo com dados da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), em 

2018 haviam 33.454 adultos e 635 crianças, na fila de espera por um órgão. A fila de 
espera é angustiante e acompanhada de muito sofrimento e desgaste, pois sabemos que é 
uma corrida contra o tempo, e muitos não vencem esta corrida. 

 
A família do doador, e o doador, nos casos de transplante intervivos, possuem uma 

papel decisivo para que vidas sejam salvas, com o ato da doação.  
 
Neste sentido, a ABTx, vem recebendo questionamentos, sobre a série “Chambers” cuja 

produção é de responsabilidade da Netflix. De acordo com o resumo da série, conforme 
abaixo, “Chambers” aborda o transplante de órgãos, porém de uma forma que pode ser 
prejudicial às campanhas de doação de órgãos.  

 
“Uma jovem sobrevivente de ataque cardíaco é consumida pelo mistério que envolve o coração que 

salvou sua vida. No entanto, quanto mais perto ela fica de descobrir a verdade sobre a morte repentina 
de seu doador, mais ela começa a assumir as características da falecida - algumas das quais são 
perturbadoramente sinistras.”  

 
     Entendemos que trata-se de uma obra de ficção, porém já foi constatado que todas as  
vezes, que a mídia divulga uma visão positiva sobre doação de órgãos e transplante, a 
doação aumenta, por outro lado, informações negativas, provocam a diminuição das 
doações, bem como reforça estigmas, preconceitos e tabus arraigados no imaginário 
popular. Entre as missões da ABTx, atuamos contra estes preconceitos, para aumentar a 
conscientização sobre a importância da doação órgãos.  

Neste sentido, solicitamos à Netflix, que no contexto da série “Chambers” veícule 
também um “disclaimer”, reforçando tratar-se de uma obra de ficção, destacar a 
importância da doação de órgãos, e que a Netflix apoia o programa de transplantes de 
órgãos no Brasil, para desta forma, minimizar parcialmente o impacto negativo desta série, 
na doação de órgãos, e também no impacto psicológico para as pessoas que recebem um 
órgão doado.  

 
Estamos abertos para esclarecimentos adicionais, ou conversas sobre este tema.  
No aguardo de um resposta,  

.  
Atenciosamente, 

 
Edson Arakaki 
Presidente - ABTx 


