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VI CONGRESSO DE BIOÉTICA DE RIBEIRÃO PRETO

Mesa redonda: 
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS



TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

• Modalidade terapêutica que possibilita a reversão
do quadro de uma falência orgânica terminal.

• Para muitos, significa a possibilidade de viver,
quando não existe outra forma de tratamento.

Órgãos vitais
. fígado
. coração
. pulmão



TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Dificuldades:

Escassez de órgãos para atender a demanda 
existente.

Longa espera pela disponibilidade de um enxerto 
para a realização do procedimento.

Aparecimento de complicações, aumentando o risco 
para o transplante.



TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Lista de espera no Estado de São Paulo

• Rim 10.024

• Córneas 1.441

• Fígado 1.072

• Pâncreas/rim 497

• Coração 113

• Pâncreas 38

• Pulmão 120

• TOTAL 13.305

FONTE: Central de Notificação, Captação e Distribui ção de Órgãos de São Paulo  - 2014



Taxa de Mortalidade em Lista de Espera
Estado de São Paulo

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

• Rim                                                      6%

• Fígado Adulto                                  34%

• Fígado Pediátrico                            21%

• Pâncreas/rim                                      5 %

• Coração 22%

• Pâncreas                                            5%

• Pulmão                                             21%

• TOTAL ÓBITOS                               1.051

FONTE: Central de Notificação, Captação e Distribui ção de Órgãos de São Paulo  - 2013



TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

• Desafio: suprir a necessidade de enxertos

• Enxertos:

- doadores falecidos (morte encefálica) 
- “ideal”
- com critérios expandidos (fatores de risco que podem comprometer 

a sobrevida do enxerto ou do receptor) 

- doadores vivos (utilização de enxertos provenientes de doadores vivos)

- relacionado (consanguíneo)
- não-relacionado

: com vínculo (cônjuge)
: sem vínculo

- doadores com Polineuropatia Amiloidótica Familar (PAF ) (cirurgias 
simultâneas na qual um receptor PAF, depois de receber um fígado 
‘normal’, doa o seu para um outro doente)



TRANSPLANTE DE FÍGADO

repique



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores falecidos

Lei 10.211/2001- A doação é responsabilidade da família

Decisão contrária da família em relação à manifesta ção 
do doador em vida.



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O 
DOADOR

Doadores falecidos

Lei 11.479/1994- Isenção de despesas funerárias para o 
doador de órgãos.

Comunicação aos familiares, no momento da entrevist a, 
sobre a dispensa de pagamento ao serviço funerário 

municipal em razão do funeral. 



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores falecidos

• Consulta 15.086/09 feita ao CREMESP
A coleta deveria ser realizada somente após a confirmação indubitável do 
quadro de morte encefálica.
Não caracteriza ilegalidade, mas pode constituir uma infração ética se não 
for precedida do consentimento devidamente informado e esclarecido dos 
responsáveis legais.

Resolução CFM 1480, de 08/08/97: dispõe sobre a determinação dos 
critérios para o diagnóstico de morte encefálica.

Momento para a coleta de amostras de sangue e a 
realização de exames sorológicos de pacientes que 

apresentam primeiro exame clínico compatível com mo rte 
encefálica. 



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores falecidos

Resolução CFM 1826/2007- dispõe sobre a legalidade e o 
caráter ético da suspensão dos procedimentos de suportes 
terapêuticos quando da determinação de morte encefálica 
de indivíduo não-doador. 
- É legal e ética a suspensão dos procedimentos de
suportes terapêuticos quando determinada a morte
encefálica em não-doador de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplante, após comunicação
e esclarecimento sobre a morte encefálica aos familiares
do paciente ou seu representante legal.

Desconexão de ventilador mecânico de indivíduos em 
morte encefálica não doadores de órgãos. 



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores com critérios expandidos
• São aqueles com fatores de risco que podem

comprometer a sobrevida do enxerto ou do receptor.

Fatores de risco
• Idade
• Tempo de isquemia
• Tempo de internação em UTI 
• Infecção (Hepatite B e C e Chagas, sífilis, citomegalovírus e 

toxoplasmose)
• Esteatose (esteatose macrovesicular maior que 30%)
• Hipernatremia (níveis de sódio acima de 155mEq/L)
• Dentre outros.
Quanto mais fatores de risco estiverem presentes, m aior o 
impacto na sobrevida do enxerto ou do receptor.



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores com critérios expandidos

Benefícios
- Redução do tempo de espera na lista dos transplantes
- Diminuição da mortalidade na lista de espera
- Melhoria da qualidade de vida dos pacientes

submetidos ao procedimento.
- Maior sobrevida dos receptores de órgãos com critérios

expandidos em comparação com pacientes na lista de
espera para o transplante.

Entretanto: possibilidade de maior número de
complicações para os receptores e de maior utilização
de recursos.



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores vivos

Transplante intervivos
- Aspecto controverso do procedimento: realização de 

cirurgia de grande porte em pessoas saudáveis, para 
doação de um órgão ou parte de um, para benefício de 
outra pessoa.

- Os riscos associados ao procedimento (anestésicos, 
cirúrgicos, além de possíveis complicações e sequelas que 
podem advir, não só nos aspectos físicos e orgânicos, 
mas, também, no psicológico e social) devem ser 
cuidadosamente ponderados. (não-maleficência). 

Uma pessoa saudável deve ser submetida aos riscos d e 
uma cirurgia de grande porte para salvar ou melhora r a 

vida de outra pessoa?



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

TRANSPLANTE INTERVIVOS

Beneficência

Autonomia

Não-maleficência

Até que ponto é possível uma decisão autônoma
para o doador vivo?



CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores com PAF

• Transplante dominó, repique ou sequencial: cirurgias 
simultâneas na qual um receptor PAF, depois de receber um 
fígado ‘normal’, doa o seu para um outro doente)

- Doação do fígado pelo paciente com PAF
- Consentimento do receptor.

Transmissão da doença com o transplante.







CONFLITOS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

Doadores com PAF

Portugal: em torno de 50% dos pacientes transplantados com 
fígado de doares com PAF, após sete anos, apresentam sinais 
da doença. 

Curva de sobrevida num determinado período é melhor para 
receptores de fígado de doadores com PAF do que de 
doadores falecidos.



Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.600, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009
Aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes.

• Art. 84. Na ocorrência de transplante em receptor portador de PAF, o fígado 
explantado poderá ser transplantado em receptor inscrito em lista de espera 
(transplante dominó, repique ou sequencial), desde que o paciente doador tenha 
assinado assine, na época de sua inscrição em lista de espera, termo de 
consentimento específico destinando o órgão à tutela da CNCDO estadual e/ou 
regional, segundo o Formulário V, Anexo VIII.

• Parágrafo único. O fígado destinado o transplante quando explantado de receptor 
com o diagnóstico de PAF, deverá ser alocado ao primeiro receptor inscrito em 
lista de espera que tenha idade superior a 40 anos e respeitados os critérios 
MELD/PELD, desde que haja consentimento expresso do receptor.



PROBLEMAS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

• Assistência disponível só após o diagnóstico de morte 
encefálica (equipe para atender o potencial doador, leito de 
UTI, liberação de visita, exames à beira leito (Doppler, Eco) 
Revolta em relação ao atendimento no hospital. Deve  
ser dada assistência adequada ao paciente.

• Pressão nos familiares com o argumento de que a doação 
poderá salvar várias pessoas.

• Não comunicação do início do protocolo de morte 
encefálica.

• Inabilidade em comunicar a morte. 



PROBLEMAS ÉTICOS ENVOLVENDO O DOADOR

- Divergência entre os pais de criança falecida quanto à 
doação dos órgãos. 

- Criança falecida vítima de maus tratos dos pais. 

- Criança falecida vítima de maus tratos da mãe e do 
padrasto.



ÉTICA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Identificação dos conflitos

– Sensibilização relativa à dimensão ética
– Caráter pessoal e temporal 
– Freqüência de ocorrência da situação

Cada um percebe a situação de sua perspectiva (conflitos 
éticos podem ser interpretados de maneiras diferentes 
por diferentes pessoas).



“O que determinará o nosso futuro não

será a solução de problemas

técnicos, mas de problemas éticos”.

H. Sachse



Obrigada!


