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- Não é ficção? 

- O foguete é tripulado? 

- É legal e ético? 

- É a primeira viagem deste foguete? 

- É seguro? 

- Para onde ele vai? 

- Eu posso ir também? 

- Eu preciso pagar prá viajar? 

- Tenho que esperar muito para viajar? 

- Crianças e idosos podem ir? 

- Tem vaga prá quem quiser? 

- Ele volta?????? 



Transplante 

Seguimento 

Índices de resultados 

Distribuição 

Índices de intercâmbio  

Atitude Social 

Índices de doação 

Procura             

Índices de geraçao 

de órgaos  

Doação 

Extração 

Sociedade 

Novo ciclo vital 

População          
Paciente             

Potencial  Doador   
Diagnóstico de morte        
Manutenção doador         

Entrevista familiar  
Alocação de órgãos                          

Extração            
Transporte         
Auditoria             
Sobrevida                 

Ética e Bioética      
Banco de Tecidos        

Financiamento 
Legislação 



Um sonho de 

sacristão:  
 

São Cosme e Damião 

realizando uma cura 

milagrosa através do 

transplante de uma perna. 

Pintura a óleo atribuída ao 

Mestre de Los Balbases, 

cerca de 1495. 



1954 - Boston 

1967 – África do Sul 

Yuri Voronoy 

1933 
1940- Medawar  1965 – Pereira Martins 

1968 -  Ciconelli 

1968-  Zerbini 

1980-  Ciclosporina 

1988-  Raia 



Doador dominó 

Split liver 

Transplante de medula e tecidos. 



2015 



2005 - França 
2009 - EUA 

2009 - Espanha 
2012 - EUA 



2015 



Dezembro, 2014 – África do Sul 





Transplante de cabeça 



14 de maio de 2015  

 O neurocirurgião italiano, Sérgio Canavero, diz que pode fazer o 

primeiro transplante de cabeça em dois anos.  



 

 



EUA – Robert White – Anos 50/60 

www.youtube.com/watch?v=cTIkU0F2K7E 



A Saúde cobre as necessidades sociais? 

 

 Transplante é terapêutica aceita para 
melhorar e salvar vidas? 

 

  

 Falta de órgãos? 

Aumento da morbi mortalidade em lista 

de espera, aumento de gasto sanitário e 

risco de comércio de órgãos. 

 

 
 

 Altruismo pode não ser suficiente? 

 



Ética 

Lei 

Deontologia 

Moral 

BIOÉTICA 

Disciplina que desde el pluralismo relaciona la ciencia y la ética para la 

formación de actitudes y políticas encaminadas a conseguir el bien social. 

 

Casado, M. Materiales de Bioética y Derecho  

Cedex, Editorial. Barcelona 1996 



Autoridades e princípios bioéticos 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 
Aprovada na 33ª sessão da  
Conferencia Geral UNESCO  

19 de outubro de 2005 

Princípios diretivos da OMS sobre transplante de células, órgãos e tecidos 

humanos aprovados pela 63º Assembléia Mundial da Saúde em maio de 2010. 

 

- Consentimento  

-  Quem determina a morte não deve participar do transplante 

- Priorizar a doação de órgãos procedentes de cadáveres 

- O doador vivo deverá ter relação genética, legal, emocional 

- Gratuidade 

- Alocação por critérios clínicos 

- Anonimato 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



La distribución de los órganos y  

la selección de receptores 

Equidad 

Justicia 

Eficacia 

Eficiencia 

Calidad 

Resultados 

Tiempo lista espera  

MELD/PELD   

HLA 

 Priorización 

Criterio geogáfico 

Niños 

Hiperinmunizados 





Declaração de Istambul – 2008.  

 

Mais de 150 representações de 78 países assinam o tratado. 

Responder as necessidades de : 
- Aumentar a doação cadavérica 

- Assegurar a proteção e segurança do doador vivo 

- Coibir e combater o tráfico e comércio de órgãos.  





Até quando transplantar? 
 

 

- Até quando a Ciência da Saúde e a 

Bioética nos permitirem. 



regi_boni@yahoo.com.br 


