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1. INTRODUÇÃO 

 

O nascimento, a vida e a morte dos seres humanos, desde os primórdios, 

fizeram-se objetos de interesse e estudos dos homens, tornando-se processos cada 

vez mais passíveis de intervenção. A necessidade do prolongamento da vida, da 

melhoria de sua qualidade, da busca pela saúde, do tratamento e cura de afecções, 

o controle de seu corpo e dos outros, aliado aos constantes avanços técnico-

científicos permitiu ao homem o controle e interferência em alguns processos 

naturais. Neste contexto, surgiu a possibilidade dos transplantes de órgãos e tecidos 

como meio de salvar vidas de pacientes terminais, mediante a substituição cirúrgica 

de órgãos insuficientes e lesados por outros, anatômica e funcionalmente 

íntegros.(1,2,3,4,5,6,7) 

Para a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), essa é uma 

alternativa terapêutica segura e eficaz no tratamento de diversas doenças, 

proporcionando melhoria da qualidade de vida e aumento de suas perspectivas. O 

transplante de órgãos e tecidos deixou de ser um tratamento experimental e passou 

a figurar como procedimento extremamente eficaz no controle das insuficiências 

terminais de alguns órgãos e falência de alguns tecidos, sobretudo pelo 

aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas, desenvolvimento de imunossupressores e 

compreensão imunológica da compatibilidade e rejeição.(8,9,10) 

A idéia de transferir órgãos de um indivíduo a outro não é recente, Rocha 

(2010), relata em seus escritos lendas que datam de 300 a.C, como por exemplo, 

um documento chinês registrando que “um médico chinês abriu o estômago depois 

homens, explorou o coração e, após remover e trocar seus órgãos, administrou-lhes 

uma droga maravilhosa que os recuperou”, destaca, também, a lenda dos médicos 

Cosme e Damião, que amputaram a perna de um homem com problemas 

vasculares, enquanto este dormia e, reimplantaram uma perna que havia sido 

retirada de um cadáver naquele mesmo dia, após o procedimento, o homem 

conseguiu deambular normalmente. Para Cardoso (2002), há registros históricos de 

técnicas hindu de transplante para reconstrução facial, que datam de 750-800 a.C, 

no qual se transplantou um pedaço de pele da testa. Neste sentido, inúmeros 

avanços e descobertas foram surgindo no campo médico, de forma que as 
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experiências de transplantar órgãos em animais e humanos se intensificaram a partir 

do século XX.(1,4,5,6,10,11,12) 

Os primeiros transplantes entre humanos foram os de córnea, realizado por 

volta de 1880. Há relatos, entre 1933 e 1949, de seis tentativas, malsucedidas, de 

transplante renal, fato que pode relacionar-se ao desconhecimento do “Protocolo 

para Transplantes”. No entanto, somente, em 1954, na cidade de Boston, houve o 

primeiro transplante renal, entre gêmeos, com sucesso. Em 1967, Christian Bamard, 

cirurgião de um hospital Sul-Africano, da Universidade de Cape Town, tornou-se o 

percursor de transplantes cardíacos, bem-sucedidos, entre humanos.(4,10,12) 

No Brasil, a era dos transplantes de órgãos e tecidos teve início somente na 

década de 60, onde hoje há um centro de referência e de desenvolvimento de novas 

tecnologias, nacionais e internacionais, o Hospital das Clínicas da Universidade de 

São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde (MS), essa terapêutica ganhou 

importância somente na década de 70, com o advento de novas técnicas cirúrgicas, 

equipamentos de suporte, métodos de histo compatibilidade entre doador e receptor 

e, finalmente, novos fármacos imunossupressores. Para a ABTO, a notificação de 

potenciais doadores, inicialmente, era pouco estruturada. As Organizações a 

Procura de Órgãos (OPO) surgiram somente na década de 1980, nos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, cujo objetivo era notificar e alocar 

possíveis doadores. Até então, a procura por doadores era realizada pelos próprios 

transplantadores nas unidades de tratamento de pacientes graves, não havendo 

uma organização voltada especificamente ao doador.(6,8) 

Frente a crescente demanda e difusão de tais procedimentos terapêuticos, 

houve a necessidade de regulamentação, fiscalização e controle dos mesmos, 

assim, em 1968, houve a publicação da Lei de Transplantes, a qual preconizava o 

consentimento informado, desta forma, a decisão sobre a doação pertencia aos 

familiares do potencial doador. Esta lei foi aperfeiçoada em 1992, com a 

promulgação da Lei nº 8.489, que fora revogada, posteriormente, pela Lei nº 9.434, 

de 1997, que criara o Sistema Nacional de Transplantes e o consentimento 

presumido, no qual o cidadão contrário à doação necessitava registrar sua decisão 

em vida e, ampliara os critérios da doação em vida, permitindo a qualquer cidadão, 

juridicamente capaz, doar para transplante, mediante autorização judicial, um de 

seus órgãos duplos, desde que a doação não comprometesse sua saúde e que 

fosse gratuita. Segundo Dallari, o consentimento presumido contrariava o disposto 
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na Constituição Federal de 1988, em seu art.1º, inciso V. Assim, em virtude do não 

respaldo da sociedade brasileira e da inconstitucionalidade, em 2001, através da Lei 

nº 10.211, voltou-se a utilizar o consentimento informado, mediante alteração dos 

arts. 2º, 4º, 8º, 9º e 10 e revogação dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4ª e 5º do art. 4ª da Lei 

9.434. Já em 23 de setembro de 2005, promulgou-se a Portaria 1.752/GM/MS, que 

determinava a criação de Comissões Intra-hospitalares de Doação de Órgãos e 

Tecidos em todos os hospitais, públicos, privados e filantrópicos, com mais de 

oitenta leitos. Em 16 de junho de 2006, com a Portaria 1.262/GM/MS, aprovou-se o 

regulamento técnico para estabelecer atribuições, deveres e indicadores de 

eficiência e, potencial de doação, relativos às Comissões Intra-hospitalares. 

Finalmente, em 21 de outubro de 2009, aprovou-se o Regulamento para 

transplantes, em vigência até o presente momento.(1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17) 

Para Paszczuk (2001), a questão dos transplantes tornou-se constitucional a 

partir da Constituição Federal de 1988, ao tratar da gratuidade e da proibição a 

comercialização de órgãos, conforme o artigo 199, § 4º, da Magna Carta.(10) 

No que concerne à ampliação da Lei nº 9434/97, para fins de aumento da 

oferta de órgãos, Garrafa (2009) e Villas-Boas (2011) entendem que esta possibilita, 

ética e juridicamente, o mercado de órgãos, permitindo que pessoas ricas, em 

condições clínicas de desespero, ofereçam dinheiro por órgãos de pessoas 

economicamente necessitadas, de modo que tal perspectiva explora a necessidade 

financeira e o desconhecimento da gravidade da opção por parte do 

vendedor/doador, conferindo um falso exercício de autonomia e liberdade de 

vontade, tornando esses recursos um mercado de mão única. Assim, entende-se 

que a matéria merece maior debate, no que concerne a explicitação e 

aperfeiçoamento legislativo.(4,13,14) 

Segundo dados epidemiológicos e estatísticos do Ministério da 

Saúde/Sistema Nacional de Transplante (2011), havia uma fila de espera para 

transplantes de 27.827 pacientes, sendo realizados 23.397 transplantes em todo 

território nacional, sendo os transplantes de córneas e renais os mais frequentes, 

14.838 e 4939 casos, respectivamente, seguidos dos transplantes de medula óssea, 

fígado, coração, pâncreas e pulmão. Frente ao disposto, órgãos e tecidos 

disponíveis para transplante são escassos, cuja alocação demanda extremo controle 

e cuidado. Neste contexto, por questões éticas, inclusive, Villas-Boas (2011) atribui 

importância ao conhecimento de alguns critérios para alocação, sendo os mais 
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comumente aventados: a fila, a efetividade, a necessidade/gravidade e, 

esporadicamente, o mérito.(4,18) 

Cabe ressaltar que o Brasil, diferentemente de outros países do mundo, 

rechaça, ética e juridicamente, o mercado de órgãos e tecidos como alternativa à 

grande demanda, permitindo, somente, a realização de transplantes em hospitais e 

equipes médicas previamente autorizadas e credenciadas ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), arcando com os custos dos programas de transplante e conferindo 

imparcialidade e universalidade no acesso, bem como melhor controle da 

matéria.(4,6,8,9,10,12,14) 

A eventual remoção de órgãos e tecidos do corpo humano para não somente 

salvar vidas, mas, também, melhorar a dignidade da pessoa humana e suas 

condições de vida, faz do transplante uma modalidade complexa, que se estende da 

identificação, avaliação e manutenção do potencial doador, documentação e 

diagnóstico de morte encefálica, abordagem e consentimento dos familiares, 

processo logístico, remoção dos órgãos e tecidos, distribuição e o transplante em 

si.(9) 

Para os estudiosos, a realização do transplante de órgãos e tecidos é um 

comportamento que interessa a sociedade, requerendo disciplina legal, de forma a 

promover a convivência harmônica entre direitos, considerando decisões, 

percepções e concepções de ordem ética, moral, legal e religiosa. 

A modalidade terapêutica do transplante de órgãos e tecidos, concomitante às 

legislações já citadas, toca o Direito e a ética no que concerne a dignidade da 

pessoa humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, preconizadas e 

defendidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Declaração 

Universal sobre Bioética, em seu art. 3º, na Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 1º, inciso III, que estabelece como princípio fundamental a dignidade da pessoa 

humana, contemplando o direito da personalidade como alicerce aos demais direitos 

fundamentais do homem, norteando todo o ordenamento jurídico pátrio e, em seu 

art. 5º, inciso X, que versa sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem das pessoas, assim como todos os direitos e garantias 

fundamentais do homem nos Códigos de Ética Médica e Resoluções de Conselhos 

Federais, de Medicina e Enfermagem, na Declaração de Helsinque e, mais 

recentemente, na Declaração de Istambul. (1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21) 
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A matéria do transplante se vincula aos direitos da personalidade, conforme o 

Código Civil Brasileiro (2002), no que tange o direito à vida, ao corpo, à integridade 

física, à liberdade, à honra, à imagem e ao direito do cadáver, visto sua ocorrência 

não dever permitir, de forma alguma, a diminuição da integridade física da pessoa, 

respeitando, inclusive, os direitos ao próprio corpo post mortem. Ao entendimento de 

Cardoso (2002), os direitos de personalidade objetivam a proteção contra agressões 

dos particulares. Para Paszczuk (2011), estes são absolutos, irrenunciáveis, 

intransmissíveis, imprescritíveis, ilimitados, indisponíveis, extrapatrimoniais e 

inexpropriáveis.(10,11,19,20,21) 

Assim, a Lei, em referência aos princípios fundamentais e, os aspectos éticos 

têm por premissa básica garantir e alcançar a igualdade e a dignidade da pessoa 

humana, frente aos constantes avanços advindos do desenvolvimento científico e 

tecnológico, sobretudo da medicina, de forma a não permitir a redução do ser 

humano ou suas partes, a meros objetos ou mercadorias, em face ao evidente 

desequilíbrio entre oferta e demanda de órgãos, considerando o homem em si, 

investido de uma dignidade que lhe é própria. 

Neste sentido, o presente estudo terá por tema central a análise e discussão 

dos limites éticos e jurídicos envolvidos no processo do transplante de órgãos e 

tecidos no Brasil, norteando questões que envolvam o processo de transplante de 

órgãos, no que tange seu aspecto legal e ético, de forma a discutir quais preceitos 

éticos e legais versam no processo de doação e recepção de órgãos e tecidos no 

Brasil, quais os limites éticos e jurídicos na determinação da morte encefálica e 

critérios para doação de órgãos, que preceitos éticos envolvem a abordagem da 

família do potencial doador cadáver e receptor deste órgão, bem como, conhecer e 

analisar a realidade, experiência e perspectivas dos profissionais da saúde frente às 

questões éticas e jurídicas envolvidas nesse processo, como também, verificar se 

estes conhecem as legislações vigentes e perspectivas acerca desta temática no 

Brasil. 
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2. OBJETIVOS 
 

O presente estudo tem por objetivos: 

- Identificar os limites éticos e jurídicos que versam no processo de 

transplante de orgãos no Brasil; 

- Conhecer e analisar a experiência e conhecimento dos profissionais da 

Organização a Procura de Orgãos (OPO) no que tange os preceitos éticos e legais 

envolvidos no transplante de órgãos no Brasil; 

- Traçar um paralelo entre os limites éticos e jurídicos preconizados e a 

vivência dos profissionais no dia-a-dia das OPOs. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODO 
 

3.1. Tipo de estudo 

 

Tratar-se-á de um estudo descritivo, exploratório, comparativo, transversal e 

de análise quantitativa.  

A pesquisa descritiva tem por premissa básica a descrição das características 

de uma determinada população ou fenômeno, de forma a levantar opiniões, atitudes, 

crenças, ou mesmo, o perfil de determinada característica, visando proporcionar 

uma nova visão do problema, ou ainda, descobrindo possíveis relações entre as 

variáveis. Já a pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar uma maior 

familiaridade com o problema levantado, de modo a torná-lo mais explicito ou 

mesmo, aprimorar idéias e descobertas. Cabe também, dar a definição do que vem 

a ser pesquisa transversal, podendo ser definida como um tipo pesquisa a ser 

realizada mediante um número pré-estabelecido de sujeitos da pesquisa, em 

período de tempo também pré-definido. (22) 

Em relação à análise quantitativa, esta pode ser definida como o tratamento 

estatístico dos resultados obtidos, sob a forma de números absolutos e percentuais 

com a finalidade de obter respostas aos questionamentos e estabelecer possíveis 

relações entre os dados obtidos. (10,11) 

 

3.2. Local do estudo 

 

O estudo será realizado nas quatro instituições do município de São Paulo e 

Grande São Paulo que possuem Organização a Procura de Orgãos (OPO) 

estabelecidas e regulamentadas pela Comissão Nacional de Transplante (CNT), a 

saber: OPO da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, OPO da Escola Paulista 

de Medicina – Hospital São Paulo, OPO do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia e OPO do Hospital das Clínicas de São Paulo. 
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3.3. Instrumento para coleta de dados 

 

Os dados serão coletados pela própria pesquisadora, após anuências dos 

Comitês de Ética em Pesquisa das referidas instituições, mediante aplicação de um 

questionário semiestruturado a ser respondido pelos próprios profissionais de saúde 

da OPO. O questionário constará de dados epidemiológicos (idade, sexo, grau de 

escolaridade, tempo de formação, tempo em que trabalha na instituição, tempo em 

que trabalha com transplante de órgãos e cargo na OPO) e dados referentes aos 

preceitos éticos e jurídicos envolvidos no processo de transplantes de órgãos 

(conhecimentos das diretrizes oficiais, preceitos éticos e legais que versam acerca 

da questão, vivência do dia-a-dia das OPOs, experiências prévias com transplante, 

quais as fases e como eles se interfaceiam aos limites éticos e jurídicos). 

 

 

3.4. População do estudo 

 

Participarão do estudo todos os profissionais das Organizações a Procura de 

Orgãos (OPO) do município de São Paulo e Grande São Paulo, que autorizarem sua 

participação mediante termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

3.4.1. Critérios de inclusão 

 

Serão incluídos ao estudo todos os profissionais da OPO com mais de um 

ano de experiência na área e que desempenhem funções relacionadas ao processo 

de transplante de orgãos (busca ativa por potenciais doadores; entrevista com 

familiares de potenciais doadores; notificação destes à Comissão Nacional de 

Transplante; manutenção dos doadores, captação dos órgãos e destino do corpo do 

doador). 
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3.4.2. Critérios de exclusão 

 

Serão excluídos do estudo todos os profissionais das OPOs que tiverem um 

período de experiência na área de transplante de orgãos inferior a um ano ou que 

desempenhem funções exclusivamente administrativas. 

 

3.5. Período para coleta de dados 

 

Os dados serão coletados pela própria pesquisadora após aprovação dos 

Comitês de Ética em Pesquisa das referidas instituições as quais as OPOs estejam 

subordinadas, entre os de janeiro e fevereiro de 2015. 

 

3.6. Apresentação dos dados 

 

Os dados serão apresentados sob a forma de figuras e tabelas, conforme 

relevância dos mesmos. 

 

3.7. Análise dos dados 

 

Os dados serão analisados mediante números absolutos e percentuais, 

tratados estatisticamente segundo o método de Desvio padrão. 
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4. DESENVOLVIMENTO 
 

No transcorrer do último ano, realizou-se, subsidiariamente aos objetivos propostos pelo 

projeto, o estudo da interdisciplinaridade e da interface do transplante de órgãos às demais áreas do 

Sistema Jurídico Brasileiro. Tal fato decorre da delonga na aprovação dos Comitês de Ética em 

Pesquisa, CEPs, vinculados à Plataforma Brasil, que até o presente momento não procedeu com a 

anuência e liberação do projeto para coleta de dados, ainda que as referidas instituições, na pessoa 

dos Coordenadores das Organizações a Procura de Orgãos – OPOs, já tivessem dado seu 

consentimento para realização do estudo. Assim, respeitando os princípios éticos, legais e morais do 

ordenamento jurídico brasileiro, dos Comitês de Ética em Pesquisa, da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e direcionamentos pessoais, optamos por proceder com revisão bibliográfica acerca da 

temática sugerida até que haja liberação formal e legal para a coleta de dados. 

Em nossos estudos constatou-se que o transplante de órgãos e tecidos não é apenas um 

ato de benemerência do ser humano, em todo o processo de doação-captação-transplante, 

desde a identificação de potenciais doadores até a efetivação do transplante, estão incutidos 

direitos fundamentais pertinentes ao doador e ao receptor, cabendo destaque aos concernentes 

à vida, à personalidade, à integridade física e o direito ao próprio corpo, bem como a 

liberdade de consciência e o poder de disposição do próprio corpo. 

Neste sentido, a dignidade da pessoa humana é o principal direito fundamental 

garantido pela Constituição Federal de 1988, conforme disposto em seu art. 1º, inciso III. O 

qual, não admite discriminação, seja em razão do nascimento, raça, inteligência, saúde 

mental, condição social ou crença religiosa, a qualquer pessoa humana, pelo simples fato de 

existir, independentemente de sua situação social, emergindo, assim, como um princípio de 

imposição do direito justo, em face a todas as formas de degradação humana, o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, o qual pode ser entendido como a compreensão do ser humano 

em sua integralidade física e psíquica, como, também, a autodeterminação consciente, 

garantida moral e juridicamente.
 (23,24,25,26)

 

Segundo Diniz (2006), a este princípio fundamental, correlaciona-se o direito à vida, 

que por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais direitos de personalidade. A 

Constituição Federal de 1988, no caput do art.5º, assegura a inviolabilidade do direito à vida, 

ou seja, a integridade existencial, tutelando o bem jurídico, vida, como direito fundamental 

básico desde a concepção. Moraes (2014) proclama que ao Estado cabe assegurar o direito à 

vida em sua dupla acepção, a primeira relacionada ao direito de manter-se vivo e a segunda de 

se ter uma vida digna. Ressaltando, inclusive, que a Constituição protege a vida desde a 
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fecundação do óvulo com o espermatozoide e a vida viável, com a nidação, haja visto que o 

embrião ou o feto representa um ser individualizado, até a morte encefálica.
 (24,25,26,27)

 

Partindo-se dos referidos pressupostos, elaboramos o artigo “LIMITES ÉTICOS E 

JURÍDICOS DO TRANPLENTE DE ORGÃOS: UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL 

E PRINCIPIOLÓGICA À LUZ DO PROJETO DE LEI Nº 405/2012”, o qual tratou da 

constitucionalidade e de reflexões suscitadas a partir do retrocesso legal proposto pelo projeto 

de Lei PLS nº 405/2012, do senador Humberto Costa (PT/PE), que atualmente se encontra na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aguardando designação do relator, o mesmo 

propõe, novamente, a presunção de doação de órgãos e tecidos caso não haja manifestação de 

vontade em contrário expressa em documento de identidade.  

Cabe ressaltar que o referido artigo fora apresentado, como tema livre e, publicado nos 

anais do “IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y 

CULTURA. DIALOGOS ENTRE LAS DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO”, realizado 

na Universidad de Santigo de Chile, entre os dias 09 e 12 de outubro de 2015, o qual contou 

com a participação dos mais renomados centros de pesquisa da América do Sul, Latina e 

Central.  

No momento, aguardamos a anuência e liberação da Plataforma Brasil e seus Comitês 

de Ética, a saber: CEP da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; CEP do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; CEP da Escola Paulista de Medicina – Hospital São 

Paulo e CEP do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo; para procedermos com 

as coletas de dados, análise dos resultados, elaboração da conclusão e redação de artigos 

relacionados à temática proposta. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O avanço técnico-científico, a largos passos, sobretudo da Medicina e, o êxito dos 

transplantes de órgãos e tecidos permitiram, não somente no contexto médico, como jurídico, 

o surgimento de fatos até então inexistentes, suscitando o pronunciamento do operador de 

direito no que concerne a doação de órgãos e tecidos. 

Diante de tal marco, a sociedade moderna se deparou com exigências igualmente 

legítimas, mas logicamente em conflito, como bem dissertado por Silva (2003), a saber: o 

particularismo das liberdades, preferências e interesses pessoais, pertencentes ao campo dos 

direitos do indivíduo e, o universalismo das necessidades e interesses coletivos, pertencentes 

ao campo dos direitos sociais e coletivos. Neste sentido, careceu o reestudo dos princípios da 

autonomia da vontade e da justiça, os quais determinam, sob o equacionamento do direito, o 

tipo de sociedade, individualista ou coletivista e seus meandros. 

O desafio moral, político e jurídico reside no equacionamento, pensar e construir, o 

tipo de sociedade que garanta as liberdades e a justiça, respeitando as diferenças individuais e 

identidades coletivas.  

O transplante de órgãos e tecidos constituem uma atividade juridicamente autorizada e 

humanamente útil, que, no entanto, ainda suscita alguns questionamentos: Até que ponto e 

dentro de quais limites é permitido utilizar o corpo humano? Quais os limites de 

consentimento do sujeito na utilização de seu próprio corpo? Como poderia o direito intervir 

em face a perturbação da vida coletiva e ao mesmo tempo proteger valores individuais 

fundamentais?. 

Seguindo a exegese legal vigente, a autonomia da vontade faz-se de suma importância, 

bem como imprescindível, na doação de órgãos e tecidos. Assim, é licita a doação quando 

doador e receptor, maiores e capazes, concordes, sem qualquer dúvida ou isenta de maiores 

questionamentos, assim como aquela que se dá mediante consentimento da família do doador, 

se este, em vida, manifestou ou não vontade. Considera-se, juridicamente correto, também, o 

aproveitamento de órgãos quando houver aquiescência dos responsáveis pelo receptor, 

quando o mesmo não puder expressar vontade. 

Não há como negar o objetivo altruísta da referida lei quando se refere a presunção de 

doação e da vontade tácita. Contudo, não podemos deixar que o objetivo da lei afaste os 

princípios fundamentais, constitucionalmente previstos, que traduzem a dignidade da pessoa 

humana, a liberdade de crença e consciência do ser humano e a inviolabilidade do direito à 

vida. O referido projeto de lei cria a figura da doação presumida, podendo trazer risco à 
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capacidade de consentimento da pessoa, a aptidão de decidir consoante sua vontade acerca de 

bens e valores jurídicos a que se submeta, vontade esta que deve ser manifestada de forma 

livre e espontânea, bem como, retroceder no que concerne os avanços obtidos pelas OPOs, em 

face ao receio, de potenciais doadores e seus familiares, serem declarados mortos, ainda que 

vivos, por carência de informações claras e seguras acerca do diagnóstico de morte encefálico 

e todo o processo de doação-captação-transplante de órgãos e tecidos. 

A doação é um ato gratuito e livre, a qual pressupõe liberdade por parte de quem doa e 

de quem recebe. Nesta assertiva, faz-se crucial e indispensável o exercício da solidariedade, 

de modo que a dignidade da pessoa humana possa ser evidenciada. Para tanto, há que se 

buscar um perfeito entrosamento, através do debate e da reflexão entre os profissionais de 

saúde e operadores do direito, de modo a buscar diversos posicionamentos em relação a 

questão e colaborar para o aperfeiçoamento deste diploma legal em prol de toda a sociedade. 
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7. ANEXOS 

7.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

7.1.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encaminhado a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “LIMITES 
ÉTICOS E JURÍDICOS DO TRANSPLANTE DE ORGÃOS NO BRASIL: A 
REALIDADE DOS PROFISSINAIS DAS ORGANIZAÕES A PROCURA DE 
ORGÃOS”. O presente estudo tem por objetivos identificar os limites éticos e 
jurídicos que versam no processo de transplante de órgãos no Brasil; conhecer e 
analisar a experiência e conhecimento dos profissionais da Organização a Procura 
de Orgãos (OPO) no que tange os preceitos éticos e legais envolvidos no 
transplante de órgãos no Brasil e, traçar um paralelo entre os limites éticos e 
jurídicos preconizados e a vivência dos profissionais no dia-a-dia das OPOs. 

Os dados serão coletados pela graduanda em Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Camila Soares Cardoso de Matos, portadora da cédula de 
identidade nº 30.085.555-2, mediante aplicação de um instrumento, composto por 
dados de identificação (iniciais, idade, sexo, estado civil, escolaridade, tempo de 
formação, tempo em que trabalha na instituição, tempo em que trabalha na OPO, 
religião e frequência em que exerce) e dados referentes aos dispositivos éticos e 
legais envolvidos no processo de transplante de órgãos no Brasil. Não havendo 
qualquer risco ou desconforto aos participantes. Toda a orientação e supervisão 
será realizada pelo Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida, estando disponível nas 
dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada na Rua da 
Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de 
retirar sua permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto 
com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o pesquisador responsável terá acesso a essa informação), 
bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 
– térreo. Desde já agradecemos sua participação. 

Declaro que li e entendi os objetivos do estudo, e que as dúvidas que tive 
foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação 
é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da 
mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
 
 
Assinatura do profissional da OPO: ___________________________________ 
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Declaro que expliquei os procedimentos a serem realizados neste estudo, 
seus eventuais riscos/ desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 
 
São Paulo, ____ de _____________________ de 2015. 

 
 
 

 
 

__________________________________ 
     Camila Soares Cardoso de Matos 

Pesquisadora Responsável 
 
 

__________________________________ 
   Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida 
                      Orientador 
Rua da Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP; e-mail: 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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7.1.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encaminhado 

ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “LIMITES 
ÉTICOS E JURÍDICOS DO TRANSPLANTE DE ORGÃOS NO BRASIL: A 
REALIDADE DOS PROFISSINAIS DAS ORGANIZAÕES A PROCURA DE 
ORGÃOS”. O presente estudo tem por objetivos identificar os limites éticos e 
jurídicos que versam no processo de transplante de órgãos no Brasil; conhecer e 
analisar a experiência e conhecimento dos profissionais da Organização a Procura 
de Orgãos (OPO) no que tange os preceitos éticos e legais envolvidos no 
transplante de órgãos no Brasil e, traçar um paralelo entre os limites éticos e 
jurídicos preconizados e a vivência dos profissionais no dia-a-dia das OPOs. 

Os dados serão coletados pela graduanda em Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Camila Soares Cardoso de Matos, portadora da cédula de 
identidade nº 30.085.555-2, mediante aplicação de um instrumento, composto por 
dados de identificação (iniciais, idade, sexo, estado civil, escolaridade, tempo de 
formação, tempo em que trabalha na instituição, tempo em que trabalha na OPO, 
religião e frequência em que exerce) e dados referentes aos dispositivos éticos e 
legais envolvidos no processo de transplante de órgãos no Brasil. Não havendo 
qualquer risco ou desconforto aos participantes. Toda a orientação e supervisão 
será realizada pelo Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida, estando disponível nas 
dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada na Rua da 
Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de 
retirar sua permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto 
com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o pesquisador responsável terá acesso a essa informação), 
bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 
– térreo. Desde já agradecemos sua participação. 

Declaro que li e entendi os objetivos do estudo, e que as dúvidas que tive 
foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação 
é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da 
mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
 
 
Assinatura do profissional da OPO: ___________________________________ 
 

Declaro que expliquei os procedimentos a serem realizados neste estudo, 
seus eventuais riscos/ desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 
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São Paulo, ____ de _____________________ de 2015. 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
     Camila Soares Cardoso de Matos 

Pesquisadora Responsável 
 
 

__________________________________ 
   Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida 
                      Orientador 
Rua da Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP; e-mail: 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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7.1.3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encaminhado 

ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “LIMITES 
ÉTICOS E JURÍDICOS DO TRANSPLANTE DE ORGÃOS NO BRASIL: A 
REALIDADE DOS PROFISSINAIS DAS ORGANIZAÕES A PROCURA DE 
ORGÃOS”. O presente estudo tem por objetivos identificar os limites éticos e 
jurídicos que versam no processo de transplante de órgãos no Brasil; conhecer e 
analisar a experiência e conhecimento dos profissionais da Organização a Procura 
de Orgãos (OPO) no que tange os preceitos éticos e legais envolvidos no 
transplante de órgãos no Brasil e, traçar um paralelo entre os limites éticos e 
jurídicos preconizados e a vivência dos profissionais no dia-a-dia das OPOs. 

Os dados serão coletados pela graduanda em Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Camila Soares Cardoso de Matos, portadora da cédula de 
identidade nº 30.085.555-2, mediante aplicação de um instrumento, composto por 
dados de identificação (iniciais, idade, sexo, estado civil, escolaridade, tempo de 
formação, tempo em que trabalha na instituição, tempo em que trabalha na OPO, 
religião e frequência em que exerce) e dados referentes aos dispositivos éticos e 
legais envolvidos no processo de transplante de órgãos no Brasil. Não havendo 
qualquer risco ou desconforto aos participantes. Toda a orientação e supervisão 
será realizada pelo Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida, estando disponível nas 
dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada na Rua da 
Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de 
retirar sua permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto 
com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o pesquisador responsável terá acesso a essa informação), 
bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 
– térreo. Desde já agradecemos sua participação. 

Declaro que li e entendi os objetivos do estudo, e que as dúvidas que tive 
foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação 
é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da 
mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
 
 
Assinatura do profissional da OPO: ___________________________________ 
 

Declaro que expliquei os procedimentos a serem realizados neste estudo, 
seus eventuais riscos/ desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 
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São Paulo, ____ de _____________________ de 2015. 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
     Camila Soares Cardoso de Matos 

Pesquisadora Responsável 
 
 

__________________________________ 
   Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida 
                      Orientador 
Rua da Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP; e-mail: 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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7.1.4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encaminhado a 

Escola Paulista de Medicina – Hospital São Paulo 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “LIMITES 
ÉTICOS E JURÍDICOS DO TRANSPLANTE DE ORGÃOS NO BRASIL: A 
REALIDADE DOS PROFISSINAIS DAS ORGANIZAÕES A PROCURA DE 
ORGÃOS”. O presente estudo tem por objetivos identificar os limites éticos e 
jurídicos que versam no processo de transplante de órgãos no Brasil; conhecer e 
analisar a experiência e conhecimento dos profissionais da Organização a Procura 
de Orgãos (OPO) no que tange os preceitos éticos e legais envolvidos no 
transplante de órgãos no Brasil e, traçar um paralelo entre os limites éticos e 
jurídicos preconizados e a vivência dos profissionais no dia-a-dia das OPOs. 

Os dados serão coletados pela graduanda em Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Camila Soares Cardoso de Matos, portadora da cédula de 
identidade nº 30.085.555-2, mediante aplicação de um instrumento, composto por 
dados de identificação (iniciais, idade, sexo, estado civil, escolaridade, tempo de 
formação, tempo em que trabalha na instituição, tempo em que trabalha na OPO, 
religião e frequência em que exerce) e dados referentes aos dispositivos éticos e 
legais envolvidos no processo de transplante de órgãos no Brasil. Não havendo 
qualquer risco ou desconforto aos participantes. Toda a orientação e supervisão 
será realizada pelo Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida, estando disponível nas 
dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada na Rua da 
Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de 
retirar sua permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto 
com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o pesquisador responsável terá acesso a essa informação), 
bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 
– térreo. Desde já agradecemos sua participação. 

Declaro que li e entendi os objetivos do estudo, e que as dúvidas que tive 
foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação 
é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da 
mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
 
 
Assinatura do profissional da OPO: ___________________________________ 
 

Declaro que expliquei os procedimentos a serem realizados neste estudo, 
seus eventuais riscos/ desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 
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São Paulo, ____ de _____________________ de 2015. 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
     Camila Soares Cardoso de Matos 

Pesquisadora Responsável 
 
 

__________________________________ 
   Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida 
                      Orientador 
Rua da Consolação, 930, CEP:01302-090, São Paulo – SP; e-mail: 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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7.2. Questionário Epidemiológico  

 

 

1) Dados epidemiológicos 

 

Iniciais: ________     Sexo: (   ) Feminino    (   ) Masculino       Idade: ____________ 

Estado Civil: ________________   Escolaridade:_____________________________ 

Tempo de formação: ________   Tempo em que trabalha na instituição: __________ 

Tempo em que trabalha na OPO:_________   Cargo na OPO:__________________ 

Você possui religião? (   ) Sim     (   ) Não      Qual? __________________________ 

Você exerce, regularmente, sua religião? (   ) Sim     (  ) Não 

Se sim, com que frequência?  (   ) datas comemorativas     (   ) 1x/mês     (   ) 1X/sem   

(   ) de 2 a 3x/sem     (   ) mais vezes 

 

 

2) Dados referentes aos limites éticos e jurídicos 

  
Concordo 
Plenamente Concordo Discordo 

Discordo 
Plenamente 

Considero o transplante de órgãos e tecidos 
uma terapêutica segura e eficaz         

Acredito que o maior esclarecimento da 
população, por meio da média, resolveria o 
problema da oferta de órgãos e o aceite de 
familiares         

Os valores éticos e morais não devem 
interferir no processo de doação/captação 
de órgãos e tecidos         

As técnicas de transplante de órgãos e 
tecidos são desenvolvidas e aperfeiçoadas 
para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas         

Não considero relevante as opiniões 
embasadas nos valores éticos das 
discussões que envolvem o processo de 
doação/captação e recepção de órgãos         

Sou favorável a criação de um código de 
conduta ética e moral relativa as questões 
do transplante de órgãos e tecidos         
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Você se sente seguro quanto aos limites jurídicos que versam acerca do transplante 

de órgãos e tecidos no Brasil? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

 

Não há espaço para ética na ciência, pois os 
cientistas são autônomos         

As recentes técnicas de transplante 
garantirão a cura de muitas doenças         

O desenvolvimento científico gera 
desenvolvimento social         

Sou favorável a liberdade e autonomia do 
doador vivo a doar seus órgãos duplos, 
ainda que com valor agregado         

Os valores éticos e morais de uma 
sociedade devem interferir no processo dos 
transplantes de órgãos e tecidos         

A utilização de órgãos para transplante irá 
oportunizar novas terapias, diminuindo o 
sofrimento das pessoas acometidas por 
doenças incuráveis         

O trabalho dos profissionais da OPO não é 
influenciado por valores éticos         

Agrada-me a idéia do consentimento 
presumido         

Agrada-me o livre arbítrio do doador vivo 
para o "mercado de órgãos"         

O consenso familiar não é critério excludente 
de potenciais doadores         

O maior conhecimento das equipes 
assistenciais crítica acerca das diretrizes e 
técnicas de manutenção dos potenciais 
doadores aumentaria a oferta de órgãos         

Questões políticas e econômicas interferem 
na abordagem aos familiares de potenciais 
doadores, diminuindo a oferta de órgãos e 
tecidos para transplante         

Questões financeiras, culturais e religiosas 
não interferem no processo de doação de 
órgãos         

As legislações atuais que versam acerca do 
processo de transplante de órgãos e tecidos 
são suficientes para a matéria         

As leis atuais perfazem todas as etapas do 
processo de transplante         
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Você acredita que os Conselhos Federais, de Medicina e Enfermagem, poderiam ter 

maior contribuição no que tange a regulação e fiscalização do processo de doação 

de órgãos e tecidos no Brasil, bem como, atuarem como agentes educadores e 

multiplicadores à população? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

 

Quais legislações a seguir você reconhece no processo de transplantes, enquanto 

colaborador da Organização a Procura de Órgãos? 

(   ) Lei nº 8.489/92 

(   ) Lei nº 9.434/97 

(   ) Lei nº 10.211/2001, de 2005 

(   ) Portaria 1.262/GM/MS, de 2006 

(   ) Regulamento para transplantes, de 2009 

(   ) Resolução COFEN Nº 292/2004  

(   ) Resolução CFM Nº 1.480/1997 

(   ) Lei nº 3.268/57 

(   ) Decreto nº 44.045/58 

(   ) Outras: 

________________________________________________________________ 

 

 

Dentre as legislações a seguir, quais você julga importante no processo de 

transplante de órgãos e tecidos no Brasil? 

(   ) Lei nº 8.489/92 

(   ) Lei nº 9.434/97 

(   ) Lei nº 10.211/2001, de 2005 

(   ) Portaria 1.262/GM/MS, de 2006 

(   ) Regulamento para transplantes, de 2009 

(   ) Resolução COFEN Nº 292/2004  

(   ) Resolução CFM Nº 1.480/1997 

(   ) Lei nº 3.268/57 

(   ) Decreto nº 44.045/58 

(   ) Outros: 

________________________________________________________________ 
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As fases do processo de transplante de órgãos e tecidos mais suscetíveis à embates 

éticos, são: 

(   ) Levantamento de potenciais doadores 

(   ) Diagnóstico de morte encefálica 

(   ) Notificação de potenciais doadores 

(   ) Entrevista a familiares de potenciais doadores 

(   ) Consenso familiar no consentimento 

(   ) Consentimento presumido 

(   ) Manutenção de potenciais doadores-cadáveres 

(   ) Liberdade e autonomia do doador-vivo em doar seus órgãos duplos 

(   ) Doação com valor econômico 

(   ) Fila 

(   ) Prioridade da fila 

(   ) Recusa de equipes transplantadoras 

(   ) Recusa de hospitais 

(   ) Captação dos órgãos e tecidos 

(   ) Implantação dos órgãos nos pacientes receptores 

(   ) Identidade dos doadores-cadáveres e receptores de órgãos 

(   ) Outros: 

________________________________________________________________ 
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7.3. Carta a ser encaminhada ao Comitê de ética e Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie/ Plataforma Brasil 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2015. 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Encaminhamos para análise deste comitê o projeto de pesquisa “LIMITES ÉTICOS 

E JURÍDICOS DO TRANSPLANTE DE ORGÃOS NO BRASIL: A REALIDADE DOS 

PROFISSINAIS DAS ORGANIZAÕES A PROCURA DE ORGÃOS” 

 

O referido estudo será realizado nas quatro instituições do município de São 

Paulo e Grande São Paulo que possuem Organização a Procura de Orgãos (OPO) 

estabelecidas e regulamentadas pela Comissão Nacional de Transplante (CNT), a 

saber: OPO da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, OPO da Escola Paulista 

de Medicina – Hospital São Paulo, OPO do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia e OPO do Hospital das Clínicas de São Paulo. O presente estudo tem 

por objetivos identificar os limites éticos e jurídicos que versam no processo de 

transplante de órgãos no Brasil; conhecer e analisar a experiência e conhecimento 

dos profissionais da Organização a Procura de Orgãos (OPO) no que tange os 

preceitos éticos e legais envolvidos no transplante de órgãos no Brasil e, traçar um 

paralelo entre os limites éticos e jurídicos preconizados e a vivência dos 

profissionais no dia-a-dia das OPOs, que aceitarem participar do estudo, mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________ 
Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida 

Pesquisador Responsável/Orientado      
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