
Ciências Sociais Aplicadas  

 708 

 
ASPECTOS ÉTICOS E JURÍDICOS DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESCASSOS NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: O CASO DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS. Luiz 
Alberto Brasil Simoes Pires Filho, Gustavo Noronha de Avila, Gabriel Jose Chitto Gauer (orient.) 

(PUCRS). 
Em 1971, o cancerologista norte-americano Van Rensselaer Potter publicou sua obra pioneira chamada "Bioethics: a 
Bridge to the Future". Foi nesta publicação que se usou o termo "Bioética" pela primeira vez na história. Esta 
definição tinha a Bioética como uma disciplina que se ocupava da proteção do meio ambiente num contexto 
globalizante. Amparada por centros de estudo estrangeiros como o Kennedy Institutre of Ethics e o Hastings Center, 
surge uma nova concepção do termo, proposta como um alargamento da Ética Médica tradicional. O reflexo desta 
corrente, amplamente predominante nos dias atuais, encontra-se na definição expressa na Encyclopaedia of 
Bioethics: "o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto esta 
conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais". Temas polêmicos e que carregam consigo uma grande 
carga de valores morais como a eutanásia, aborto e, mais recentemente, as questões relacionadas às novas 
tecnologias de engenharia genética (reprodução assistida, clonagem e seleção gênica) são objeto de intensos debates 
entre os que se ocupam do estudo da Bioética. Também não se furta da análise deste campo do saber os 
questionamentos inerentes à alocação de recursos escassos em saúde que será objeto deste estudo, principalmente no 
que concerne aos transplantes de órgãos.Mais recentemente, os juristas têm demonstrado preocupação com a falta de 
regulação que certos temas da Bioética apresentam. Segundo estes, não bastam apenas os debates para que se 
definam diretrizes acerca de assuntos como os exemplificados acima, seria necessária uma intervenção do órgão 
estatal, regulando os pontos controvertidos de forma a dar segurança à população. É neste contexto que surge o 
Biodireito, que teria como objetivo dar limites à atividade dos cientistas e lançar luz em temas polêmicos, através de 
leis calcadas na moralidade média da população.Dentro deste contexto a presente pesquisa tem como objetivo 
avaliar. (FAPERGS). 
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