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RESUMO 

A fila para obtenção de órgão para transplante constitui-se em um dos grandes problemas 

relacionados à área da Saúde e uma constante em diversos países, inclusive no Brasil, que 

tem seu sistema de saúde marcado pela precariedade no atendimento à população. 

Embora existam campanhas publicitárias de conscientização que pregam o altruísmo e 

medidas como a designação na carteira nacional de habilitação de motorista, estratégias 

que tem por finalidade de aumentar o número de doadores voluntários de órgãos para 

transplante, pouco se tem conseguido no combate ao aumento da fila de espera por um 

transplante. Desta maneira, o número de pessoas que aguardam um órgão e até mesmo 

falecem a espera de um transplante aumenta consideravelmente todos os anos, enquanto o 

número de doadores voluntários permanece estagnado. Diante deste quadro, houve o 

surgimento de um mercado negro de venda de órgãos (comercialização), em que os 

compradores e intermediadores se dirigirem aos países de população de baixa renda e 

péssimas condições de vida com o objetivo de adquirir órgãos de indivíduos vivos 

mediante pagamento em pecúnia, o que é considerado uma atitude antiética e ilegal pelas 

associações médicas. Esta prática também se constitui em ofensa à dignidade da pessoa 

humana, referência para os direitos fundamentais e fundamento do Estado Democrático 

Brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Transplante. Altruísmo. Órgãos. Comercialização. Dignidade da 
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A fila para obtenção de órgão para transplante constitui-se em um dos 

grandes problemas relacionados à área da Saúde e uma constante em diversos países, 

inclusive no Brasil, que especialmente tem seu sistema de saúde marcado pela 

precariedade no atendimento à população. 

Embora existam campanhas publicitárias de conscientização que 

pregam o altruísmo e medidas como a possibilidade de designação na carteira nacional de 

habilitação de motorista, exemplo de estratégia que tem por finalidade aumentar o número 

de doadores voluntários de órgãos para transplante, a demanda ainda supera 

consideravelmente o número de órgãos disponíveis para transplante. 

Desta maneira, o número de pessoas que aguardam um órgão e até 

mesmo falecem a espera de um transplante aumenta consideravelmente todos os anos, 

enquanto o número de doadores voluntários permanece estagnado. 

Diante deste quadro, já existiram relatos sobre o surgimento de um 

mercado negro de comercialização de órgãos, em que os compradores e intermediadores 

se dirigirem aos países em que grande parte da população possui baixa renda e péssimas 

condições de sobrevivência com o objetivo de adquirir órgãos de indivíduos vivos 

mediante pagamento em dinheiro. 

Por fim, no que diz respeito à realidade brasileira, esta difere da maioria 

dos países, porque apesar de ser um país com população pobre e a área da Saúde ser 

dotada de poucos recursos, o Brasil se destaca como um dos países que mais realizam 

transplantes de órgãos em todo o mundo, além disso, veda na própria Constituição a 

mercantilização de órgãos, seja post mortem ou inter vivos, e apresenta legislação 

rigorosa contra aqueles que praticam tal conduta. 

 

1 TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS POLÊMICOS 

Com o surgimento da técnica dos transplantes de órgãos houve uma 

revolução na Medicina no tocante a cirurgias e o conseqüente conflito entre o interesse 

coletivo no “progresso da ciência médica (a experimentação humana - como passagem 

obrigatória), ao preço, porém, do sacrifício de outros, da mutilação e retirada de órgãos: 

utilizando-se o corpo humano, vivo ou cadáver” (SANTOS, 1992, 127), e o interesse 



 

individual juntamente com o respeito à pessoa humana, no que diz respeito ao direito à 

vida, integridade física, quando se trata de reivindicação do direito de liberdade de 

disposição sobre o próprio corpo (autonomia da vontade). 

As primeiras tentativas de se fazer transplantes de tecidos, sejam eles de 

pessoas ou animais, se deram nos séculos XV e XVI. Devido às técnicas primitivas de 

extração dos tecidos e as correntes infecções, os experimentos realizados a época ao 

fracasso. 

Em 1890, na cidade de Glasgow, Escócia, foi realizado o primeiro 

transplante ósseo da história da humanidade. 

Ainda na Europa, precisamente na Itália, no ano de 1931, transplantou-

se pela primeira vez glândulas genitais (Enxerto Voronoff), fato extremamente polêmico 

à época e também em nossos dias, tendo-se em vista que toda a sociedade médica e 

jurídica naquela ano ficou perplexa em virtude de que o doador das glândulas, as cedeu 

em vida mediante pagamento em dinheiro. 

As primeiras vitórias da ciência em transplantes renais ocorreram em 

Boston, Estados Unidos, em 1954, nas mãos do cirurgião Joseph Murray, que retirou de 

um gêmeo para implantá-lo em seu irmão, com resultados animadores diante das 

condições da ciência médica daquele período. 

No Brasil, país de sistema de saúde deficitário a primeira tentativa de 

transplante de coração ocorreu em 1968, no dia 26 de maio, dia em que o Doutor Euclides 

de Jesus Zerbini retirou o coração de um cadáver e implantou em João Ferreira da Cunha, 

que faleceu em 22 de junho do mesmo ano. 

Do final da década de sessenta até este início de século é óbvio que a 

Medicina evoluiu a tal ponto que transplantes de coração, córnea, rins, fígados etc. se 

tornaram corriqueiros. A questão atual não consiste apenas em desenvolver técnicas 

capazes de melhorar a vida humana ou prolongá-la por meio dos transplantes, está 

também na forma de se obter órgãos disponíveis. 

 

 

 

 



 

1.2 O QUE É TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS? 

Transplante é o ato ou efeito de transplantar; é a transferência de um 

órgão ou parte deste “de uma para outra parte do mesmo indivíduo ou de indivíduo vivo 

ou morto para outro”. 

Ainda pode-se conceituar a ação de transplantar como a “retirada de um 

órgão ou material anatômico proveniente de um corpo, vivo ou morto, e sua utilização 

com fins terapêuticos em um ser humano” (SANTOS, 1992, p. 139) ou, como a. 

 

Trata-se de uma técnica cirúrgica, denominada cirurgia substitutiva, que se 

caracteriza em essência porque se introduz no corpo do paciente um órgão ou 

tecido pertencente a outro ser humano, vivo ou falecido, com o fim de substituir 

a outros da mesma entidade pertencente ao receptor, porém, que tenham 

perdido total ou sensivelmente sua função. A natureza deste tipo de 

intervenção, do ponto de vista do receptor – posto que em relação com o doador 

a situação é diversa – é de estimá-la, em conseqüência, como uma intervenção 

curativa, sempre que exista a indicação terapêutica e se aplique a técnica 

adequada ao caso (CASABONA, 1981, p. 200). 

 

Alguns autores não diferenciam transplante de enxerto, e até mesmo 

denominam os transplantes como “enxertos vitais”, entretanto os dois termos não podem 

ser confundidos, pois enxerto é a “secção de uma porção do organismo, próprio ou alheio, 

para instalação no próprio ou organismo alheio, com fins estéticos e terapêuticos, sem 

exercício de função autônoma” (SANTOS, 1992, p. 213). 

Por fim, não se pode esquecer de conceituar os objetos dos transplantes, 

que são os órgão e tecidos. Os órgãos podem ser conceituados 

 

como grupo de células semelhantes ou vários desses grupos, que se 

especializam para uma determinada função, ou funções, em benefício do 

organismo. No sentido de conceito de tecidos fundamentais – órgão é a 

combinação de tecidos em unidade encarregada de executar cada função ou 

conjunto de funções correlacionadas (SANTOS, 1992, 0p. 140) 

 

Já os tecidos são, nos dizeres de Antônio Ferreira Almeida Jr.  

 

Os cem quatrilhões de células, que se calcula existirem no corpo humano, 

formam certos grupos em que os elementos, além de semelhantes entre si, se 

congregam para o desempenho de determinadas funções. São os tecidos. 

Define-se qualquer tecido por dois caracteres fundamentais, a forma e a função. 



 

O tecido epitelial, por exemplo, tem como caráter morfológico o fato de ser 

feito unicamente de células e, como caráter funcional, o de revestir o corpo 

(1983, p. 31). 

 

Os dois conceitos acima apresentados servem de fundamento à 

linguagem técnica utilizada nos dispositivos legais que tratam de transplantes de órgãos 

ou tecidos. 

 

1.3 A DISPONIBILIDADE DO CORPO HUMANO 

Da experimentação humana, do progresso da medicina e da melhora das 

condições de vida da pessoa humana decorre o conflito entre interesse individual a vida e 

integridade física com o interesse coletivo no progresso das ciências médicas. 

Deste conflito retiram-se dois problemas fundamentais quando se trata 

disposição do corpo humano: a disponibilidade total ou parcial do corpo humano e o 

consentimento dado pelo sujeito no ato de disposição sobre o próprio corpo. 

Quanto ao primeiro problema, pode-se dizer que a disponibilidade do 

corpo humano deve se conformar com as necessidades da coletividade, ou seja, embora o 

corpo humano seja indisponível, esta prerrogativa poderá ser suprimida desde que 

observada a adequação social (proporção entre o interesse ofendido e a vantagem social 

ou o benefício que possa levar a outrem). 

Com relação ao consentimento, este não dá legitimidade à disposição 

sobre o próprio corpo. Alguns princípios intangíveis valoram adequadamente a pessoa 

humana, que possui um valor em si e por si e como tal não pode consistir numa entidade 

comensurável com outra utilidade, isto é, a pessoa humana não pode ser tratada nestas 

questões como mero objeto, como se fosse apenas uma mercadoria.  

Assim, alguns princípios poderão ser conclamados na defesa da pessoa 

humana para a solução do problema do consentimento: o princípio da indisponibilidade 

da vida e da saúde; da dignidade da pessoa humana; o princípio do consentimento; os 

princípios da liberdade e da igualdade. 

Desta maneira, observando-se conjuntamente os dois problemas, nota-se 

que o corpo humano é disponível apenas em casos excepcionais, desde que observada a 

adequação social, entretanto, para tal disponibilidade, não basta o consentimento do 



 

sujeito, deve haver a congruência entre outros valores que têm por objetivo salvaguardar a 

pessoa humana de atentados a sua inviolabilidade física e moral, que podem ser 

agravados em sociedades que possuas como característica permissividade. 

 

2 A DOAÇÃO “REMUNERADA” DE ÓRGÃOS ENTRE PESSOAS VIVAS 

Fato marcante em diversos países do mundo, inclusive nos mais 

desenvolvidos em questões sociais e econômicas, a fila para transplante de órgãos é uma 

constante sem solução prevista tanto a longo quanto em curto prazo.  

Embora existam campanhas publicitárias e estratégias, como a 

designação em carteira de motorista se a pessoa é ou não doadora de órgãos, a obtenção 

de doadores post mortem continua insuficiente para a devida solução do problema, o que 

leva os pacientes que estão à espera de um órgão, principalmente receptores de fígados e 

rins, a falecer enquanto aguardam por uma boa nova.  

Desta maneira, há relatos sobre o surgimento de mercado ilegal de 

venda de órgãos em que os “doadores” são aqueles que ainda não estão mortos, ou seja, 

um mercado negro em que o produto que dá razão a uma negociação envolvendo valores 

monetários é um órgão para transplante proveniente de um ser humano vivo.  

Além de considerada ilegal, a doação “remunerada” de órgãos é vista 

como antiética, imoral, desumana e inaceitável por diversas associações médicas, 

entretanto, isto não impede o seu crescimento acelerado e sua banalização.  

A possível mercantilização oculta de órgãos, de acordo com os relatos, 

ocorre principalmente em países em que a população possui condições econômicas e 

sociais que não proporcionam o desenvolvimento humano adequado, isto é, sem o 

oferecimento de educação, saúde, trabalho etc., o que colabora para a manutenção de 

negócios escusos envolvendo órgãos humanos.  

A maioria dos pacientes compradores de órgãos de seres humanos vivos 

são de países como Canadá, Japão, Itália, Estados Unidos, Israel e dos estados do Golfo 

Pérsico, que se dirigem aos países da América do Sul, Turquia, China, índia e Rússia, 

com a finalidade estabelecer contato com um “doador” através de intermediários ou 

agenciadores, que atuam de forma agressiva e desrespeitam a dignidade da pessoa 

humana (FRIEDMAN, 2003). O Dr. Michael Friedlaender, do Hospital Universitário 



 

Hadassah de Israel, exemplifica o crescente aumento do mercado negro de órgãos, ao 

dizer que “o que está acontecendo agora é um absurdo. Aviões saem toda semana. Eu vi 

trezentos de meus pacientes ir ao exterior e voltar com novos rins...isto é livre para 

todos
”
 (FRIEDMAN, 2003). 

Nesse sentido, Leo Pessini acentua que a falta de órgãos disponíveis 

para transplante faz com que “muitos pacientes viajam para outros países, na esperança 

de conseguir um transplante. Nessa busca angustiante de salvar a própria vida, vê-se que 

as pessoas não estão muito interessadas em questões éticas, como por exemplo, saber de 

que modo o órgão foi obtido.”(2005, p. 342) 

Agora, uma pergunta de suma importância deve ser feita: quem serão os 

maiores beneficiados com a regularização da venda de órgãos? Leo Pessini após estudar a 

situação atual, sustenta posição contrária à legalização. Alega a legalização proporcionará 

benefícios reais a apenas pequena parcela da população, tipificada em pessoas de 

melhores condições sociais e que poderão, com a banalização da mercantilização de 

órgãos entre vivos, em sociedades de características permissivas, reclamar direitos de 

propriedade sobre corpos de pessoas que estejam em desvantagem econômica (PESSINI, 

2005, p. 342). 

A maioria dos médicos, associações médicas, agências de saúde, 

autoridades religiosas (João Paulo II manifestou-se contrário à venda de órgãos sob a 

alegação de que esta prática ofende a dignidade da pessoa humana) são contrárias até 

mesmo à captação de órgãos provenientes de indivíduos mortos, pois acreditam que a 

doação não pode advir de oneração, mas sim do altruísmo, sendo que o Estado deve ser 

atuante e banir qualquer forma de negociação que envolva órgãos humanos mediante 

aplicação de legislação rigorosa. 

Em 1998, no IV Congresso Mundial de Bioética em Tóquio, foi 

elaborado um relatório denominado The Bellagio Task Force Report, com a finalidade de 

dar mais confiança internacional ao processo de doação e transplante, e proteger o ser 

humano de abusos. Este relatório concluiu que não se pode manter um mercado de 

comercialização de órgãos, ao apontar que “...a proibição do comércio de órgãos de 

doadores vivos deve ser mantida...as iniqüidades políticas e sociais são tantas que a 

comercialização seria mais um grave risco às populações pobres” e, ainda complementa 

que “o bem-estar físico das populações vulneráveis, especialmente nos países em 

desenvolvimento, já corre risco por uma grande gama de fatores, entre outros 



 

desnutrição, falta de moradia, falta de água potável etc.”, sendo que nestas situações 

"acrescentar a essa lista a venda de órgãos seria impor nova ameaça a já precária 

situação de saúde e integridade corporal dessas populações” (PESSINI, 2005,p. 344). 

A corrente favorável à venda de órgãos inter vivos e que defende esta 

posição atualmente nos Estados Unidos, alega que mais de 100.000 (cem mil pessoas) 

falecem anualmente neste país de enormes condições econômicas em decorrência da falta 

de órgãos para transplantes. Representando esta posição, o Dr. Arthur Matos, da 

Universidade de Minnesota aponta para um mercado de negociação livre de órgãos entre 

pessoas vivas, com avaliação médica e psicológica preliminar feita no “doador” 

(vendedor). Propõe ainda o pagamento pelo órgão disponibilizado, isento de impostos e 

um seguro de vida e de saúde.  

Neste momento, colocados os dois posicionamentos deve-se discutir 

sobre qual seria o valor de um órgão de um ser humano vivo para venda. Tomar-se-á por 

base o exemplo dado por Gary S. Becker, laureado pelo Nobel em Economia, que 

estabeleceu o valor de um rim proveniente de um ser vivo. O economista presumiu que os 

vencimentos de um ser humano nos Estados Unidos sejam em média de $ 40.000,00 

(quarenta mil dólares) anuais que resulta em um valor de $ 3.000.000,00 (três milhões de 

dólares) de indenização em caso de morte. Considerou ainda o risco de morte em virtude 

da cirurgia, que é de 1% (um por cento), a redução da qualidade de vida que é de 5% 

(cinco por cento) e a possível redução da capacidade laborativa que poderá culminar na 

redução de até $ 7.000,00 (sete mil dólares) na renda. Gary Becker concluiu que um rim 

deve valer no mercado cerca de $ 45.000,00 (quarenta e cinco mil dólares). Além dessa 

técnica, o economista utilizou a probabilidade de risco de uma morte em trezentas 

cirurgias que visam a retirada e transplantes de órgãos, que dá origem a outro valor, 

fixado em $ 20.000,00 (PESSINI, 2005, p. 344). 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia emitiu sua opinião a 

respeito da comercialização legal ou mercado negro de órgãos, na qual rechaça qualquer 

tipo de pagamento por doação de órgão e defende a idéia de que a doação de órgãos deve 

ser baseada no altruísmo e, desconsideram inclusive a possibilidade de comercialização 

de órgãos de cadáveres mediante indenização à família. Além disso, qualifica o mercado 

negro de órgãos como abjeto e considera a prática deste comércio ofensiva à dignidade da 

pessoa humana.  



 

Por fim, colocadas as posições literárias médico-jurídicas, deve-se 

atentar ao fato de que em países de desigualdades sociais extremas, como o Brasil, a 

venda de órgãos traria outros problemas sociais, justamente em razão da desigualdade 

social existente que proporciona uma enorme diferença entre as possibilidades 

econômicas dos indivíduos, na qual, uns terão condições de obter órgãos através de 

pagamento e outros não, tendo-se em vista que embora o Estado tenha a obrigação de 

garantir a saúde da população é óbvio que a tarefa de assegurar a compra de órgãos para 

pessoas desprovidas monetariamente é inviável, pois nem mesmo o sistema de saúde 

pública brasileiro atende adequadamente a população.  

 

3 A REALIDADE BRASILEIRA 

A realidade brasileira deve ser observada para se chegar a uma 

conclusão se a “venda ou doação remunerada” de órgãos é viável ou não em nosso país, 

analisando-se o Sistema Nacional de Transplantes, pois o Brasil está entre os países que 

mais transplanta órgãos, entretanto, o número de órgãos colhidos ainda é insuficiente e a 

fila de transplante de órgãos contém pacientes que aguardam o transplante por anos, e isto 

se dá mesmo com crescimento do número de transplantes de órgãos ano a ano. 

O Sistema Nacional de Transplantes, introduzido pelo Decreto 

2.268/1997, que regulamenta a Lei 9.434/1997, coordenado pelo Ministério da Saúde, 

apresenta boa organização e desenvolvimento, mediante aprimoramento das técnicas de 

transplante, o que coloca os profissionais brasileiros entre os melhores de todo o planeta. 

Além disso, com a implantação do referido sistema, a captação de órgãos ficou 

simplificada, já que “Existe uma coordenação nacional no Sistema Nacional de 

Transplante em Brasília e cada Estado possui uma central de notificação de doação e 

localização de órgãos” (PESTANA, 2003). 

Outro fator de extrema importância está na distribuição dos órgãos e 

qual é a camada social mais beneficiada pelos transplantes. Segundo o então presidente 

do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), 

José Osmar Medina Pestana, “O perfil econômico da maior parte das pessoas 

transplantadas é o baixo poder aquisitivo. Mais de 95% dos transplantes são realizados 

pelo sistema público de saúde e o governo remunera razoavelmente estes procedimentos” 

(PESTANA, 2003).  



 

Quanto à faixa etária, Dr. Pestana diz que “Existe uma tendência nos 

países chamados desenvolvidos em distribuir os órgãos de maneira mais utilitária, por 

exemplo, evitar transplante em pessoas de mais idade ou até mesmo dar preferência às 

pessoas de melhores condições sociais”, mas enfatiza que no Brasil “...isso não acontece. 

Todas as pessoas em condições clínicas são igualmente candidatas”. Ainda, de acordo 

com informações dadas pelo Dr. Pestana, o Brasil se encontra a frente de outros países em 

decorrência do atendimento pós-transplantes satisfatório, por exemplo, há disponibilidade 

gratuita de medicamentos para todos os transplantados por toda a vida, o que se 

assemelha ao tratamento dado a portadores do vírus da AIDS, e revela a suficiência do 

sistema público de saúde no tocante à distribuição de remédios para transplantados. 

Campanhas publicitárias governamentais e da ABTO colaboram para a 

solução do problema, mesmo com a aplicação de baixos orçamentos, porém, ainda não 

apresentam resultados satisfatórios, posto que as filas ainda estejam longe de terminar e a 

população não atende ao clamor das entidades acima mencionadas de forma contundente. 

Todavia, não se deve apresentar apenas a falta de conscientização ou altruísmo da 

população brasileira como o mal maior. Ademais, também existem problemas estruturais, 

pois muitos hospitais não possuem condições mínimas para a retirada de órgãos de 

pacientes diagnosticados mortos encefalicamente, bem como para aproveitar o órgão em 

um transplante com relativa rapidez, o que denota a ineficácia do sistema de saúde pátrio 

em alguns aspectos. 

Destarte, embora apresente problemas estruturais, o Sistema Nacional 

de Transplantes tem cumprido seu papel, e juntamente com a Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos, colocou o Brasil em posição de destaque em número de 

transplantes, com atendimento prestado principalmente às camadas populares, apesar do 

baixo número de doadores quando comparado com os números de pessoas a espera de 

órgão para transplante.  

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A “COMERCIALIZAÇÃO” DE 

ÓRGÃOS HUMANOS 

Pela primeira vez na história do Brasil, em 1988, uma Constituição 

Federal adotou a dignidade da pessoa humana como cerne de seu ordenamento jurídico. 

“O constituinte de 1988 erigiu a pessoa humana como valor supremo do ordenamento 



 

jurídico”, ou melhor, a dignidade da pessoa humana foi colocada como “...princípio 

fundamental da República Federativa do Brasil. É o que se chama princípio estruturante, 

constitutivo e indicativo das idéias diretivas básicas de toda a ordem constitucional” 

(FACHIN, 2006, p. 198). 

Ingo Wolfgang Sarlet considera que quando se fala em dignidade da 

pessoa humana, não se refere apenas a uma diretriz constitucional de natureza ética e 

moral, mas, sobretudo, trata-se de uma norma jurídica positivada com eficácia 

constitucional, o que a eleva a um valor jurídico fundamental. Assim, a dignidade da 

pessoa humana “constitui valor-guia não apenas dos direitos fundamentais, mas de toda 

a ordem constitucional”, na posição de “princípio constitucional de maior hierarquia 

axiológico-valorativa” (2001, p. 112). 

Partindo-se desta idéia, a dignidade da pessoa humana não é apenas uma 

limitação imposta aos particulares através de sua inserção no texto constitucional, é 

também uma limitação colocada à frente do Estado, que tem o imperativo de respeitar a 

dignidade do indivíduo, isto é, toda a atividade estatal e de seus órgãos, diretos ou 

indiretos, devem respeitar e preservar a dignidade da pessoa humana, mediante a não 

intervenção na individualidade de cada ser humano.  

Feitas as breves considerações sobre a dignidade da pessoa humana na 

Constituição Federal Brasileira, deve-se elaborar o seguinte questionamento: de todos os 

direitos fundamentais elencados no artigo 5º, qual é o elemento concretizador da 

dignidade da pessoa humana, quando se trata de posicionar-se acerca da comercialização 

de órgãos entre vivos (ou doação remunerada) no Brasil? Para determinar o elemento 

concretizador da dignidade da pessoa humana, basta examinar o artigo 5º, caput da 

Constituição Federal de 1988, onde se encontra que “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida.” 

O direito fundamental à vida envolve em seu conceito, além da 

dignidade humana (alusão dos direitos fundamentais inseridos na constitucional e de todo 

o ordenamento jurídico), o direito à integridade física (e porque não a psíquica?) do 

homem, o que, sem dúvida, a comercialização de órgãos entre vivos atinge diretamente. 

Assim, no dizer sempre expressivo de José Afonso da Silva, a vida é o 

“processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou germinação vegetal), 



 

transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, 

então, de ser vida para ser morte” o que certamente o direito à vida envolve em seu 

conceito o direito à integridade física e psíquica, pois “agredir o corpo humano é um 

modo de agredir a vida, pois esta se realiza naquele. A integridade físico-corporal 

constitui, por isso, um bem vital e revela um direito fundamental do indivíduo” (2004, p. 

196-198). 

Sendo assim, a comercialização de órgãos entre vivos é lícita ou ilícita 

no Brasil? A Reposta pode ser encontrada dentro da própria Constituição Federal, em seu 

artigo 199, § 4º, onde se encontra “A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos ou substâncias humanas pra fins de transplante, 

pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.” Neste trecho do texto 

constitucional, o legislador constituinte consagrou a dignidade da pessoa humana, 

mediante a proteção do direito à vida, com a proibição de qualquer negociação que 

envolva órgãos humanos e valores pecuniários. Ora, a inserção desta previsão 

constitucional reconduz diretamente à dignidade da pessoa humana, justamente por vedar 

a comercialização de órgãos, pois comercializar consiste em negociar produtos visando o 

lucro e, comercializar órgãos humanos rebaixa o homem a condição de objeto além de 

ofender diretamente a integridade física (e psíquica) do indivíduo e, consequentemente 

coloca em risco a vida do doador-comercializador. 

A Lei 9.434 de 04 de fevereiro de 1997 dispõe sobre a remoção de 

órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes e tratamento, bem 

como impõe sanções àqueles que afrontarem o disposto na Constituição Federal e na 

própria lei. 

Primeiro, insta salientar que a referida lei adotou “o conceito de morte 

cerebral para fixar o momento da morte” (TAVARES, 2003, p. 402), para que assim 

possam ser retirados os órgãos para fins de transplante e, ainda, com o objetivo de 

reafirmar o determinado na Constituição Federal, a Lei 9.434/1997, em seu artigo 9º 

permite “à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes 

do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou 

parentes consangüíneos até o quarto grau” ou  “na forma do § 4º deste artigo, ou em 

qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à 

medula óssea”. O artigo 9° da Lei 9.434/1997 não deixa nenhuma dúvida, sendo 



 

autorizada somente a “doação gratuita” de órgãos ou até mesmo parte do corpo humano, 

vedada qualquer tipo de transação econômica.  

O mesmo artigo, agora em seu parágrafo 3º, determina que “é permitida 

a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, 

tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar 

vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de 

suas aptidões vitais e saúde mental” e, ainda, que “não cause mutilação ou deformação 

inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente 

indispensável à pessoa receptora.” 

Todas as exigências e vedações acima descritas têm por finalidade a 

preservação da vida humana, nos moldes constitucionais e, consequentemente, 

proporciona a consagração da dignidade da pessoa humana. 

Posta assim a questão, é de se dizer que a Lei 9.434/1997 também 

impõe sanções àqueles que praticarem a comercialização de órgãos ou a intermediar. A 

primeira sanção a quem prejudica um ser humano em busca de um órgão para transplante 

está no artigo 14º.  Seguidamente, no artigo 15, encontra-se, especificamente, as sanções 

para aqueles que compram ou vendem tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, com 

pena de reclusão de três a oito anos.  

Os artigos subseqüentes, mais precisamente os artigos 16 e 17, servem 

para punir os colaboradores de comercializações que envolvam órgãos retirados de 

pessoas vivas, tendo-se em vista que se dirigem somente àqueles que atuam no sentido de 

efetivar o transplante ou preservar, guardar, distribuir etc. o órgão adquirido mediante 

oneração, e que obviamente desrespeita as delimitações entonadas pela lei. Também estão 

determinadas no mesmo capítulo da Lei em questão, em sua Seção II, Das Sanções 

Administrativas, artigo 21, penas às entidades, públicas ou privadas, ou equipes médicas, 

que atuarem em desconformidade com o preceituado lei, o que certamente inclui o ato de 

comercializar ou utilizar órgãos de pessoas vivas (ou mortas). 

De todo o exposto neste item, pode-se concluir que o legislador 

ordinário procurou satisfazer os anseios do legislador constituinte originário ao 

estabelecer medidas rigorosas contra aqueles que pretendem manter relações comerciais 

baseadas em venda de órgãos inter vivos ou post mortem, outrossim, a legislação 

ordinária posiciona-se contrariamente até mesmo à comercialização de órgãos oriundos 



 

de pessoas mortas, e dá prevalência ao altruísmo e construção da solidariedade entre as 

pessoas, como forma de vencer a batalha pelo fim das filas de transplante e melhoria das 

condições de vida da população. 

 

CONCLUSÃO 

A classe médica tem debatido à exaustão uma forma de vencer a fila de 

transplantes de órgãos, sendo que uma das propostas feitas consiste na legalização de um 

mercado de compra e venda de órgãos envolvendo pessoas vivas. 

Legalizado ou não, certo é que a comercialização de órgãos entre vivos 

rebaixa o ser humano à condição de mero objeto, instrumento, sem o devido respeito à 

sua vida e, consequentemente, à sua integridade física e psíquica, o que força a concluir 

que, de todo o exposto, a comercialização de órgãos não deve ser legalizada no âmbito 

internacional ou nacional. Este tipo de mercado de órgãos jamais apresentará justiça nas 

negociações, porque nenhum valor econômico poderá cobrir o valor de um órgão, que 

com sua retirada ameaça a integridade física e até mesmo pode ter como conseqüência, a 

morte. 

Além disso, está claro que apenas pessoas de poucas posses seriam as 

virtuais “fornecedoras” de órgãos, haja vista que, apenas a riqueza seria beneficiada pela 

legalização de um comércio que não deveria existir nem mesmo no mercado negro, e, 

consequentemente, configuraria uma realidade social em que o desafortunado seria uma 

possível mercadoria à disposição daqueles que têm condições econômicas superiores. 

Em remate, a legalização do comércio de órgãos não é a única solução. 

Sua legalização causaria outros problemas sociais que necessitariam de novas disposições 

legais para sua regulamentação. Deve-se ter a dignidade da pessoa humana como algo 

inviolável, inalienável e irrenunciável, com o objetivo de evitar a coisificação do homem 

e sua caracterização como mercadoria, e para isto, deve-se manter vedada a 

comercialização de órgãos, e mantê-la baseada no altruísmo e na solidariedade. 
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