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RESUMO 

O Brasil é referência em transplantes de órgãos e tecidos no cenário 

internacional, no entanto, o número de doações em relação ao número de mortes 

encefálicas ainda é escasso devido às negativas familiares no que tange à burocracia 

jurídica envolvida no processo. A intenção do estudo é compreender o impacto e a 

viabilidade da flexibilização da legislação na disponibilidade de órgãos para transplante 

e na redução da espera.  
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos países com maior taxa de aprovação para doação de órgãos 

em números absolutos e possui o maior sistema público de transplantes do mundo, 

sendo referência mundial na área. No entanto, pela legislação vigente (Lei nº 10.211, de 

março de 2001), a doação de órgãos só se dá com a autorização do procedimento pela 

família, no caso de pacientes falecidos, não sendo válida oficialmente qualquer forma de 

declaração que o paciente realize durante a vida. Por se tratar de um assunto bastante 

polêmico e de difícil entendimento, a abordagem profissional é delicada e o índice de 

recusa familiar ainda é alto em relação ao número de óbitos que possibilitam esse tipo 

de procedimento, carecendo de um estudo aprofundado acerca do tema e uma discussão 



                   

 
sobre possíveis políticas legais capazes de expandir ainda mais as doações e favorecer o 

quadro do país.  

A Política Nacional de Transplantes de órgãos e tecidos está fundamentada na 

Legislação (Lei nº 9.434/1997 e Lei nº 10.211/2001), tendo como diretrizes a 

gratuidade, a beneficência em relação aos receptores e não maleficência em relação aos 

doadores vivos. Toda a política de transplante está em sintonia com as Leis 8.080/1990 

e 8.142/1990, que regem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Os tecidos e órgãos que podem ser doados “in vivo” são os rins (por se tratar de 

um órgão duplo), a medula óssea, partes do fígado e partes dos pulmões. Segundo o art. 

9º da Lei nº 9.434 de 4 de Fevereiro de 1997, com exceção da medula óssea, cuja 

doação se dá por meio de um cadastro em um banco nacional de doadores, os demais 

órgãos podem ser doados para cônjuge e parentes de até quarto grau, como pais, irmãos, 

filhos, avós, tios e primos, por doadores com boas condições de saúde, conforme 

avaliação médica, capazes juridicamente e que concordam integralmente com a doação. 

A doação para indivíduos não parentes só pode ser realizada mediante autorização 

judicial, que pode se dar após entrevistas conjuntas entre doador e receptor e entrevistas 

separadas, além do acompanhamento psicológico profissional, a fim de identificar quais 

os verdadeiros motivos do ato de modo a prevenir casos de tráfico ou comercialização 

de órgãos no país. 

Os demais órgãos só podem ser doados por indivíduos falecidos, com 

confirmação diagnóstica de morte encefálica. Geralmente, esses casos evoluem de um 

traumatismo craniano (causados por acidentes) ou de um Acidente Vascular Encefálico 

(AVC). Os únicos critérios absolutos de exclusão existentes, segundo o Ministério da 

saúde, são pacientes com SIDA (causada pelo vírus HIV) e pessoas com doenças 

infecciosas ativas, mas, em geral, fumantes também são impedidos de realizar a doação 

de pulmão. A idade e o tipo sanguíneo do potencial doador também devem ser 

observados e avaliados na situação. Vale ressaltar, ainda, que os doadores que tenham 

alguma doença transmissível também poderão doar para pacientes que tenham o mesmo 



                   

 
vírus. Desse modo, órgãos de um doador que tenha hepatite C, por exemplo, podem ser 

transplantados em portadores da mesma doença. 

Para assegurar a seriedade e transparência do processo de transplantes, a lista de 

espera no país é única e pode ser consultada pelos pacientes que aguardam o 

procedimento. Nela, os receptores são separados por órgãos, tipos sanguíneos e demais 

especificações técnicas, e classificados em função da gravidade e compatibilidade 

genética, de modo que a inclusão na fila de espera depende de diversos fatores e 

critérios específicos. Conforme a portaria 2600 do Ministério da Saúde: "Para cada 

órgão ou tecido disponível, deve ser feita a correlação entre as características 

antropométricas, imunológicas, clínicas e sorológicas do doador falecido e o CTU 

correspondente, empregando-se os critérios específicos referentes a cada tipo de órgão, 

tecido, células ou partes do corpo humano, para a ordenação dos potenciais receptores 

quanto à precedência." 

Quando existem potenciais doadores, o início do procedimento consiste no 

diálogo com a família em torno da possível doação, no qual o médico deve indicar os 

benefícios que a autorização da doação poderá proporcionar aos pacientes na fila de 

espera da forma mais humanizada possível, porém com o mínimo de vieses e com 

imparcialidade, acolhendo o luto resultante da notícia da morte. Em seguida, ocorre o 

início dos testes de compatibilidade entre o doador e os potenciais receptores que 

aguardam em lista de espera. No caso de mais de um receptor compatível, a decisão 

passa por critérios como tempo de espera na fila e grau de urgência do caso, sempre 

preservando o direito à vida. Além disso, é importante mencionar que, de acordo com o 

novo regulamento do Sistema Nacional de Transplantes, pessoas com até 18 anos têm 

prioridade para receber órgãos de doadores na mesma faixa etária, devido à maior 

expectativa de vida desses pacientes. Assim, a Central de Transplantes emite uma lista 

de potenciais receptores para cada órgão e comunica aos hospitais e às equipes de 

transplantes responsáveis pelos pacientes, que adotam as medidas necessárias para 

viabilizar a retirada e o transporte dos órgãos no mínimo de tempo possível.  



                   

 
Os objetivos desse estudo são, de um modo geral, entender a atual legislação no 

que tange à necessidade da autorização familiar para realização do procedimento, 

comparando-a com as existentes em outros países, e analisá-la dentro de um contexto 

histórico, além de compreender as possíveis motivações da recusa familiar pela doações 

de órgãos e averiguar o impacto de uma alteração na legislação do Programa Nacional 

de Transplante no número de doações e na consequente diminuição da lista de espera. 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão da literatura existente acerca dos temas de doação e 

transplantes de órgãos extraída da plataforma PubMed e, ainda, estudados os artigos 

vigentes na legislação brasileira e estrangeira, na intenção de compreender qual a 

situação atual do Brasil e do mundo em relação a esses procedimentos. Foram 

utilizadas, ainda, reportagens de jornais e revistas mundialmente conhecidos para 

exemplificar como as dificuldades são enfrentadas na prática.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É abordado no art. 4 da lei nº 10.211, de 23 de março de 2001, que: “A retirada 

de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra 

finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, 

obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive [...]”, Sendo 

assim, fica a cargo da família do possível doador decidir quanto a essa possibilidade, o 

que iria de encontro muitas vezes com o próprio com o direito do indivíduo sobre o 

próprio corpo mesmo após sua morte, tratado pela legislação brasileira como um direito 

personalíssimo. Por outro lado, no art. 14 do Código Civil, tal direito foi conceituado 

como a possibilidade de se dispor de partes do mesmo, ainda em vida ou mesmo pós-

morte, desde que fosse utilizado para fins humanitários ou científicos.  

Em muitos casos, as famílias perpetuam a vontade expressa pelo indivíduo, 

porém, há uma parte que não segue com a vontade dos falecidos. Segundo a Associação 

Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), 42% das famílias brasileiras recusaram a 

doação no ano de 2017 (ABTO, 2016). Portanto, como não existe um consenso mundial 

a respeito da linha de consentimento que deve ser seguida, cada país adota a que melhor 



                   

 
se encaixa, dentro de seu sistema legislativo e cultural, mas, fica claro que tal decisão 

influencia diretamente no número de transplantes executados. 

A Espanha é um dos maiores exemplos de sucesso no que tange o número de 

transplantes. Assim como no Brasil, a lei determina que precisa ser comprovada a morte 

encefálica por um grupo de três profissionais: um neurocirurgião, um neurologista e por 

fim, o chefe do serviço da unidade de saúde. No que tange à linha de consentimento 

utilizada, a Espanha utiliza o consentimento presumido, ou seja, todos são considerados 

doadores a menos que haja manifestação contrária ao procedimento pelo indivíduo. 

Em uma pesquisa realizada pelo pós-doutor Edvaldo Leal de Moraes, e pela 

doutora em enfermagem Maria Cristina Komatsu Braga Massarollo, foram levantadas 

algumas das razões mais utilizadas para recusa da doação, sendo elas: a crença religiosa; 

a não compreensão do diagnóstico de morte encefálica e a crença na reversão do 

quadro; a desconfiança na assistência e o medo do comércio de órgãos; o medo da perda 

do ente querido; entre outros. Cabe destacar, entre os motivos acima citados, a não 

compreensão do diagnóstico de morte encefálica, sendo muitas vezes interpretado 

inadequadamente pelos familiares. Esse diagnóstico significa que as funções cerebrais 

estão desativadas em um quadro irreversível, porém, durante um período de tempo, 

outros órgãos ainda permanecem funcionando, sendo esse o período essencial para 

doação, já que ao parar totalmente suas funções, um órgão perde a capacidade de ser 

transplantado. Ao não compreenderem a explicação, os familiares acreditam que o ente 

ainda está vivo, logo, autorizar o procedimento seria autorizar sua morte. Por isso, a 

desinformação torna-se grande empecilho no processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de pesquisas ainda serem necessárias para arrecadação de dados 

suficientes, a literatura estudada demonstra fortes indícios de que a alteração do 

consentimento seria um grande avanço para a medicina Brasileira e facilitaria a doação 

de órgãos e tecidos, além de diminuir exponencialmente a espera do procedimento e 

proporcionar o andamento da fila de espera por órgãos, que no final de 2019, de acordo 

com dados da ABTO, se encontrava com 45 mil pessoas. 
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