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1. Introdução

2. Doação e transplante 

3. Tráfico de órgãos

4. Conclusões
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1. Aumentar o número (atender a demanda)

2. Conhecer e melhorar os resultados 

3. Justiça na alocação de órgãos e tecidos e nos resultados

4. Prevenir qualquer forma de transplante ilegal ou antiético

5. Proteção aos doadores vivos

6. Diminuição das desigualdades entre regiões e estados
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Cobertura Universal Cobertura parcial *

 Argentina

 Brasil

 Chile

 Colômbia

 Costa Rica

 Cuba

 Panama

 Porto Rico

 Uruguai

 Venezuela

 Bolivia 63%

 R Dominicana 40%

 Equador 35%

 El Salvador

 Guatemala 50%

 Honduras

 México 60%

 Nicaragua

 Paraguai 30%

 Peru 40%

*  estimativa

Obstáculo mais

importante

para o

deeenvolvimento

da diálise

e transplante

nesses países
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contemplam:

 diagnóstico de morte encefálica

 tipo de consentimento: presumido ou informado

 permissão para o doador vivo parente

 permissão, restrição ou proibição para o DVNP

 critérios de alocação

 proibição de comércio

 penalidades 



16,6

2008                             2016  2017





 Programs to training healthcare personnel

 Master en Organización y Gestión de Trasplantes

“Proyecto Siembra” 1994 – 1995   - six months     

30 coordinators  - 12 countries

 Master Alianza en Donación y Trasplante

“Programa Alianza”        since 2005   - two months  

108 coordinators - 18 countries

 Punta Cana Group – Ibero American

Transplant Coordinators  (2001)

 Red  Consejo Iberoamericano de

Donación y  Trasplante  (RCIDT)

2005

 donation registry
 courses 
 national activities

Cooperation: OPAS and national

governments to improve donation

and transplantation activities.



Transplants performed 

at the country
Transplants performed

in other country



tráfico de órgãos

é um fenômeno que parece ter 

um pé na realidade 

e outro na ficção.
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 dentes de pobres vendidos para receptores ricos

 dentes obtidos por roubo de cadáveres

 alguns receptores contaminados por sífilis

 quase todos dentes implantados acabavam 

destruídos

Essa prática somente terminou  com a invenção de uma alternativa: 

dentes de cerâmica

o cirurgião, naturalista e filósofo John Hunter, 

realizou o primeiro estudo científico acurado sobre 

o tema. 
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A questão do tráfico de órgãos

na América Latina

 contra o  comércio

 para o doador vivio não parente

 para os estrangeiros não residentes

 situações isoladas

 locais específicos
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a. Legislação contra o comércio de órgãos.

 Em alguns países é proibido
Argentina, Uruguai

 Em outros países há restrições
Brasil: autorização prévia do comitê de ética do hospital, da Central Estadual de Transplante e

então, autorização judicial.

 E em outros países não há restrição 
Chile, Porto Rico. Bolivia, Peru
Chile: não realiza transplante om DVNP, exceto cônjuge.

b. Legislação para doador vivo não relacionado.

Todos países tem (Nicarágua em 2014)



16

 Em alguns países é proibido

Argentina, Uruguai, Costa Rica (2014)

 Em outros países há restrições

Chile:          necessita morar pelo menos 5 anos no país.

Brasil:          proibido transplante com  doador falecido para estrangeiros não residentes

permite com DVP, após aprovação do Comitê de Ética do hospital e da Câmara Técnica 

de Ética do SNT.

Colômbia:  não permite transplantes com doador falecido, exceto se não houver receptor

nacional em lista ou se houver acordo governamental com outro país (2016). 

 Na maioria dos países não há especificações

c. Legislação para transplante em  estrangeiros 

não residentes no país.
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 assassinato para remoção de órgãos

 rapto de crianças para remoção de órgãos

 remoção forçada de órgãos

Confusão na mídia e população:

 prostituição infantil

 adoção ilegal

 remoção de órgãos

Notícias sensacionalistas na mídia e na internet, 

nenhuma confirmada

Lendas urbanas

Crianças brasileiras enviadas para 
Alemanha, Itália, França e Israel e seus 
órgãos são removidos para transplante
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Em depoimento à justiça napolitana, em 1992, o o mafioso  Luca Di 

Nuzzo, pertencente a Camorra, afirmou que 5.000 crianças brasileiras 

entraram ilegalmente na Itália  desde 1988.   “Dessas só 1.000 estão 

vivas”.

“Existe um mercado negro de órgãos entre a Europa e Estados 

Unidos, abastecido pelo tráfico de crianças  do terceiro mundo, 

principalmente do Brazil”

“Uma criança brasileira vale até U$S 15,000, mas um coração pode 

ser vendido por até U$S 500,000”

18 de abril de 1994
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In addition to its own investigations, the USIA has also 

attempted to learn about the results of examinations of 

this issue by intergonvernamental bodies such as the 

United Nations and the European Parliament, and the 

other governments, non-governmental organizations and 

investigative journalists.  

Despite almost eight years of exaustive Inquiries involving 

numerous allegations, the USIA is nor aware of any credible 

evidence produced by any of these investigations that 

indicates that any trafficking in children’s organs has ever 

occurred. 

A Agência de informações dos EUA (USIA) 

investigou todas as alegações de tráfico de

órgãos de crianças desde que surgiram na

Imprensa em janeiro de 1987.  

Conclusão da investigação:  

as alegações de tráfico de órgãos 

de crianças são um mito 

totamente sem fundamento

December 1994



A banheira com gelo

Lendas urbanas

A criança raptada

no shopping center

Rádio Gaúcha
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Realizados ecografia e tomografia no HSP que comprovaram a 

presença dos dois rins no menino.

O resultado não foi publicado pela FSP e saiu pequena nota no ESP

FSP, 1996
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 doador vivo:  

comércio de órgãos (rim)

 turismo para transplante

 “doador” e receptor do mesmo país

 doador falecido: 

lista de espera sem adequado controle

(rim, fígado, coração, pulmão)

 turismo para transplante

 doador e receptor do mesmo país

Brazil

Bolivia

Peru

Colombia

Costa Rica 



Intermediários   (The Broker)           Médicos

Quase sempre envolvidos:

O objetivo 

primário dos 

médicos  que

realizam esses 

transplantes é o 

enriquecimento

doadores e receptores 

são manipulados.
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 de 1995 ao início de 1999

 hospital privado em Santa Cruz de la Sierra 

 alguns transplantes renais com DVNR

 doadores:   bolivianos pobres

 receptores: pacientes da Argentina e Bolívia

 descoberto e denunciado pelo jornal argentino “El Clarin” 

 investigação pelas promotorias argentina e boliviana: encerrado 

Lei de  transplante no 1716 – 5 de novembro  de 1996 art.17: 

proibição de comércio

Em 2016: anúncios de venda de rins por U$D 6.000 em Cochabamba, 

 sem comprovação de que tenham sido realizados transplantes e 

 sem proibição desses anúncios pela autoridade policial.



 final dos anos 90 até 2008 

 hospital privado em Lima 

 cirurgião peruano treinado nos EUA

 anúncios nos EUA 

 documentado no programa   “48 Hours” 

no canal CBS em 11/02/2003.

 “doadores”:  peruanos pobres (U$D 1.000 a 10,000)

 receptores:    EUA / Venezuela  (U$D 60,000 a 100,000)

 número de transplantes: 64 casos documentados

Consequências:

1. Forte oposição das equipes de transplante

2. Desaprovação da população:

 recusa familiar passou de 50 para 80%

 taxa de doadores passou de 5 pmp para 0,8 pmp
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Receptores pagaram:              U$D 60.000 – 100.000

”doadores” receberam:           U$D 6.000 – 10.0000

“intermediários” brasileiros receberam: U$D 2,000

março 2003: 
denúncia de uma pessoa que vendeu o rim: Início 

investigação da PF (opereção bisturí)

dezembro de 2003: 
11 pessoas presas por  suspeita de tráfico de órgãos.

junho de 2005:
12 condenadas, sendo 2 israelenses;;  major 

reformado condenado a 12 anos de prisão no Brasil. 

“ os transplantes foram pagos pelo Sistema público 

de saúde de Israel” disse o  israelense Gedálya

Negado pela embaixada de Israel

Maioria dos receptores
de Israel, também dos  EUA

38 jovens pobres de Recife, 

viajaram para África do Sul  

(Durban ) para vender o rim. 

2001 to 2003

Hospital Saint Augustine (Netcare)  -

102 procedimentos, 5 em menores: 

Condenado a pagar multa de 1,1 milhão U$D



N Y Times   May 23, 2004



 Médico coronel da reserva da PM: solicitava e avaliava os exames iniciais.

 Nenhum participante de equipe de transplante no Brasil envolvido.



Colômbia foi considerada  pela OMS como um dos principais 

destinos com o objetivo turismo para transplante.

Centenas de transplante com doador falecido (879 até 2005)

Anos 90’ até 2011

 China

 India

 Filipinas

 Paquistão

 Egito

 Colômbia



Anúncios

Site em hebraíco
Site em inglês

Propaganda na

revista

da empresa 

aérea

AVIANCA  

Setembro 2008
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Rim:  

$ 80,000 + $30,000 
Em caso de complicações

Fígado:   

$ 100,000 + $ 40,000  
Em caso de complicações

inclui  custos médicos

e não médicos

Custos
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Lei no 2493  2004

Art. 40.  para realizar transplante em estrangeiro não residente na Colômbia: 

não existência de  receptor na lista de espera nacional national para este órgão ou 

ausência de condições logísticas para enviar o órgão  ao paciente.

Transplante renal com doador falecido

sem respeitar a lista de espera nacional 
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A lista de espera é pequena

 alguns médicos não interessados em colocar pacientes colombianos em  lista de espera

 seguro social dificulta a entrada de pacientes colombianos em lista de espera.

Meios de burlar a lei

 “dificuldade logística” na alocação do órgão: atraso na comunicação da remoção do órgão (TIF )

 oferta do órgão comunicando falsa complicação: hipernatremia,  altas doses de drogas vasoativas

 dar ao estrangeiro um endereço residencial colombiano

 relato de casos, em Medellin em que o nome do candidato a receptor estrangeiro foi  alterado

para um nome latino-americano. 

Recursos legais

 “direito de tutoria”  ou  “direito à vida” : eles vem  ao país como turistas, e são diagnosticados 

como tendo uma doença crônica previamente desconhecida (rim, fígado). Baseado nesse fato, advogados 

alegam risco de morte e eles adquirem o mesmo direito dos colombianos..

Informações obtidas de médicos colombianos







Costa Rica News – A trial of four doctors and their accomplices in Costa Rica, 
one of the main countries for international medical tourism, is opening up a 

window on global organ trafficking. 

 Prisão de um intermediário na Romênia: número de telefona da Costa Rica

 14 transplantes renais com doador vivo (2009 –2013)

 Doadores: costa-riquenhos (U$D 17.400)

 Receptores: principalmente de Israel (R$ 175.000)

 Transplantes realizados nas Clínicas Católica e Bíblica

 Principais envolvidos: chefe do serviço de nefrologia do hospital Calderon

Guardia e um intermediário grego. Participaram também dois urologistas e

um cirugião vascular.

 O nefrologista foi condenado a 10 anos de prisão por cada tremoção ilegal

de rim (totalde 140 anos de prisão) – Art. 172 do Código Penal.

2009 - 2013



2014

2016:

4,8 pmp



The Declaration of Istanbul 

on Organ Trafficking and Transplant Tourism

Istanbul Summit

April 30th – May 2 , 2008

The Declaration of Istanbul 

on Organ Trafficking and Transplant Tourism

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

Acabar definitivamente com o tráfico e o 

comércio de órgãos e o turismo para 

transplante.









Nós queremos uma 

sociedade

onde tudo está à 

venda?

Ou existem  bens cívicos e 

morais 

que o mercado não deve 

influenciar 

e o dinheiro não pode 

comprar?



Médicos que realizam transplantes 

devem ter a capacidade de distinguir entre

o que deve ser feito

o que pode ser feito e 

o que nunca deve ser feito

Schlaudraff U.  The point of view of the teologian.  

Transplant Proc 2003, 35:906



 Todos países tem leis de transplante, mas nem sempre a lei é 

cumprida.

 Cobertura limitada da saúde para a população em alguns países.

 Tráfico de órgãos ou turismo para transplante ocorreu ou ainda

pode estar ocorrendo em alguns locais, de forma temporária e .

itinerante.

 Governos, sociedades científicas e quase todas equipes de 

transplante se opõem ao comércio de órgãos na América 

Latina.



1 Atingir cobertura de saúde para toda população.

2 Prevenir ou banir qualquer forma de comércio ou turismo 

para transplante.

3. Criar Registros Nacionais de 

Transplante.

4. Criar Registro de doadores vivos 

(rim, fígado e pulmão)

5. Aumentar a taxa de transplantes 

com doadores falecidos..

em todos países da América Latina



Obrigado! 













Caso Poços de  Caldas

 Arteriografia cerebral sem laudo (6m)

 Assinatura apenas do pai no termo de autorização (menor)

 Registros incompletos e com datas erradas

 Regional da Central Estadual não formalmente estabelecida

Cobrança indevida por hospital privado

Caso Taubaté
 Desavença entre diretor e professores da Faculdade de Medicina

 Denuncia de diagnóstico de morte encefálica não adequado



The Broker (intermediários)           Médicos

Quase sempre envolvidos

O objetivo primário 

dos médicos  que

realizam esse

transplantes é 

enriquecimento.

doadores e receptores 

são manipulados.



Avaliados principalmente

os casos:

 Taubaté (1988)

 Poços de Caldas (2000)

 Recife (2003)

1. Diagnóstico ME, aprimoramento:

 protocolo do teste de apnéia.

 melhor explicitação fatores de exclusão.

2. Doação entre vivos: autorização judicial mais rigorosa no DVNP.

3. Reduzir informalidade no funcionamento dos serviços de transplante 

e das centrais de transplante.


