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RESUMO  

Esta dissertação tem por finalidade examinar a importância dos transplantes 
de órgãos e tecidos humanos na atualidade, e demonstrar sua relevância como 
método cirúrgico indispensável a salvar vidas.     

Nos últimos tempos o “milagre” dos transplantes pode ser considerado como 
um dos avanços mais consideráveis da medicina, porém, este tema sempre 
provocou inúmeros questionamentos ético-jurídicos, perdurando até hoje.  

Pode-se afirmar que atualmente os transplantes não são apenas curiosidade 
científica, nem método isolado. Consistem, na maior parte do mundo, numa rotina 
cirúrgica que salva milhares de vidas. Os transplantes têm como característica única, 
sendo este o seu maior diferencial, no tocante a outros métodos cirúrgicos, o fato de 
necessitar da existência de órgãos e tecidos provenientes de doadores vivos ou 
mortos.  

Quando os tratamentos médico-cirúrgicos convencionais já não são mais 
eficazes para atender aos casos de doenças que ocasionem falência completa de 
um órgão ou tecido, há como ultimo recurso o emprego do transplante. Entretanto, 
persiste a questão que os transplantes necessitam de doadores.  

O emprego desta terapêutica somente pode ser adotado quando não houver 
outros meios alternativos previstos pela medicina para o prolongamento ou melhora 
na condição de vida do indivíduo.  

O transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, não é um 
problema eminentemente técnico-médico, na medida que traz em si aspectos sociais 
de ordem ética e jurídica. Circundam dentro desses aspectos, entre outros: vedação 
de comercialização, estabelecimento de critérios seguros para determinação de 
morte, consentimento prévio e esclarecido do doador e receptor.  

Ademais, toda intervenção ou investigação médica, como é o caso dos 
transplantes, que envolve a vida e a dignidade humana é primordial que a ciência 
jurídica se manifeste e regule o seu procedimento.  O Legislador brasileiro cuidou do 
tema por meio de diversas Leis. Atualmente se encontra em vigor a Lei n. 9.434/97 
regulamentada pelo Decreto n. 2.268 de 30 de junho de 1.997.  

Enfim, grande é o número de brasileiros que necessitam de transplantes.  
Todavia, é preciso colocar esse avanço médico em favor da população. Embora, em 
matéria de transplantes a nossa legislação atual procure caminhar lado ao lado com 
a ciência-médica, para uma melhor aceitação e eficácia deverão existir campanhas 
de esclarecimentos para população, e em conseqüência ampliar as perspectivas 
para o tratamento de diversas doenças.        
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S O M M A R I O    

La presente tesi ha per oggetto esaminare l’importanza raggiunta odiernamente dai 

trapianti di organi e tessuti del corpo umano, nonché dismostrare la sua rilevanza come 

metodo chirurgico indispensabile per salvare vite.  

Negli ultimi tempi il “miracolo” dei trapianti può essere considerato uno degli sviluppi 

più notevoli della medicina, nonostante  abbia suscitato innumerevoli discussioni etico-

giuridiche che perdurano a tutt’oggi.   

Attualmente si può affermare che i trapianti non rappresentano soltanto una curiosità 

scientifica, neppure un metodo isolato. Ma, bensí, che nella maggior parte del mondo 

divennero una pratica chirurgica consueta che salva migliaia di vite. I trapianti hanno come 

caratteristica unica - essendo questo il maggior differenziale che li distingue dagli altri 

metodi chirurgici - , il fatto che dipendono dalla disponibilità di organi e tessuti provenienti da 

donatori vivi o morti.   

Quando le cure medico-chirurgiche convenzionali non sono più efficaci per far fronte 

a malattie che portano al fallimento di un organo o tessuto, l’ultimo ricorso è il trapianto.  

Persiste, però, la questione: i trapianti necessitano di donatori.  

L’uso di questa terapeutica può essere adottato soltando quando non esistono altri 

mezzi alternativi previsti dalla medicina per migliorare le condizioni di vita dell’individuo, 

prolungandone l’esistenza.  

Il trapianto di organi, tessuti e parti del copo umano non si riduce ad  un problema 

tecnico-medico, poiché porta con sé aspetti sociali di ordine etica e giuridica, tra i quali: il 

divieto di commercializzazione, lo stabilire criteri sicuri per certificare la morte, i 

consentimenti previ  del donatore e del recettore.  

Inoltre, in ogni intervento o indagine medica, come nel caso dei trapianti che 

coinvolgono la vita e la dignità umana, è primordiale che la scienza giuridica ne regoli i 

procedimenti. Il legislatore brasiliano disciplinò il tema tramite diverse leggi. Attualmente è in 

vigore la Legge n. 9434 del 04 febbraio 1997, regolata dal Decreto n. 2268 del 30 giugno 

dello stesso anno.  

Finalmente, è grande il numero di brasiliani che necessitano di trapianti. 

Tuttavia, è necessario far sì che ciò favorisca la popolazione. Malgrado la nostra 

attuale legislazione cerchi di accompagnare gli sviluppi della scienza medica, è 

palese la necessità di promuovere campagne per chiarire la popolazione rendendo, 

così, più ampie le prospettive di cura di molte infermità.    
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INTRODUÇÃO  

Buscaremos por meio desta pesquisa, focalizar o tema de transplantes de 

órgãos e tecidos humanos, nos seus aspectos ético-jurídicos, cujo objeto está 

intimamente relacionado com a dignidade da pessoa humana, e os direitos 

fundamentais da saúde e da vida.     

Procuraremos demonstrar que os transplantes são uma técnica médica 

valiosa na atualidade, por permitir que pessoas com doenças crônicas possam na 

medida do possível recuperar o irrenunciável direito de viver.       

É sobre este tema tão instigante que vamos tratar, por refletir também a 

dinâmica do ordenamento jurídico, revelando que as normas de direito se encontram 

em constante mutação, para satisfazerem as diversas relações sociais num dado 

momento histórico, que se alteram no tempo e no espaço em que estão inseridas. 

O primeiro capítulo é dedicado ao estudo da história da medicina, e da 

definição do conceito de saúde e da sua importância no contexto social.  

No segundo capítulo faremos uma abordagem sobre a disciplina Biodireito, 

ocasião em que salientaremos primeiramente que a Bioética tem como fundamento 

cuidar dos aspectos médico-científicos na esfera da ética e da moral, no que se 

refere a toda intervenção e manipulação com seres humanos.  

Por outro lado, demonstraremos que o Biodireito, em face dos avanços, cuida 

de tutelar as relações desencadeadas pelas novidades tecnológicas com o objetivo 

de evitar e controlar eventuais abusos, buscando com isso o equilíbrio entre direito e 

realidade social, tendo como pressuposto garantir a proteção do ser humano desde 

a concepção até a morte.     
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Considerando que o tema de transplantes vincula-se à dignidade da pessoa, 

direcionaremos o terceiro capítulo para fazer considerações sobre esse princípio.  

A aceleração alcançada pela ciência tem impulsionado o Direito a manter 

igual estágio de desenvolvimento. Assim, para tornar viável a realização de 

transplante de órgãos e tecidos, e acompanhar o avanço da medicina, o legislador 

pátrio criou várias leis, decretos, e medidas provisórias, sobre as quais 

discorreremos no capítulo quarto.  

Porém, iniciaremos o capítulo quarto, tratando dos aspectos históricos e  

científicos, conceitos e definições básicas para a compreensão do tema, e ainda 

procuraremos demonstrar a evolução médico-científica, e todas as suas tentativas, 

para salvar vidas e prolongar a saúde por meio dos transplantes.  

E, num segundo momento, analisaremos a evolução histórica e legislativa, e 

os pontos mais relevantes e críticos de todos os diplomas que trataram da questão 

sobre os transplantes de órgãos e tecidos no Brasil.       

Por fim, procuraremos, na medida do possível, demonstrar que o emprego 

dos transplantes constitui uma intervenção médica de grande importância, por 

propiciar a expectativa de que aqueles que se encontram quase sem vida possam 

renascer.        
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1. MEDICINA E SAÚDE  

A medicina é uma profissão de tempos longínquos. A história registra que sua 

origem remonta ao início do sofrimento e luta do homem no combate às doenças. 

Sua importância é indubitável como fonte de valorização da pessoa. Ao médico 

sempre coube o papel de ajudar a combater as doenças, minorando as dores da 

espécie humana.  

Para Júlio César Meirelles Gomes: “A medicina é uma profissão erudita 

comprometida com a busca da verdade, sendo o ato médico um consórcio de 

atitudes, técnicas e conhecimentos/habilidades voltados para a promoção da saúde 

em caráter individual ou coletivo até o limite das práticas invasivas de alto risco ou 

ações sanitárias de grande envergadura, com graves responsabilidades sobre a vida 

e a saúde pública”.1  

E continua:  

A medicina é a única entre as profissões de saúde capaz de invadir o 

templo da vida emergente, desvendar os segredos da concepção e abrir as 

portas do universo, violar os limites da vida, promover estados de morte 

virtual em defesa da vida natural. Enfim, uma profissão que vai do 

nascimento à morte e às vezes, numa ousadia capaz de afrontar os deuses, 

em sentido inverso.2      

Os primeiros praticantes da medicina foram os feiticeiros-curandeiros. Era 

baseada em superstições e mitos. A medicina fundamentada na racionalidade é 

atribuída aos gregos. Por volta da metade do século V os médicos gregos já haviam 

desenvolvido teorias para explicar o funcionamento do corpo humano e o 

                                                

 

1 GOMES, Conceito de ato médico à luz da Bioética, In: Medicina, Conselho Federal, Brasília: ano 
XVI, n. 130, setembro de 2001, p. 9. 
2 Idem. 
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mecanismo das doenças. Suas idéias eram erradas, porém extremamente 

consistentes com os conhecimentos científicos da época. Os princípios de higiene, 

alimentação e exercícios que utilizavam no tratamento dos doentes, no entanto, 

eram corretos em grande parte e são válidos até o presente.3  

Porém a medicina só começou a sair da esfera da magia e a entrar no 

domínio da ciência no final do século VI, quando surgiram os primeiros indivíduos 

dedicados exclusivamente à arte da cura. A Medicina já era uma profissão 

respeitada, todos os sofrimentos do corpo eram da alçada do médico, inclusive os 

problemas odontológicos; além de tratamentos clínicos, geralmente à base de 

plantas e laxativos, cirurgias rudimentares já eram praticadas com relativo sucesso.4       

A medicina é posta a serviço do homem, como quando se empenha a utilizar 

os meios necessários para o alívio e cura das doenças.5 Não há como falar em vida 

digna sem saúde. Conseqüentemente a saúde é um requisito mínimo para uma vida 

satisfatória.6  

Neste aspecto esclarecem James Drane e Leo Pessini: “Da perspectiva da 

pessoa que sofre, a doença é uma deficiência que faz a pessoa inteira clamar por 

ajuda”. E ainda: “A doença fere o âmago dos seres humanos e diminui a vida no que 

                                                

 

3 http://pt.wikipedia.org./wiki> Acessado em: 16.01.2006  
4 Idem.  
5 Artigo 1º “A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve 
ser exercida sem discriminação de qualquer natureza – Art. 2º O alvo de toda a atenção do médico é 
a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade profissional” (Código de Ética Médica, Resolução n. 1246/88, do Conselho Federal de 
Medicina).  
6 Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948 – Artigo XXV: “Toda pessoa tem direito a um 
padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos (...)”  

http://pt.wikipedia.org./wiki>
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essa tem de peculiarmente espiritual, ético e social. A doença grave é um grande 

insulto à própria integridade do ser humano”.7 

Desde os primórdios da humanidade houve a busca pela saúde. A sua 

valorização externa uma preocupação com a vida. Através da medicina sempre  

vislumbrou-se amenizar os males que afligiam e afligem o ser humano. Contudo, ao 

homem não foi dado o dom de suplantar a morte, mesmo com todo o 

desenvolvimento médico-científico. Porém, é fato, que prolongou a vida humana, 

alcançou a cura de doenças tidas como incuráveis, mas ainda há muito que fazer 

nesta seara.    

A doença compromete o bem estar físico e emocional do homem. Na maioria 

das vezes é invadido por sentimentos de medo e tristeza. As pessoas doentes 

tornam-se assustadas e impotentes, em razão das súbitas mudanças em seu 

trabalho e em todas as suas atividades.   

Como conseqüência da doença as pessoas ficam desmotivadas em buscar 

seus objetivos, perdem o humor, o desejo de brincar, e até amar. Em síntese a 

dignidade humana fica na sua essência comprometida e diminuída.  

Hodiernamente os transplantes de órgãos e tecidos humanos podem ser 

considerados como a mais notável conquista da medicina. Sua técnica pode salvar 

vidas e restaurar a saúde de muitas pessoas. É um procedimento médico-cirúrgico 

empregado em casos de doenças graves e irreversíveis que atingem o 

funcionamento normal do organismo. Assim, visa à recuperação da saúde, e à 

preservação da vida.  

                                                

 

7 DRANE & PESSINI, Bioética, Medicina e Tecnologia: Desafios éticos na fronteira do 
conhecimento humano, 2005, pp. 56-57.  
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Os transplantes de órgãos apresentam-se como uma alternativa para eliminar 

a doença, recuperar a qualidade de vida e a longevidade do homem. Como já 

colocamos, os problemas crônicos de saúde levam à solidão, à insegurança, ao 

medo e à morte.  

Na Constituição de 1988 encontramos que a saúde é um direito social (artigo 

6º), direito de todos e dever do Estado (artigo 196). Na Constituição, saúde significa 

“políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de 

outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação" (artigo 196). Para a efetivação desse preceito, 

entende-se por necessário que haja "atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais" com "participação 

da comunidade" (artigo 198, incisos II e III).  

Assim, de uma forma mais atual e dinâmica, a questão da saúde abandona o 

critério curativo em prol do preventivo. Não se atém a minorar o sofrimento, mas 

busca evitá-lo. Nesse sentido são de grande valia as explicações de Germano 

Schwartz:  

Quando fala em “recuperação”, a CF/88 está conectada ao que se 

convencionou chamar de saúde “curativa”; os termos “redução do risco de 

doença” e “proteção” estão claramente ligados à saúde “preventiva”, e a 

“promoção” é a qualidade de vida, posteriormente explicitada pelo artigo 

225 da Carta Magna.8  

Nota-se que, de acordo com a Carta Magna e os novos conceitos doutrinários 

adotados, a qualidade de vida faz parte da saúde. Em torno dessa idéia 

apresentamos a elaborada por Francisco Carlos Duarte: 

                                                

 

8 SCHWARTZ, Direito à Saúde: Efetivação em uma Perspectiva Sistêmica, 2001, p. 27. 
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O direito à saúde integra o conceito de qualidade de vida, porque as 

pessoas em bom estado de saúde não são as que recebem bons cuidados 

médicos, mas sim aquelas que moram em casas salubres, comem comida 

sadia, em um meio que lhes permite dar à luz, crescer, trabalhar e morrer.9  

Nos dizeres de Germano Schwartz: “a saúde é condição de desenvolvimento 

de um povo, assim como a educação. Qualquer plano de desenvolvimento estatal 

tem na saúde um de seus pontos básicos, (...). Até por esse motivo é que se fala 

que um Estado mínimo deve garantir tão somente educação e saúde (...)”.10      

A saúde é compreendida como direito humano de segunda geração, assim 

como a educação. Entretanto, simples declarações de direitos tornam-se 

insuficientes perante a realidade da vida.  

Referente ao direito à saúde, leciona Elida Séguin que:  

A saúde é um direito básico do homem incluído no rol dos Direitos Humanos 

e dos Direitos Fundamentais agasalhados na Constituição, como forma de 

atender aos princípios densificadores do Estado Democrático.11 

Não se pode restringir as questões de saúde e seus efeitos ao campo do 

saber e atuação dos profissionais de medicina. Trata-se de uma questão de 

preservação de dignidade da pessoa humana, e isso compete ao Direito também.  

Nos ensinamentos de Celso Antonio Pacheco Fiorillo existe o que denominou 

de “piso vital mínimo”. Pelo seu sentido entendemos que sem a sua observância não 

há como falar que o homem possua vida digna, encontrando-se inserido neste 

conceito o direito à saúde, colocando:  

                                                

 

9 DUARTE, Qualidade de Vida: A Função Social do Estado, Revista da Procuradoria do Estado de 
São Paulo, n. 41, junho/1994, p. 173. 
10 SCHWARTZ, op. cit.,  p. 193.  
11 SÉGUIN, Biodireito, 4ª edição, Revista e Atualizada, 2005, p. 60. 
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Uma vida com dignidade reclama a satisfação dos valores (mínimos) 

fundamentais descritos no artº 6º da Constituição Federal, de forma a exigir 

do Estado que sejam assegurados, mediante o recolhimento dos tributos, 

educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, lazer, entre outros direitos 

básicos, indispensáveis ao desfrute de uma vida digna12.          

Em concordância com a posição alinhavada, encontramos a do 

constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que a este respeito assim se 

manifesta:  

Como é da tradição de nosso direito desde 1934, a Constituição consagra 

direitos sociais. São estes direitos a prestações positivas por parte do 

Estado, vistos como necessários para o estabelecimento de condições 

mínimas de vida digna para todos os seres humanos. Costumam ser 

apontados como a segunda geração dos direitos fundamentais. São eles 

enunciados no art. 6º. Tal enunciação é, porém, de caráter exemplificativo. 

Entre os direitos sociais enumerados, já estavam na redação primitiva da 

Constituição o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

segurança e à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à 

assistência aos desamparados. A eles a Emenda n. 26/2000 acrescentou o 

direito à moradia.13         

No mesmo sentido, e de forma elucidativa assinala Eduardo Carlos Bianca 

Bittar:  

A quebra da dignidade corresponde à violação da pauta de reivindicações 

calcadas nos direitos humanos, pois, em verdade, qualquer plano político, 

qualquer meta governamental, qualquer sistema político tem ampla 

liberdade de ação, desde que respeitados certos patamares mínimos de 

condições que façam a máquina governamental e estatal proteger valores 

mínimos ao desenvolvimento da pessoa humana com dignidade, o que 

importa dizer, com saúde, trabalho, estrutura social etc.14   

                                                

 

12 FIORILLO, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 5ª edição-ampliada, 2004, pp. 55-56.  
13 FERREIRA FILHO, Curso de Direito Constitucional, 30ª edição, revista e atualizada, 2003, p. 
310.  
14 BITTAR, Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, 2004, p. 123. 
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No entanto, se em questões básicas de saúde pública, demonstra-se a 

insuficiência de nossa legislação para contra-atacar as afrontas á dignidade de 

cidadãos que têm direito ao amparo da sociedade num momento de grande 

dificuldade - como ocorre em caso de doenças, pior ainda quando nos referimos a 

questões mais novas, face às descobertas científicas e tecnológicas de nosso 

tempo.  

No Brasil, apesar de termos uma Constituição bastante avançada no tocante 

à preservação da dignidade humana, ainda ocorrem muitos casos de desrespeito 

aos direitos fundamentais mais básicos, como é o direito à vida e à saúde.   

Quanto à saúde, no entanto, não se trata de um direito individual apenas, mas 

também de um direito difuso, pois quando uma pessoa adquire uma doença infecto-

contagiosa, por exemplo, poderá transmití-la a um incontável número de pessoas. 

Dada a sua importância, o direito à saúde pode ser considerado como elemento 

básico para um desenvolvimento harmonioso e uma ordem social mais justa e 

solidária.   

1.1. A influência dos mitos e das crenças no desenvolvimento da Medicina 

A cada dia surgem novas doenças que desafiam os profissionais da saúde, 

que se vêm, muitas vezes, diante do desconhecido, do mistério. Volta-se a um 

sentimento que há muito vigia, denotando um caráter místico às doenças, como uma 

manifestação do sobrenatural, chegando a serem consideradas uma punição por 

pecados cometidos. 

Na lição de Elida Séguin: 
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A tarefa de curar, sob esta ótica, primeiro foi atribuída a sacerdotes, 

feiticeiros, xamãs, pajés, que cuidavam dos males do corpo através do 

merecimento da alma, dependendo a cura das culpas do doente ou de seus 

familiares, bem como da boa vontade dos deuses, nunca da competência 

daquele agente de saúde.15 

Temos como realidade a busca pela saúde. Nas sociedades primitivas, como 

vimos a cura dos males que afetavam os seres humanos era realizada por 

invocações mágicas. Consideravam que a doença era fruto de pecados.  

No livro do Deuteronômio (Bíblia Sagrada), capítulo 28, versículos 58-59, 

encontra-se uma clara relação de causa e efeito das enfermidades: “Se não 

guardares e não cumprires as palavras da Lei e se não tiveres temor ao nome 

glorioso e terrível do Senhor teu Deus, Ele te castigará, e a teus filhos, com a praga”, 

demonstrando que a doença é uma punição pelo mau comportamento.16 

Embora muito tempo tenha passado até aqui, ainda permanece, mesmo de 

uma forma mais sutil, este pensamento, quando se depara com os males do 

presente século. Nota-se que permanecem os preconceitos, apesar da evolução da 

humanidade, desencadeando, também questões jurídicas e éticas.  

A evolução científica deu lugar também à relatividade e temporalidade das 

verdades científicas. Tais questões são rotineiramente publicadas pelos meios de 

comunicação, gerando ainda maior confusão na mente da população. Um dia se 

ouve que correr faz bem à saúde, noutro que a caminhada é muito melhor ao 

coração. Outro exemplo é referente aos hormônios, quando os médicos receitam 

para mulheres em fase de menopausa, depois passam a defender que tal 

                                                

 

15 SÉGUIN, op. cit. p. 08. 
16 Idem.  
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medicação é cancerígena. Nas questões alimentares também ocorrem essas 

inconstantes posições.  

É como se a medicina fosse movida por modismos, fato bem ilustrado por 

Paulo Coelho em sua “Breve História da Medicina”.17 Não é mais novidade o fato de 

certas verdades médicas serem rapidamente modificadas e, o que é pior, depois de 

trazer conseqüências muitas vezes irreparáveis.  

Hoje sabemos que a medicina já era praticada desde a antiguidade. No 

entanto, foram os gregos os pioneiros no estudo dos sintomas das doenças. 

Eles tiveram como mestre Hipócrates (considerado até hoje o pai da 

medicina).   

Ficou célebre o discurso do juramento de Hipócrates quanto à prática da 

medicina, que demonstra uma preocupação com a ética e a dignidade do ser 

humano. O Juramento de Hipócrates traça um caminho ético a ser adotado pelo 

médico, que se depara com questões para as quais a ciência não fornece respostas.  

Hipócrates entendia que a doença estava ligada à realidade e ao cotidiano do 

indivíduo. Com sua racionalidade, trocou os preceitos religiosos pela ética. Essa 

concepção é aplicada modernamente.  

A propósito vale trazer a baila os ensinamentos de Germano Schwartz: 

”Hipócrates referia que a cidade e o tipo de vida influenciavam a saúde dos 

                                                

 

17 COELHO, Jornal O Globo, 26.07.98, p. 18: “500 d.C. – Venha até aqui e coma esta raiz ; 1000 – 
Esta raiz é coisa de ateu, faça esta oração ao Deus que está no céu; 1792 – O Deus não está no céu, 
quem reina é a razão. Venha até aqui e beba esta poção; 1917 – Esta poção é para enganar o 
oprimido, sugiro que você tome um comprimido; - 1960 – Este comprimido é antigo e exótico. Chegou 
o momento de tomar antibiótico; 1998 – Antibiótico te deixa fraco e infeliz. Eis um ovo tratamento: 
coma esta raiz”.        
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habitantes. Para ele, as doenças deveriam ser tratadas de acordo com as 

particularidades locais”.18 

Atravessou os séculos o pensamento de Hipócrates, sendo observado 

inclusive na atualidade. Confirmando a sentença posta, nos valeremos da lição de  

Elida Séguin:    

A medicina hipocrática, considerada a primeira a buscar uma conotação de 

ciência, teve como grande divulgador Galeno, da cidade de Pérgamo na 

Ásia Menor, famosa pelo templo ao deus Esculápio, por sua escola de 

Medicina e pela sua biblioteca. Aquele saber médico estava baseado em 

três princípios básicos: 1) favorecer ou, pelo menos, não prejudicar o 

doente; 2) abster-se do impossível, portanto, não atuar, quando a doença é 

letal; e, 3) atacar a causa do dano.19 

No período da idade média, intitulada era das trevas, sabe-se que os 

conhecimentos médicos tiveram pouco ou quase nenhum avanço, em razão de 

diversos fatores, entre os quais a forte influência exercida pela igreja, que 

condenava as pesquisas científicas. Somente após este tempo é que a medicina 

buscou explicar as doenças por meio de estudos científicos.   

No século XVII, Willian Harvey fez uma descoberta importante: o sistema 

circulatório do sangue. A partir daí, os homens passaram a compreender melhor a 

anatomia e a fisiologia.20 .  

Após a invenção do microscópio acromático, no século XIX todo 

conhecimento ficou mais apurado. Com esta invenção, Louis Pasteur conseguiu um 

                                                

 

18 SCHWARTZ, op. cit. p. 30. 
19 SÉGUIN, op.cit. p. 13. 
20 McGALLIAN, Dante, A (re) humanização da medicina. www.unifesp.br/dpsiq/polbr/ppm/especial02a.htm.  
Acessado em 06.01.2006. 

http://www.unifesp.br/dpsiq/polbr/ppm/especial02a.htm
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enorme avanço para a medicina, ao descobrir que as bactérias são as responsáveis 

por grande parte das doenças.21 

Assim, com o passar dos séculos a medicina foi marcada por uma atuação 

mais segura e eficaz. Passou por profundas transformações desencadeadas por 

importantes descobertas. Dentre as quais a penicilina, e diversas vacinas, 

acarretando uma verdadeira revolução nesta área, em prol da humanidade. 

A formação e a prática médica foi se modificando, de forma a acompanhar 

todos os avanços tecnológicos que emergem no tempo. Com o desenvolvimento 

tecnológico ocorrido nas últimas décadas, principalmente na área da biologia celular 

e molecular, e com as pesquisas do genoma humano, nos leva a uma concepção – 

errônea ou correta, de que definitivamente o grande mistério foi desvendado, e que 

a chave de todo o conhecimento médico está nas ciências experimentais. 

Há uma expectativa geral quanto ao descobrimento das verdadeiras causas 

de todas ou pelo menos quase todas as doenças que assolam a humanidade. 

Espera-se que, com o desenvolvimento das análises laboratoriais, em nível genético, 

microbiológico e outros métodos, possibilite mais precisos e eficazes diagnósticos e 

tratamentos, podendo antever, reverter e principalmente prevenir grande parte das 

doenças existentes.  

Por este prisma, a preocupação humanística se torna intrínseca, uma vez que 

se busca a melhoria das condições de saúde do homem. Esse processo fica ainda 

mais reforçado por outros aspectos que foram surgindo com as novas descobertas 

da medicina, especialmente aquelas ligadas à ética.   

                                                

 

21 McGALLIAN, Dante, A (re) humanização da medicina. www.unifesp.br/dpsiq/polbr/ppm/especial02a.htm.  
Acessado em 06.01.2006. 

http://www.unifesp.br/dpsiq/polbr/ppm/especial02a.htm
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Mediante o panorama atual em que se encontra a medicina, volta-se a 

questionar se as ciências humanas – a história, a filosofia, e a psicologia – realmente 

não têm mais nada a dizer no campo do diagnóstico e do tratamento médico. 

Quando se trata de saúde pública, por exemplo, os enfoques sociológicos e 

antropológicos são vistos como essenciais e indiscutíveis, pois tais conhecimentos 

ajudam na compreensão e solução de muitos males.  

Com a transformação da medicina em arte e técnica, passa-se a exigir do 

médico a responsabilidade profissional, passando a fazer parte da história da 

medicina legislações e punições aplicadas àqueles que não obtiverem um resultado 

satisfatório junto aos seus pacientes. 

Dentro dessa perspectiva, a história da medicina demonstra que as carências, 

erros e absurdos das teorias e procedimentos médicos do passado, devido a 

conhecimentos equivocados, passaram por uma lenta e difícil evolução, para se 

chegar à “verdade científica” atual. O problema, entretanto, é a falta de reflexão 

crítica de tais verdades, no tocante às suas conseqüências éticas, sociais, culturais e 

existenciais. 

É certo que a ciência e a tecnologia não podem resolver todos os problemas 

da humanidade. A crença nas descobertas científico-tecnológicas da atualidade por 

um lado estimula a evolução do conhecimento, mas por outro o bloqueia, 

distorcendo certas dimensões da verdade em detrimento de outras. Tanto é assim, 

que, como já mencionamos, a cada dia surgem novas informações, contradizendo 

conceitos anteriores. As verdades acabam se tornando relativas. 

Mesmo havendo o total desvendamento do código genético e com o 

desenvolvimento das mais sofisticadas técnicas de diagnóstico e prognóstico clínico, 
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os médicos continuarão enfrentando limitações e dificuldades, exigindo mais do que 

o conhecimento científico-tecnológico para serem superadas.  

Felizmente, a medicina atual dispõe de inúmeras drogas capazes de curar, 

controlar e até mesmo de evitar diversas doenças. Aparelhos eletrônicos sofisticados 

são capazes de fazer um diagnóstico apurado, passando informações importantes 

sobre o paciente. Os avanços nesta área são rápidos e possibilitam uma vida cada 

vez melhor para as pessoas. Porém, nunca como hoje se faz tão necessário á 

reflexão histórico-filosófica para que se possa reumanizar a medicina e as ciências 

da saúde em geral.  

1.1.1. A medicina corretiva, preventiva e preditiva e seus aspectos sociais e 

jurídicos  

Atualmente, não se pensa somente na cura das doenças mas também, e 

principalmente, na sua prevenção, através da adoção de medidas promotoras da 

boa saúde. Assim, o conhecimento médico adquirido no decorrer dos tempos, cada 

vez mais, vem sendo transmitido à população, fornecendo recursos para que se 

efetive um bom nível de qualidade de vida, abrangendo o bem-estar físico e mental 

do ser humano. 

Pensando nesse aspecto, a Constituição Federal de 1988, assim prevê em 

seu artigo 196: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 
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Quando trata da redução do risco de doenças, o citado artigo se refere às 

medidas preventivas necessárias para tal, enquanto a “recuperação” se refere a uma 

medida corretiva. 

A Medicina Corretiva ocorre quando o problema já foi observado pelo 

paciente, que, então, procura o atendimento médico, para diagnóstico e tratamento.  

A Medicina Preventiva refere-se às ações que possibilitem prevenir o 

aparecimento ou evolução das doenças. Nesse sentido, o Direito Internacional 

Ambiental elevou à categoria de princípios a prevenção e a cautela, pois, tanto do 

ponto de vista econômico, para o Estado e para o cidadão, a medicina preventiva 

vem ocupando lugar de destaque nas intervenções médicas. 

A medicina preventiva atua de diferentes formas: noções básicas de higiene e 

nutrição; realização de exames para diagnosticar doenças enquanto as mesmas 

possam ser tratadas e curadas; vacinação em massa; conscientização sobre a 

necessidade de prática de exercícios físicos e outros.  

Esses aspectos da medicina preventiva têm como principal finalidade a 

manutenção da boa qualidade de vida, através da adoção de hábitos saudáveis. 

Conforme Elida Séguin, possui três classificações:  

1) primários - educação da população em relação à saúde, hábitos de vida 

saudáveis, influência no desenvolvimento de determinada doença e 

rastreamento populacional, 2) secundários: ações destinadas à fase inicial 

da doença, para evitar ou diminuir a recorrência e/ou complicações e, 

terciários: procedimentos destinados às doenças crônicas, de tratamento e 

reabilitação.22 

E, ainda de acordo com Elida Séguin: 

                                                

 

22 SÉGUIN, op cit. p. 16. 
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A saúde do paciente precisa ser encarada na sua globalidade, ou seja, 

física, psíquica e social aplicando-se o Princípio Bioético da Beneficência. 

Qualquer procedimento preventivo deve ter a capacidade de melhorar a 

qualidade de vida do indivíduo. O diagnóstico precoce implica 

necessariamente em que o paciente seja informado e possa optar por um 

tratamento antecipado. Muitas doenças cardiovasculares podem ser 

evitadas pela prevenção.23 

Certamente no século XXI se buscará uma medicina mais personalizada e 

especialmente mais preventiva. Os médicos, ao que tudo indica, terão à sua 

disposição notáveis tratamentos para diversos males, revolucionando a história da 

medicina. 

Já a Medicina Preditiva tem a marca do nosso tempo, por recorrer a 

diagnósticos muito mais avançados, de forma a avaliar a predisposição biológica do 

indivíduo para desenvolver doenças, formulando probabilidades. Tem como 

finalidade antever o surgimento de patologias de acordo com predisposições 

genéticas individuais, recomendando as melhores formas de prevenção e 

tratamento, sempre que possível. 

Entretanto, a medicina preditiva tem sido muito contestada, por ter maior 

margem de erro, podendo levar a falsas idéias de doença, além de suscitar questões 

éticas. O indivíduo muitas vezes encontra dificuldades de avaliar se o diagnóstico 

que lhe é dado é aceitável, ficando sem possibilidade de questionar os meios de 

prevenção propostos, limitando-se ao exercício de sua autonomia e o seu direito de 

ser informado.  

Observa Elida Séguin, que: 

                                                

 

23 SÉGUIN, op. cit. p. 16.  
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A medicina preditiva carrega consigo um potencial iatrogênico importante 

que merece cuidadosa avaliação para se determinar o saldo, positivo ou 

negativo, da sua aplicação. Será possível, com a evolução da genética, 

tratar os embriões em útero de síndromes de hipercolesterolemia genética e 

prevenir um infarto aos cinqüenta anos, poupando-se pessoas de muita 

morbidade e sofrimento, mas também surgirão problemas de discriminação 

e preconceito com os que forem portadores assintomáticos de propensão a 

doenças.24 

Questões que surgem a respeito da medicina preditiva, se referem à ética no 

tocante á discriminação e ao preconceito. Seria possível até mesmo que empresas 

exigissem testes genéticos para admissão de seus funcionários, assim como as 

companhias seguradoras também procurariam se beneficiar desse conhecimento. 

Necessário uma educação pública eficaz evitando-se a formação de preconceitos 

em prejuízo do ser humano.  

Um trabalho de ampla divulgação e conscientização, além de medidas 

preventivas contra abusos, tendo como fundamento a ética, são de crucial 

importância nesse novo século que, sem dúvida, tem novas marcas, através da 

medicina genômica.  

Não se deve impedir o desenvolvimento tecnológico nesta área, que tem 

como objetivo encontrar a cura para diversas enfermidades, até aqui consideradas 

incuráveis. Uma possibilidade parece despontar “como uma luz no final do túnel”, 

gerando esperança para muitos que padecem com enfermidades incuráveis, sendo 

necessário que sejam preservados os direitos dessas pessoas. Como exemplo 

citamos o daqueles que esperam por anos na fila para conseguirem um transplante 

de órgãos e tecidos, almejando a tão sonhada cura, para que tenham uma vida 

normal no trabalho, no seio familiar e na sociedade como um todo.     

                                                

 

24 SÉGUIN, op. cit. p. 18. 
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Como já mencionado, a medicina vem sendo exercida desde os tempos mais 

remotos, embora de forma bastante distinta, mas sempre buscando minimizar o 

sofrimento humano. A profissão de médico deve ser exercida conforme os preceitos 

éticos inerentes a função, e com observância das cautelas necessárias ao bem estar 

da população. 

1.2. A saúde e a responsabilidade do Estado 

A saúde insere-se no rol dos Direitos Humanos a serem preservados pelo 

Poder Público. Ao Estado cabe prestar serviços de saúde de forma satisfatória, 

facilitando o acesso aos meios que garantam uma condição de bem-estar coletivo. É  

seu dever zelar preventivamente pela saúde pública. 

É cediço que á saúde é direito público subjetivo, integrante dos direitos 

fundamentais. Representa bem jurídico constitucionalmente tutelado e inerente ao 

princípio da dignidade humana.  

A Constituição de 1988 reconhece que o indivíduo é credor desse direito e o 

Estado o seu devedor. Diante do enunciado dos seus artigos 6º e 196, presume-se 

que ao Estado cabe garantir não somente serviços públicos de promoção, proteção 

e recuperação da saúde, mas compete-lhe também, adotar critérios que garantam a 

melhoria nas condições de vida do indivíduo, evitando-se, assim, o risco de adoecer.  

Portanto, o direito á saúde deve ser assegurado mediante políticas públicas, 

sociais e econômicas, de forma a minimizar o risco de doenças e de outros agravos, 

e garantir o acesso igualitário e universal às ações e aos serviços, para sua 

promoção, proteção e recuperação.  

Assim, no tocante ao Estado, o atendimento deve ocorrer junto à comunidade, 

abrangendo critérios médicos e sociais. O atendimento deve democratizar-se, 
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garantindo à população serviços de saúde, preventivos e curativos.  Educação para 

a saúde e políticas de incentivo à solidariedade, são medidas importantes esperadas 

nas ações governamentais.  

Vivenciamos um novo tempo na área do Direito, quando a defesa social 

requer o reconhecimento dos direitos individuais, sociais e difusos. Ao Estado cabe 

preservar a saúde e a vida da população.    

1.2.1. O direito fundamental à vida e a saúde 

O direito à vida é o mais importante dos direitos fundamentais previstos pela 

Carta Magna, sendo papel do Estado promovê-lo, assegurando, ainda, a dignidade e 

subsistência do ser humano. A Constituição Federal proclama no caput do artigo 5º, 

que o direito á vida é inviolável.25 

A palavra vida, do latim vita, de vivere (viver, existir), designa propriamente a  

força interna substancial, que anima, ou dá ação própria aos seres organizados, 

revelando o estado de atividade dos mesmos seres.26      

Por entendermos importante definir o sentido da palavra vida no contexto 

médico-biológico, nos valeremos para este aspecto do conceito que nos oferece 

Daisy Gogliano27, extraído da lição do Professor Wasserman, Chefe do 

                                                

 

25 Embora afirmado na sua maior amplitude pela Constituição Federal, o direito á vida também foi 
consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da 
Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, e que preconiza no seu artigo 4º  o 
direito á vida, estabelecendo no inciso I: “Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. 
Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode 
ser privado da vida arbitrariamente”.          
26 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, v. 4, 7ª edição, 1982, p. 490. 
27 GOGLIANO, O Direito ao Transplante de Órgãos e Tecidos Humanos, Tese de Doutorado 
defendida na Universidade de São Paulo, 1986 (não publicada), p. 311.   
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Departamento de Medicina interna do Karl Brener Hospital da Universidade de 

Stellenbosch da África do Sul:  

(...) vida é a atividade biológica, sociológica e psicológica, manifestada por 

um dinamismo mantido por processos intrínsecos ao organismo – 

elementos naturais – e sustentada por outros fatores extrínsecos adquiridos 

pelo próprio homem – cultura.      

De acordo com José Afonso da Silva, pode-se conceituar o vocábulo vida, 

como: “ser que é objeto de direito fundamental”. Quanto à questão do direito à vida, 

reconhecendo a dificuldade de apresentar uma definição abrangente, observa que: 

"Não intentaremos dar uma definição disto que se chama vida, porque é aqui que se 

corre o risco de ingressar no campo da metafísica supra-real, que não nos levará a 

nada".28  

Mesmo assim, o autor apresenta a seguinte definição: 

Vida, no texto constitucional (art. 5o, caput) não será considerada apenas no 

seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à 

matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. Sua 

riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se 

transforma incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um 

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. Tudo que interfere 

em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida. 29 

Desta forma, existindo vida, automaticamente existirá a necessidade de 

regulá-la e protegê-la, afirmando José Afonso da Silva que a vida é a "fonte primária 

de todos os outros bens jurídicos".30  

                                                

 

28 SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 23ª edição, revista e atualizada, 2004, p. 196.  
29 Idem. 
30 Ibidem, p. 197. 
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Independentemente de uma definição, é inegável que o primeiro e mais 

importante de todos os direitos fundamentais é o direito à vida. Condiciona todos os 

demais direitos. Deve ser respeitado e rigorosamente tutelado. Como sabemos o 

direito à vida é inato e absoluto, bem maior não criado por lei, mas apenas 

reconhecido pelo Estado.31     

Sendo o direito à vida considerado como o mais fundamental dos direitos, 

dele derivando todos os demais direitos, pressupõe-se, então, que é regido pelas 

premissas constitucionais da inviolabilidade e irrenunciabilidade. Assim sendo, o 

direito à vida não pode ser desrespeitado por terceiros, tampouco pelo Estado. 

A saúde tem verdadeira correspondência com o direito à vida. Neste aspecto 

são de grande valia os ensinamentos de Germano Schwartz:  

A saúde faz parte do sistema social sobre o qual nos encontramos, e, se 

quisermos ir mais adiante, faz parte do sistema da vida – que também é um 

sistema social. Ela (saúde) é um sistema dentro de um sistema maior (a 

vida), e com tal sistema interage.32    

Nos seus dizeres: “A saúde é, senão o primeiro, um dos principais 

componentes da vida, seja como pressuposto indispensável para a sua existência, 

seja como elemento agregado à sua qualidade. Assim, a saúde se conecta ao direito 

à vida”.33    

                                                

 

31 Como bem esclarece Antônio Chaves, em lição lapidar: “Existe um conjunto de normas que podem 
ser rastreadas em todas as legislações, quando não explícitas, nelas contidas implicitamente e que 
são tão essenciais que mal concebem separadas do próprio conceito de civilização e de acatamento 
à pessoa humana. O respeito à vida e aos demais direitos correlatos, decorre de um dever absoluto, 
por sua própria natureza, ao qual a ninguém é lícito desobedecer”. (Tratado de Direito Civil, Parte 
Geral, Vol. I, tomo I, 1ª edição, 1982, p. 435.)    
32 SCHWARTZ, op. cit. p. 37. 
33 Idem. 
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Ao Poder Público incumbe proteger a pessoa humana, especialmente o 

hipossuficiente, além da prestação de serviços de saúde adequados e eficientes, 

deve garantir atendimento digno.  

A questão concernente à vida, também é tutelada no âmbito do Direito Penal, 

no capítulo que trata dos crimes contra a vida, previsto no artigo 121, sob diversos 

aspectos e graduação (homicídio simples e qualificado); o induzimento, instigação 

ou auxílio ao suicídio, cuja previsão encontra-se no artigo 122; o infanticídio (artigo 

123); e o aborto, nas suas diversas versões (artigos 124 a 128). E ainda no contexto 

da conservação da vida, há que se fazer referência ao ponto de vista do Direito Civil, 

que prevê nos artigos 944 a 951 do Código de 2002, indenização no caso de dano e 

homicídio, resultante de atos ilícitos. 

Os direitos à saúde e à vida, são fundamentais do homem, são intrínsecos um 

ao outro, podendo assim ser entendido: “vida-saúde, saúde-vida”. A vida é um direito 

absoluto em nossa cultura jurídica, portanto, deve o direito a saúde ter tratamento 

igualitário, pois para existência de um há de ser observado o outro. É inequívoca a 

idéia de que o direito à vida é indissociável do direito á saúde.    

Devemos entender que esse direito não se encontra restrito aos atos de                                                                        

agressão física ou psíquica à pessoa. Trata-se de um processo mais abrangente, 

entre eles, a preservação da saúde por meio de terapias empregadas pela medicina. 

Dentro dessas terapias, convém enfatizar a questão dos transplantes de órgãos e 

tecidos humanos. É uma intervenção médico-cirúrgica utilizada quando o tratamento 

convencional para algumas doenças não surte mais efeito. Pode ser considerado 

como método empregado em prol da proteção da saúde, e garantia da vida, como 

veremos no transcorrer desta pesquisa.    
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1.2.2. O Direito à integridade física como fundamento da saúde e da vida   

O direito à integridade corporal interliga-se ao direito à vida e à saúde, e 

destes faz parte integrante. O direito à vida, consoante já vimos, diz respeito à 

própria existência do indivíduo, sendo indissociável do direito à saúde. Por sua vez a 

integridade física consiste na incolumidade física e psíquica da pessoa. 

Integridade, que significa característica do que está inteiro, e ainda, estado do 

que não foi atingido ou agredido.34 Ainda, integridade física é uma expressão 

sinônima do termo incolumidade física, pois incólume quer dizer sem lesão ou 

ferimento, que permanece igual; inalterado.35 Em resumo representa o que está 

íntegro, sem redução, comprometimento ou diminuição.     

A integridade física encontra-se pari passu com o bem mais sublime, a vida. 

Por seu turno, a vida consiste na existência do ser e a integridade física irradia 

efeitos sobre a mesma, na medida em que sobrevenha um infortúnio que retire da 

pessoa a sua condição de ileso, o que a rigor, gerará agravos na sua saúde e muitas 

vezes ceifará a sua vida.      

Como não poderia deixar de ser, a integridade física encontra-se agasalhada  

em nossa Constituição, dentre os direitos fundamentais, junto aos incisos III e XLVII 

do artigo 5º, com a finalidade de impedir a tortura, o tratamento desumano ou 

degradante, e abolir as penas cruéis e excessivas. 

 A lei brasileira é categórica no sentido de preservar a integridade física do ser 

humano. As agressões, que eventualmente possam ocorrer, são passíveis de 

punição na esfera penal e de indenizações na cível.  Destarte, a proteção jurídica 

                                                

 

34 HOUAISS, Dicionário da Língua Portuguesa, 2ª edição – revista e aumentada, 2004, p.422. 
35 Ibidem, p. 408.  
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tem como objetivo precípuo, evitar o prejuízo à saúde e à vida, caracterizado por 

dano físico ou perturbações mentais.  

Como figura delituosa principal na legislação penal, encontramos a de lesões 

corporais. Este delito consolida-se por meio de ações que causam ofensa à 

integridade corporal ou á saúde de outrem, cuja previsão se dá no artigo 129.   

Destacamos também, como crimes que expõem ao perigo a vida ou a saúde 

de outrem, os tipificados nos artigos 130 a 136 do Código Penal, a saber: contágio 

de moléstia venérea ou grave; abandono de incapaz; omissão de socorro. De igual 

modo, pune-se também a participação ao delito intitulado por rixa (artigo 137 do CP), 

com agravo das sanções em caso de lesão ou morte. 

É imprescindível apontar que a proteção da integridade ou incolumidade física 

da pessoa humana, além de dar-se na esfera penal e cível, como já vimos, não é 

exceção na seara médica.36  

A sua preservação deve ser observada pelo Estado, Sociedade Civil e 

Médica. Em síntese, automaticamente, quando se ocasiona um mal ao corpo 

humano, se está agredindo ao mesmo tempo a saúde e a vida. São situações 

intrínsecas em todos os sentidos.   

Ressaltamos que não aprofundaremos muito este tema, considerando que o 

campo de abrangência do direito á integridade física é muito mais amplo do que o 

                                                

 

36 O Código de Ética Médica (Resolução n. 1.246/88) veda ao médico a prática de qualquer ato 
atentatório à incolumidade física do ser humano, conforme previsão nos seguintes artigos: 49. “É 
defeso ao médico participar da prática de tortura, ou outras formas de procedimento degradantes, 
desumanas ou cruéis, ser conivente com tais práticas e não as denunciar quando delas tiver 
conhecimento”, 50. “É proibido ao médico fornecer meios, instrumentos, substâncias ou 
conhecimentos que facilitem a prática de tortura ou outras formas de procedimento degradantes, 
desumanas ou cruéis, em relação à pessoa”; 53. “Desrespeitar o interesse e a integridade de 
paciente, ao exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo esteja recolhido 
independentemente da própria vontade”.        
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apresentado. Mas a intenção primordial é apresentar de forma sintética a íntima 

ligação do direito à integridade física com o direito à saúde e à vida.  

Por sua vez, é de suma importância no que tange à matéria relativa aos 

transplantes, em especial quando realizados com doador vivo. Os transplantes de 

órgãos e tecidos humanos constituem ato médico considerado de caráter 

excepcional. Contudo, o médico deve agir com cautela e prudência. Suas atitudes 

devem estar embasadas dentro dos mais altos critérios humanos, ético-médicos e 

legais, sob pena de responder pela integridade física e morte do paciente.   

1.2.3. A atuação do médico como promotor da vida e da saúde   

A garantia individual do direito à saúde inicia-se na atuação do médico, 

cabendo ao operador do direito, junto com o jurista, fornecer o arcabouço legal desta 

proteção. Porém, o descaso de alguns profissionais agravado pelas péssimas 

condições de trabalho, acaba por gerar diversos problemas na área de saúde que, 

infelizmente, têm sido enfrentados pela população desde remotas eras, como 

observa Elida Séguin: 

Acredita-se que o ser humano esteja sobre a terra há aproximadamente 

70.000.000 a.C., tendo surgido na era mesozóica. A história surge por volta 

do ano 3.500 de anos, quando, entre os rios Tigre e Eufrates, ele se tornou 

citadino. Com a história do homem surge o registro de sua peregrinação em 

busca da saúde.37 

Como visto, o ser humano sempre se preocupou com sua vida, isto 

demonstrado por sua intensa atenção com a própria saúde. Infelizmente, incontáveis 

são os exemplos de descaso dos governos, em diversas partes do mundo, com 

relação à saúde da população. 
                                                

 

37 SÉGUIN, op. cit. p. 05. 
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Independentemente deste cenário há necessidade de que o médico pratique 

o seu mister com autenticidade, virtude e respeito que a profissão requer. Deve 

embasar os seus atos nos preceitos morais e éticos, assegurando o respeito à 

dignidade do homem, repudiando-se qualquer possibilidade de tratá-lo como um 

objeto material que possa trazer vantagens para finalidades obscuras.  

A atividade médica na maioria das vezes ocorre em situações que envolvem 

risco para a vida humana, devendo ser realizada com o máximo de segurança. É de 

sua competência, entre outras, transplantar órgãos e tecidos humanos, questão cuja 

análise será abordada no decorrer desta pesquisa.    

Conforme ressalta Matilde Carone Slaibi Conti: “Cuida o médico dos 

momentos extremos e dramáticos da vida como nascer e morrer”.38  

Nos seus dizeres:   

O ato médico mais enaltecedor é do profissional que reconhece as suas 

próprias limitações ou a dos equipamentos de que dispõe para a condução 

do caso e encaminha o paciente para um serviço mais bem aparelhado em 

recursos humanos e técnicos, que possa proporcionar-lhe o que de melhor 

a medicina possa oferecer-lhe.39     

Entende que: “O médico é um ser humano, por vezes impotente diante da 

doença, todavia, obriga-se a agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 

capacidade profissional”.40     

O ato médico só se justifica quando representa, em sua plenitude, um gesto 

de solidariedade e de apreço à vida e à saúde.  A profissão de médico deve ser 

                                                

 

38 CONTI, Biodireito: a norma da vida, 1ª edição, 2004, p. 10. 
39 Ibidem, p. 11. 
40 Ibidem, p. 9. 
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exercida conforme os preceitos éticos inerentes à função, e com observância das 

cautelas necessárias ao bem-estar das pessoas.  

1.3. Saúde Pública 

Na definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde se refere ao 

“completo bem-estar físico, mental, social e político”, e não apenas à ausência de 

doença. 

A fim de viabilizar as condições plenas do direito à saúde, destacamos nesse 

sentido a Lei n. 8.080/90 – organiza e estrutura o funcionamento dos serviços de 

saúde, denominada Lei Orgânica da Saúde, em seu art. 3º, assim diz: 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 

a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços 

essenciais: os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País. 

Mediante tal definição, a saúde não é apenas a ausência de doença, mas o 

resultado de adequadas condições de alimentação, habitação, saneamento, 

educação, renda, meio ambiente, transporte, trabalho, emprego, lazer e acesso a 

serviços de saúde. 

A medicina atua enfocando o indivíduo, enquanto as medidas estatais na área 

da Saúde Pública visam á promoção e proteção da saúde individual e coletiva. Sua 

atuação é global, por meio de campanhas de vacinação em massa da população 

infantil e idosa, saneamento básico e campanhas de educação ambiental. 
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O atendimento às necessidades da população em saúde encontra seu ponto 

culminante na dignidade da pessoa humana. Não sendo aceitável que seja ultrajada 

e desrespeitada, sob o argumento de limites orçamentários entre outros.  

Compreende-se que ao Estado cabe disponibilizar todos os serviços de saúde 

existentes, inclusive os do campo da assistência terapêutica, tecnológica e científica, 

e ainda o fornecimento de medicamentos. Por outro lado, entretanto, a função 

principal do médico é curar ou prevenir doenças, valendo-se das mais diversas 

técnicas disponíveis. E, é exatamente aí que surgem questões que colocam em 

xeque a ética. Até que ponto são válidos todos os métodos para que o médico 

consiga atender satisfatoriamente às necessidades de seu paciente? 

Atualmente, têm sido comum debates sobre questões originadas da evolução 

científico-tecnológica, especialmente no tocante à ética e à dignidade do ser 

humano, como será visto no capítulo a seguir.  



 
40

2. DA BIOÉTICA AO BIODIREITO  

Não se pode falar de Biodireito sem discutir as questões éticas que envolvem 

a maioria dos problemas que surgem dentro, e fora das relações terapêuticas. Os 

direitos dos pacientes devem ser na ótica do melhor e mais adequado procedimento 

médico-científico. 

Há necessidade de adequar o sistema jurídico às descobertas científicas e às 

alterações sociais, valendo-se de uma nova ordem jurídica, coerente com o 

momento atual da ciência Biomédica. 

Assim, para conceituarmos Biodireito, devemos antes dar uma idéia do que 

seja Bioética, o que, por sua vez, exige a explanação da concepção de ética, e 

ainda, a distinção do termo moral, se faz necessário.   

2.2. Ética 

A ética é considerada a ciência do comportamento dos homens. Regula as 

relações sociais e profissionais. Atuando como instrumento que baliza a conduta 

humana, dita o que é certo e errado para você e o outro. Tem como princípios o bem 

comum e a justiça distributiva.   

Atualmente, os valores éticos estão em evidência, como expressado por  

Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos41: “A ética está na moda. E não sem razão. 

Ética na política, movimentos pela ética. Códigos de ética, Bioética, em toda parte 

nota-se uma pressão em favor da ética” . 

                                                

 

41 SANTOS, O Equilíbrio de um Pêndulo - Bioética e a Lei: Implicações Médico-Legais, 1998. p. 
20. 
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Quanto à sua etimologia42, a palavra ética vem do grego ethikos, a partir de 

ethos, que significa “costume”. Na concepção de Gabriel Chalita: “É á parte da 

filosofia que estuda a conduta humana para se atingir o bem comum. Ela é também 

chamada de filosofia da moral, ou simplesmente moral”43.  

A ética no campo de atuação da filosofia preocupa-se com o “estudo de 

valores e atos humanos; busca estabelecer os princípios e a conduta justos”.44  

Encontramos diversas definições para o sentido da palavra ética: “Trata-se de 

um conjunto de preceitos sobre o que é moralmente certo, ou errado. Faz parte da 

filosofia dedicada aos princípios que orientam o comportamento humano”.45  

Eduardo Carlos Bianca Bittar46, divide a ética em dois grandes ramos dando-

nos uma visão didática de suma importância, como segue: 

Ética geral: é aquela que se detém na análise e no estudo das normas 

sociais, aquelas que atingem a toda coletividade, e que possui lineamentos 

os mais abrangentes possíveis, correspondendo ao conjunto de preceitos 

aceitos numa determinada cultura, época e local não pelo consenso da 

população, mas sim pela maioria predominante. A ética geral incumbir-se-ia, 

portanto, de tratar dos temas gerais de interesses ligados à moralidade. 

Essa faceta da ética seria a mais aberta, e, por conseqüência, a mais 

abrangente, lidando com os interesses sociais de um modo geral. 

Ética aplicada: esta segunda deter-se-ia na apreciação de normas morais e 

códigos de ética especificamente localizáveis na sociedade, uma vez que 

estes estariam relacionados ao comportamento de grupos, coletividades, 

categorias de pessoas, não possuindo a abrangência da primeira. Essa 

faceta da ética, chamada ética aplicada, deter-se-ia no estudo qualificado 

(por um interesse específico por ramos de atividade, grupo de pessoas 

envolvido...) de questões ético-sociais. São desdobramentos da ética 
                                                

 

42 Estudo da ORIGEM e da evolução das palavras, HOUAISS, Antonio. Dicionário da Língua 
Portuguesa, 2ª edição, revista e aumentada, 2004, p. 320.   
43 CHALITA, Vivendo a Filosofia, 2ª edição - ampliada, 2004, p. 65. 
44 Ibidem, p. 6. 
45 HOUAISS, op. cit. p. 319. 
46 BITTAR, Curso de Ética Jurídica: Ética Geral e Profissional, 2002, pp. 16-17. 
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aplicada: a ética ecológica, a ética profissional, a ética familiar, a ética 

empresarial.      

Vivemos tempos de concepções pluralistas, havendo diferentes 

interpretações sobre os princípios e valores ético-sociais, não sendo mais aceitas 

idéias absolutas. Tudo é relativo, ocasionando crises de grandes dimensões.   

Na dicção de Eduardo Carlos Bianca Bittar:  

(...) ética deve ser uma atitude reflexiva de vida, algo impregnado à 

dimensão da razão deliberativa, em constante confronto com as inquirições, 

dificuldades, os desafios e problemas inerentes à existência em si. É-se 

freqüentemente interrogado pela existência acerca dos modos de agir. 

Perceber isto é perceber que está-se permanentemente revisando os 

modos como se intervém sobre a realidade, em geral, e sobre a realidade 

do outro, mais especificamente.47   

  Cabe assinalar, ademais, nas palavras de Matilde Carone Slaibi Conti: “Ética 

é o estudo do comportamento do homem em sociedade. É o combustível que 

abastece a sobrevivência humana no planeta, com o senso de dignidade e da 

responsabilidade de uns para com os outros”.48 

Fortes discussões vêm ocorrendo na área da saúde decorrentes dos avanços 

médico-científicos, que têm sido tão rápidos que o número de testes genéticos 

disponíveis, tanto para características normais como patológicas, estão aumentando 

a cada dia. Enquanto questões éticas a ela relacionadas estão sendo debatidas no 

âmbito acadêmico, os laboratórios estão disputando a possibilidade de desenvolver 

e aplicar testes de DNA, pois do ponto de vista comercial os interesses são 

enormes.  

                                                

 

47 BITTAR, Ética, Educação,...  p.4.   
48 CONTI, op. cit. p. 3. 
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O progresso baseado nos avanços tecnológicos não deve cooperar para 

aprofundar as desigualdades sociais, menos ainda, servir de elemento para 

degradação do homem.   

Apesar dos aspectos positivos apresentados pelo desenvolvimento 

tecnológico a sociedade não se sente segura de que o progresso científico possa 

resolver os problemas que resistem ao tempo. Desta forma, nunca foi tão importante 

como atualmente, refletir e despertar para as questões e valores éticos essenciais, 

de modo a assegurar de maneira digna a plenitude do direito à vida e a saúde.  

2.2.1. Ética e moral 

A idéia do correto proceder como vimos recebe a denominação de ética. Seus 

conceitos são mutáveis, variando de acordo com o contexto em que está inserido 

num dado momento.  

Quanto á distinção de ética e moral, podemos dizer que a primeira expressa 

uma ação do homem em suas relações pessoais e sociais. Nesse desiderato, moral 

pode ser denominada como “conjunto de regras de conduta desejáveis num grupo 

social”.49 

Na sociedade atual observa-se que coexistem diferentes morais baseadas em 

princípios diversos. Apesar de ambas as palavras serem originariamente 

semelhantes, foram adquirindo diferentes significados e compreensões. 

Historicamente a palavra ética sempre foi relacionada com a moral, em todas 

as suas manifestações, como na ciência, e na arte. Os seus conceitos são variáveis, 

e exterioriza-se de acordo com o tempo e o espaço social.  

                                                

 

49 HOUAISS, op. cit. p. 505.  
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Há doutrinadores que não distinguem o conceito e aplicação da ética e moral, 

e ainda colocam que a primeira atua na esfera teórica e a segunda no campo 

prático. Porém de acordo com o magistério de Maria Celeste Cordeiro Santos, ao 

fazer uma abordagem desses termos expressa-se desta forma: 

ética e moral não são considerados perfeitamente sinônimos. Por moral 

entende-se um sistema de normas de conduta que visam regular a ação 

humana. Do latim mos, moris, que também significa uso, costume, maneira 

de viver. Já a palavra ética, de origem grega, procede de ethos, que 

significa onde se habita, morada. Aponta esta palavra para a concepção de 

lugar privilegiado que tem o homem e que o distingue e qualifica. Nas 

línguas latinas, não possuímos um termo específico para nos referir a esse 

sacrário que cobiça a moralidade. Utilizamos a idéia de consciência que não 

representa totalmente o mesmo. Posteriormente, a palavra ethos adquiriu a 

concepção de modo de ser, de caráter.50   

Ainda na lição de Maria Celeste Cordeiro Santos: “Ética em sentido restrito é 

a ciência do dever moral. Ela não é um ideal a ser alcançado por um sujeito ideal. 

Está sujeita às leis da cultura e da moral”.51 

Os atos éticos são inerentes ao ser humano. Podem ser livres, voluntários e 

conscientes, sendo caracterizados pela forma como afetam as pessoas, o meio 

ambiente e/ou a coletividade.  

Quando se fala de ética e moral a diferença consiste, na medida em que a 

moral muitas vezes é ligada a preceitos religiosos, comportamentos moralistas e 

normativos, que influenciam as relações do homem com a sociedade. 

Conforme comenta Zygmunt Bauman  

                                                

 

50 SANTOS, O equilibrio..., pp. 30-31. 
51 Idem. 
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De muitas coisas podemos afirmar que quanto mais delas se necessita 

tanto menos facilmente estão disponíveis. Essa afirmação vale com certeza 

com respeito a normas éticas comumente acordadas, de que também 

podemos esperar que sejam comumente observadas: essas normas podem 

guiar nossa conduta em nossas relações mútuas – nosso relacionamento 

para com os outros e, simultaneamente, dos outros para conosco – de sorte 

que possamos nos sentir seguros em nossa presença recíproca, ajudar-nos 

uns aos outros, cooperar pacificamente e derivar de nossa presença mútua 

prazer não corrompido pelo medo ou pela suspeição.52   

Assim sendo, uma reflexão ética tem caráter filosófico, religioso e  

sociológico. Mantém uma perspectiva humanista e autônoma. Busca ver o homem 

em sua globalidade. 

2.2.2. Ética e normas jurídicas 

Em cada sociedade, podemos encontrar diversas visões e correntes éticas e 

morais, no entanto apenas as normas jurídicas mantêm uma unicidade, devendo, 

mesmo assim, disciplinar uma sociedade com tantas distinções. 

Nas palavras de Paulo Nader53: “O Direito não é o único instrumento 

responsável pela harmonia da vida social. A Moral, Religião e Regras de Trato 

Social são outros processos normativos que condicionam a vivência do homem na 

sociedade”. 

Em sentido semelhante, conforme João Maurício Adeodato54: “Uma 

observação fenomenológica da conduta humana em sociedade revela a existência 

de quatro ordens normativas básicas: a religião, a moral, os usos sociais e o direito”.   

                                                

 

52 BAUMAN, Ética Pós-Moderna, 2ª edição, 2003, p. 23.   
53 NADER, Introdução ao estudo do direito, 24ª edição-Revista e atualizada de acordo como novo 
Código Civil, Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 2004, p. 29.  
54 ADEODATO, Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica, 2002, p. 23.  
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Atualmente, vivenciamos grandes polêmicas quanto á ética envolvida na 

biotecnologia. Embora não haja ilegalidade no desenvolvimento da ciência, há um 

dilema ético, especialmente envolvendo os profissionais da saúde. A decisão a ser 

tomada pelos mesmos deverá ser baseada nos valores e princípios éticos, avaliando 

os riscos e os benefícios que envolvem cada caso.  

2.2.3. Ética e normas deontológicas 

A deontologia pode ser entendida como o tratado do dever ou o conjunto de 

deveres, princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. A 

deontologia é uma disciplina especial da ética, destinada ao exercício de uma 

profissão. É denominada normalmente de “ética profissional”. 

Existem diversos códigos de deontologia, sendo esta codificação da 

responsabilidade de associações ou ordens profissionais. Em geral, os códigos 

deontológicos fundamentam-se nas grandes declarações universais e buscam 

traduzir o sentimento ético expresso nestas, adequando-os às particularidades de 

cada país e de cada grupo profissional, prevendo sanções, segundo princípios e 

procedimentos explícitos, para os infratores do mesmo. Alguns códigos não 

apresentam funções normativas e vinculativas, oferecendo apenas uma função 

reguladora.  

No Brasil55, há diversas categorias profissionais, especialmente na área da 

saúde, que estão submetidas a normas deontológicas, contidas em seus códigos de 

                                                

 

55 “Foram elaborados três Códigos de Ética Médica. O primeiro, de 1965, dava bastante ênfase à 
relação médico-paciente e, particularmente, à relação médico-médico. Esse Código foi substituído, 
em 1984, pelo Código Brasileiro de Deontologia Médica, que teve pouca vigência e enfrentou grandes 
resistências, pois era dotado de forte orientação paternalista. O atual Código de Ética Médica 
(Resolução CFM N. 1.246/88) teve sua publicação no Diário Oficial da União em 26 de janeiro de 
1988”. (Marconi do Ó Catão, Biodireito: Transplante de Órgãos Humanos e Direitos de 
Personalidade, p. 37). 
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ética. Tais normas padronizam a conduta para os profissionais em suas relações 

com membros de sua própria categoria, como também de outras, além da sociedade 

em geral. No entanto, pode haver divergências entre o código ético de uma 

categoria com outras. 

Como leciona Paulo Antonio de Carvalho Fortes: 

Diferentemente do que ocorre em outros países, como os Estados Unidos 

da América, em que as normas deontológicas são apenas orientações 

diretivas para os profissionais de saúde, pois estes não são obrigados a se 

filiarem às associações de classe que as emitem, no Brasil as normas 

emanadas dos Conselhos de Ética Profissionais têm poder coercitivo, 

estabelecem sanções quando de sua violação, sanções garantidas pelo 

poder estatal.56 

Embora os códigos tenham como finalidade assegurar uma reserva moral ou 

uma garantia conforme com os Direitos Humanos, pode ocorrer perigo de 

monopolização de uma determinada área, grupo ou conjunto de profissionais, sobre 

questões relativas a toda a sociedade. 

Os conselhos de ética da área da saúde têm como objetivo preservar o 

desempenho técnico e moral de seus afiliados. No Brasil é obrigatória a inscrição do  

profissional de saúde no órgão regional da categoria para regulamentar seu 

exercício profissional. 

De acordo com Marco Segre e Cláudio Cohen: 

a deontologia um estudo dos deveres de médico (...) poderíamos chamar a 

Deontologia Médica de moral médica, isto é, o elenco das obrigações que o 

médico tem, porque assumiu, com o seu “mundo profissional”: o paciente, a 

família do paciente, a sociedade em geral, o colega, o Estado. (...) 

                                                                                                                                                        

  

56 FORTES, Ética e Saúde. Questões éticas, deontológicas e legais. 1998, p. 30.  
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Deceologia – dikeos, em grego, significa direito – será a moral dos direitos. 

(...) a Deontologia é a codificação dos direitos profissionais.57     

As críticas a esta forma de regulamentação da ética ocorre especialmente 

devido a normas deontológicas, não raramente, privilegiarem apenas a parte do 

profissional, contrariando os anseios do cliente (ou paciente). Exemplo disso é a 

omissão do médico em informar ao paciente de seu real estado de saúde, sob a 

alegação de que tal informação poderia causar danos ou prejuízos psicológicos ao 

mesmo. Há também quem acuse tais códigos de ética de ocultarem 

comportamentos inadequados de seus afiliados, em prejuízo a toda sociedade. 

Apesar das dificuldades em se definir o que realmente pode ser adequado 

para o paciente, deve prevalecer o bom senso. E, no campo da saúde, é prudente  

observar, ainda, as recomendações de Paulo Antonio de Carvalho Fortes. 

Quando são defrontadas duas opções, dever-se-ia pesar cada uma delas e 

escolher aquela que trouxesse mais benefícios ao maior número de 

pessoas e na qual fossem eliminados, evitados ou minimizados os danos, o 

sofrimento, a dor das pessoas envolvidas, ou seja, o que for considerado 

em oposição ao “bem”. Quando as conseqüências das alternativas 

possíveis se equivalem no balanço entre o “bem” sobre o “mal”, o agente 

ético tem direito moral de escolher entre qualquer uma delas.58 

Para os utilitaristas, o ato ético deve buscar o maior benefício para o 

indivíduo, o grupo ou a sociedade, muito embora nem sempre o que é benéfico para 

a maioria das pessoas, o seja para todas. Sempre haverá exceções.  

Nesse ponto, pode-se afirmar que medidas radicais dificilmente atenderão ao 

princípio básico da ética, pois tudo deve ser visto pelo prisma da relatividade. Os 

indivíduos têm características físicas, psicológicas e sociais diferenciadas, devendo 

                                                

 

57 SEGRE & COHEN, Bioética, 2002, p. 31.     
58 FORTES, op. cit. p. 32. 
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ser tratadas também de formas distintas, sempre visando ao bem-estar e á 

preservação da sua dignidade.  

Os códigos de ética médica, adotados no Brasil, segundo Gabriel Oselka 

“caracterizam-se por representar uma mescla de código de moral – que de alguma 

forma amplia e define a doutrina hipocrática – com o código administrativo – que 

regula com precisão muitos aspectos práticos da profissão”.59 

Assim, as questões relacionadas com a ética, tem sido nas últimas décadas 

discutidas de forma calorosa nos diversos setores da sociedade. E, em especial na 

área da saúde, em razão das transformações que passa o mundo, desencadeando 

no homem um temor de que ocorra uma fragilidade junto a valores ético-sociais, em 

razão dos grandes avanços científicos e tecnológicos que estamos vivenciando.  

Instaurou-se um debate no mundo no tocante á questão ciência versus ética.          

Destarte, com a fusão da ética, e a intitulada “ciência da vida”, originou-se a 

Bioética. Responde pela integração da cultura humanística e das técnicas científicas.  

2.3. Bioética 

Atualmente utiliza-se muito o termo Bioética, palavra que possui um 

significado amplo, mas em síntese, é definida por diversos doutrinadores como o 

estudo do comportamento moral do homem em relação às ciências da vida.  Trata-

se basicamente de uma aproximação entre a ética, medicina e a biotecnologia.  

                                                

 

59 OSELKA, O Código de Ética Médica. In: SEGRE & COHEN, (orgs.), 2002, p. 63.  
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A Bioética ocupa-se dos aspectos éticos relativos à vida e à morte do homem. 

Tenta hierarquizar valores sociais, religiosos, médicos, e legais na solução de 

eventuais conflitos. Num sentido estrito significa a ética aplicada às ciências da vida. 

O direito à vida, e à morte digna é uma abordagem presente desde o 

momento em que o homem consegue valorizar sua existência e temer o seu fim. 

Assim tem a Bioética como campo de preocupação as intervenções médico-

científicas; para tanto, estabelece limites éticos e morais dentro da ação científica, 

tendo sempre como paradigma a dignidade da pessoa humana, em todos os seus 

ciclos: concepção, nascimento e morte. 

Para Eduardo Carlos Bianca Bittar:  

A bioética é, portanto, uma resposta a essas necessidades hodiernas, 

consistindo na avaliação crítico-moral dos avanços médico-técnico-

científico, pode-se dizer que se constitui numa reação com vistas a 

estabelecer o compasso reflexivo e dialógico ao avanço de técnicas 

aplicadas e experimentais que sacrificam valores e conceitos humanos 

preexistentes ou recentemente adquiridos.60  

Dessa forma, é a Bioética uma resposta ética nas questões suscitadas pelo 

desenvolvimento médico-científico. Possui incidência, especialmente nas ciências 

biomédicas. Trata de questões como clonagem, aborto, eutanásia, transplantes, 

biossegurança e outras. 

Neste contexto examinaremos as questões pertinentes ao seu conceito, 

surgimento, características, e princípios, bem como passaremos brevemente pela 

sua divisão clássica em macrobioética e microbioética.    

                                                

 

60 BITTAR, Curso de ética...p. 94.  
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2.3.1. Conceito de Bioética e seus aspectos históricos  

O primeiro postulado ético-moral em ciência médica surgiu com o 

pensamento hipocrático, que apesar de não estar assentado em fundamentos 

jurídicos, tornou-se historicamente dogmático no exercício da medicina.  

A Bioética, filosoficamente, tem seus princípios baseados na autonomia do 

indivíduo, na beneficência, na não-maleficência e na justiça.  

Conforme assevera Marco Segre, “a Bioética é a parte da Ética, ramo da 

filosofia, que enfoca as questões referentes à vida humana (e, portanto, à saúde). A 

Bioética, tendo a vida como objeto de estudo, trata também da morte (inerente à 

vida)”.61  

Historicamente a nomenclatura deste termo Bioética, é atribuída ao 

oncologista e biólogo norte-americano Van Rensselder Potter, da Universidade de 

Winsconsin, em Madison, que a utilizou pela primeira vez em sua obra, intitulada 

“Bioethics: bridge to the future” (Bioética: uma ponte para o futuro), publicada no ano 

de 1971, dando-lhe inicialmente um sentido ecológico. Para ele era importante criar 

um elo entre ciências biológicas e valores morais. 

Mas conforme colocado por James Drane e Leo Pessini, para uma melhor 

compreensão do conceito de Bioética, necessário se faz usarmos como referencial 

as definições contidas na Encyclopédia of Bioethics (Enciclopédia de Bioética), que 

assim dispõe:    

                                                

 

61 SEGRE & COHEN, op. cit. p. 27. 
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1ª edição – 1978 como: “O estudo sistemático da conduta humana no 

âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto essa conduta é 

examinada à luz de valores e princípios morais. Já na 2ª edição - 1995, 

composta por cinco volumes, afirma-se que a bioética “é um neologismo 

derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike (ética). Pode-se defini-la 

como o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão, 

decisão, conduta e normas morais -, da ciências da vida e da saúde, 

utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto 

interdisciplinar. E, por fim na 3ª edição -  2004, bioética foi definida como o 

exame moral interdisciplinar e ético das dimensões da conduta humana nas 

áreas das ciências da vida e da saúde.62  

De acordo com o magistério de Maria Helena Diniz:  

A bioética seria, em sentido amplo, uma resposta ética às novas situações 

oriundas da ciência no âmbito da saúde, ocupando-se não só dos 

problemas éticos, provocados pelas tecnociências biomédicas e alusivos ao 

início e fim da vida humana (...)”, mas, “constituiria numa vigorosa resposta 

aos riscos inerentes à prática tecnocientífica e biotecnocientífica” (...), no 

tocante às pesquisas em seres humanos, como eutanásia, engenharia 

genética e outras.63  

São considerados dois fatores como principais responsáveis pelo 

desenvolvimento da Bioética: a revolução biológica e o fortalecimento do movimento 

dos direitos humanos, pois as questões com as quais se relaciona, dizem respeito à 

dignidade da pessoa, devendo ser a mesma o centro de todo e qualquer debate, por 

ser ela que sofrerá os efeitos tanto benéficos como, se o caso, os maléficos, não 

podendo ser afastada de toda e qualquer decisão. 

É nesse sentido que Eduardo Carlos Bianca Bittar, coloca como sendo a 

bioética uma resposta pragmática a um contexto de mutações em que o ser humano 

se vê exposto à ganância intelectual, técnica e economica do próprio homem64.  

                                                

 

62 DRANE & PESSINI, Bioética, Medicina e Tecnologia: Desafios éticos na fronteira do 
conhecimento humano, 2005, pp. 41-42. 
63 DINIZ, O estado atual do biodireito, 2001, pp. 11-12.  
64 BITTAR, Curso de ética...p. 94. 
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Quanto à sua abrangência, nas palavras de Marco Segre e Claudio Cohen, a 

Bioética pode ser dividida em dois ramos.  

Macrobioética, que é responsável pela abordagem de matérias relativas à 

Ecologia, com a finalidade de preservar a espécie humana no planeta, ou à 

Medicina Sanitária, dirigida para a saúde de determinadas comunidades ou 

populações, e Microbioética, voltada basicamente para o relacionamento 

entre os profissionais de saúde e os pacientes, e entre as instituições 

(governamentais ou privadas), os próprios pacientes, e, ainda, no interesse 

deles, destas com relação aos profissionais de saúde.65 

Referente a sua classificação temática Maria Helena Diniz assim considera:  

a) bioética das situações persistentes, se ocupar de temas cotidianos, que 

persistem desde que o mundo é mundo, como aborto, eutanásia, racismo, 

exclusão social e discriminação; b) bioética das situações emergentes, se 

relativa aos conflitos originados pela contradição verificada entre o 

progresso biomédico desenfreado dos últimos anos e os limites da 

cidadania e dos direitos humanos, como fecundação assistida, doação e 

transplante de órgãos e tecidos e engenheiramento genético.66       

A bioética, nos ensinamentos de Matilde Carone Slaibi Conti67, tem uma 

importante tarefa que é: “harmonizar o uso das ciências biomédicas e suas 

tecnologias com os direitos humanos, isto é, as biociências e suas tecnologias 

devem servir ao bem-estar da humanidade e à paz mundial”.     

Como já assinalamos o termo Bioética, surgiu somente na década de 70, 

contudo, já existia o Código de Nuremberg, que é considerado nos meios científicos 

e acadêmicos como marco inicial da Bioética. Esse código contém dez princípios 

versando sobre experiências com seres humanos, e foi elaborado pelo tribunal de 

Nuremberg (1945 - 1946) após a II Guerra Mundial, e foi revisto em 1964, pela OMS 

– Organização Mundial da Saúde que se reuniu em Helsinque, na Finlândia. 

                                                

 

65 SEGRE & COHEN, op. cit., p. 27 
66 DINIZ, op. cit. p. 11. 
67 CONTI, op. cit. p. 8. 
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Esta Declaração de Helsinque influenciou na formulação das legislações e 

dos códigos de conduta internacionais, nacionais e regionais, e foi revista em Tóquio 

-1975, em Veneza - 1983, e em Hong Kong - 1989, sempre fixando novas diretrizes 

éticas para serem utilizadas por profissionais que estão envolvidos em pesquisas 

biomédicas. 

2.3.2. Bioética e medicina 

Atualmente a Bioética possui um papel de suma importância, pois se constitui 

como fonte, parâmetro e referência para os cientistas, médicos, juristas, e para o 

cidadão em geral. Ela agrega valores éticos e morais, o que faz com que seja 

considerada como uma ciência que visa a colocar um freio em toda ação que 

envolve o ser humano.       

No entendimento de Eduardo Carlos Bianca Bittar:  

A bioética, portanto, corresponde a uma preocupação contemporânea de 

aproximação entre ciência e ética. Isso não quer significar que a ética 

normativa e filosófica já não satisfizesse a essas necessidades, ou, muito 

menos ainda, que se possa vislumbrar na bioética uma ciência formalmente 

constituída, mas sim que os avanços técno-científicos têm colocado o 

homem diante de embaraçosas questões que carecem de respostas e 

soluções pragmáticas.68      

A liberdade de pesquisar deve ser assistida pela sociedade, pois ela vai 

determinar, através do Direito, os limites, fronteiras, objetivos, prioridades, que 

satisfaçam os seus ideais históricos e de civilidade.   

O nascimento da Bioética se deu como uma extensão ética e moral da 

medicina, quando as respostas para as suas demandas exigiram princípios e regras 

jurídicas, saindo da ciência médica para adentrar na ciência jurídica. 

                                                

 

68 BITTAR, Curso de ética...pp. 95-96. 
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A Bioética tem como tarefa equilibrar a aplicação das ciências biomédicas e 

suas tecnologias com os Direitos Fundamentais. Seu objetivo é garantir que todas as 

intervenções médicas, desde a concepção até a morte, sejam realizadas dentro dos 

parâmetros éticos e do respeito à dignidade humana.  

Na acepção de James Drane e Leo Pessini: “Nenhuma sociedade pode se 

dar ao luxo de deixar que o equilíbrio entre direitos dos pacientes individuais e o 

progresso científico fique entregue à decisão exclusiva de cientistas médicos”.69 

A medicina contemporânea é praticada sob o imperativo do progresso 

científico como  já alinhavado. Assim se faz necessário um estudo e posicionamento 

multidisciplinar, onde confluam várias ciências e principalmente a ética.     

Sublinha James Drane e Leo Pessini que:  

O vínculo da medicina com a ciência, que tinha começado no final do século 

XIX, começou a ser altamente compensador. Desenvolveram-se novos 

remédios, máquinas de diálise, técnicas de transplante de órgãos, sistemas 

de suporte mecânico em transplantes de órgãos, tecnologias de 

alimentação administrada por médicos, Unidades de Cuidados Intensivos, 

cirurgias salva-vidas etc.70  

Porém estes autores alertam: “Cada desenvolvimento novo gerava novos 

problemas éticos”.71  

Os instrumentos tradicionais de proteção ao ser humano, no Direito 

contemporâneo já não respondem a todas as facetas dos avanços da medicina. 

Com isto, gerou-se a necessidade da produção de novas normas jurídicas, para 

atender aos progressos da ciência e da medicina.   

                                                

 

69 DRANE & PESSINI, op. cit. pp. 20-21. 
70 Idem.   
71 Idem. 
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Não há como fechar os olhos diante do progresso da tecnologia e da 

medicina.  Sem dúvida são avanços importantíssimos para toda a sociedade 

humana. Mas, quando fazemos uma comparação da velocidade desses avanços, 

sentimos que o mesmo não ocorre com outras ciências, sobretudo com o direito. 

A liberdade do cientista deve estar atrelada à autonomia e ao respeito ao ser 

humano. É necessário buscar um consenso do ideal e melhor para todos. No 

tocante às experiências médico-científicas, não são aceitáveis atitudes autoritárias 

nem de um lado nem do outro, mas sim uma conscientização de ambas as partes, 

quanto à necessidade de se fazer pesquisa que efetivamente melhore a qualidade 

de vida das pessoas, no âmbito ambiental e social em todo o planeta.  

Não se justifica o emprego de técnicas ao custo da fama e do poder. As 

pesquisas devem beneficiar o homem, jamais violar os seus maiores bens: vida, 

saúde e dignidade.  

Ressaltamos novamente a importância da saúde como um valor fonte da vida, 

e a medicina como uma disciplina aliada à ética, e aos princípios da bioética que 

trataremos no próximo tópico.      

2.3.3. Princípios da Bioética 

Possui a Bioética princípios éticos básicos, sendo os mesmos necessários, 

para a ponderação referente às discussões e práticas de técnicas científicas ligadas 

à vida e à saúde.  

Assinalando Elida Séguin72 os seguintes:   

                                                

 

72 SÉGUIN, op. ct. p. 42. 
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Princípio da Autonomia determina o respeito pelas pessoas e incorpora 

duas convicções éticas: a primeira, que os indivíduos devem ser tratados como 

entes autônomos; a segunda, que as pessoas cuja autonomia está diminuída devem 

ser objeto de proteção. Este princípio refere-se ao respeito à autodeterminação 

humana, alicerçando a relação terapêutica e o consentimento a qualquer 

modalidade de tratamento disponível, podendo justificar a recusa do paciente em 

receber tratamento indicado.  

Princípio da Beneficência, ou bonum facere, que remonta à antiguidade 

clássica com o juramento hipocrático, o qual enfatiza a necessidade de não provocar 

danos, maximizar os benefícios e minimizar os riscos possíveis, buscando o bem-

estar dos enfermos. Corresponde ao fim primário da medicina que, numa visão 

naturalista, é o de promover o bem, em relação ao paciente ou à sociedade, 

evitando o mal.       

Princípio da Justiça, propondo a imparcialidade na distribuição dos riscos e 

dos benefícios, que repercute diretamente nas desigualdades sociais. Este princípio 

deve ser revisitado após uma leitura da obra de John Rawls ante sua constante 

referência aos homens como seres livres e iguais no contexto de uma sociedade 

aberta e democrática, na qual se reconhecem a liberdade e a igualdade como 

valores fundamentais para a realização concreta de uma sociedade justa, dentro de 

um esquema de cooperação social. Trata-se de um princípio quase utópico, pois as 

pessoas são contextualizadas economicamente, sendo a isonomia um ideal que 

ainda não foi alcançado, posto que na dimensão social emerge o caráter real da 

relação intersubjetiva.     
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Pelo exposto temos que estes princípios são de suma importância. Devendo 

em todas, as intervenções médica-científicas serem observados. Quanto ao princípio 

da autonomia, o direito representando a sociedade, deverá criar condições para o 

seu exercício, estabelecendo o momento que esta será exercida na sua plenitude, e 

delimitando espaços de sua atuação.  

Ainda, quanto ao princípio da autonomia, questiona: a recusa de algum tipo 

de tratamento médico vital é exercício válido, justo da autonomia? Os incapazes 

podem ter sua autonomia gerida por tutores mesmo quando em risco grave à própria 

saúde? A autonomia poderia ferir ou interferir com interesses coletivos?  

Para o exercício da autonomia na sua plenitude não basta evocá-la, é mister 

que o indivíduo a exerça de forma esclarecida, pois na ação de assistência à saúde 

e nos grandes dilemas éticos como nascimento e morte, o consentimento livre, 

esclarecido, renovável e revogável é o suporte basilar da prática da autonomia. 

Já referente ao princípio da beneficência, sem dúvida visa à promoção do 

bem-estar e interesse das pessoas, evitando sempre que possível causar-lhes mal 

ou dano, com base nos antigos e reais ensinamentos hipocráticos. Tem como 

desdobramento o que podemos intitular de princípio da não-maleficência, que 

contém como recomendação o dever de não causar intencionalmente algum mal ou 

ofensa ao paciente.     

Há previsão nos códigos de ética médica e dos profissionais da saúde em 

geral, que no exercício da profissão deve-se objetivar o bem do paciente, promover 

a saúde, minimizar a dor, oferecer dignidade ao indivíduo, e prevenir as doenças.  

Estabelece o nosso Código de Ética Médica, em seu artigo 6º:  
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o médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando 

sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para 

gerar um sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou 

para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.73  

O profissional, agindo com base na beneficência, irá priorizar o seu mais 

amplo sentido de saúde, com conforto físico, bem estar emocional, psíquico e até 

social. A não-maleficência trará ao profissional da saúde a oportunidade de não 

impor ao indivíduo sofrimentos desnecessários e inoportunos. 

A medicina, muitas vezes, para ser beneficente acaba por ferir a autonomia. 

Campanhas compulsórias de vacinação podem impedir o exercício dessa 

autonomia; aqui a beneficência prevalece. Por outro lado a autonomia poderá  

sobrepor o espírito beneficente do médico se o indivíduo em estado de câncer 

terminal recusar qualquer tipo de tratamento. 

A prática médica em determinadas situações pode parecer maleficente. Na 

verdade, seria maleficência uma cirurgia mutiladora em indivíduo acometido de 

enfermidade grave, que o levaria ao óbito se tal procedimento não fosse realizado? 

Ou, seria maleficência a ocorrência de efeito colateral raro de medicamento 

fundamental à manutenção da saúde do indivíduo? 

Os grandes dilemas bioéticos são limítrofes, a discussão sempre envolve 

questionamentos quanto á autonomia, à beneficência, à não-maleficência e à justiça. 

É a vida na sua incerteza do início ao fim. Dilemas que conduzem às discussões 

sobre a antinatalidade, aborto, fertilização "in vitro", engenharia genética, pesquisa 

em humanos, clonagem biológica, eutanásia, e doação de órgãos e tecidos. 

                                                

 

73 Resolução n. 1246/88, do Conselho Federal de Medicina.  
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Por derradeiro, o princípio da justiça está intimamente ligado à eqüidade e à 

imparcialidade, requerendo tratamento igualitário e universal na repartição ou 

distribuição dos riscos, encargos e benefícios pertinentes ao exercício da medicina, 

e práticas dos profissionais da área de saúde. O princípio da justiça determina que 

as pessoas tenham tratamento igual, porém, respeitando sempre as suas 

convicções religiosas, e filosóficas, pois a sua privacidade é regra que deve sempre 

que possível ser observada.   

Sobre o princípio da justiça, assim se manifesta Maria Celeste Cordeiro Leite 

dos Santos:  

“A justiça, sob diversos nomes, governa o mundo, natureza, e 

humanidade, ciência e consciência lógica e moral, política, história e arte. A 

justiça é o que há de mais primitivo na alma humana, de mais fundamental 

na sociedade”.74   

Necessário se faz que toda decisão médica vá ao encontro com o princípio da 

justiça, porém, esta matéria não é pacífica, pois pode ocorrer discórdia quando de 

sua aplicação. O Direito vem então assumir, necessariamente, importante papel na 

solução desses conflitos.  

Quanto a esses conflitos, Maria Celeste Cordeiro Santos nos dá um exemplo.   

É o que ocorre quando há conflitos entre a responsabilidade médica e a 

autonomia do paciente, ou de sua família, visando à proteção da vida (por 

exemplo, em casos de transfusão de sangue indispensável para pessoa 

que seja Testemunha de Jeová)75.          

Os avanços médico-científicos deixam perplexos os próprios cientistas que 

manipulam essas novas técnicas. Uma atual abordagem das normas, dos usos, 

                                                

 

74 SANTOS, Equilíbrio de...p. 45. 
75 Ibidem, p. 53.  
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costumes, preceitos religiosos, e cultura, são imprescindíveis para que a justiça 

também seja exercida de forma esclarecida. 

Atualmente a Bioética possui um papel de suma importância, pois se constitui 

como fonte, parâmetro e referência para os cientistas, médicos, juristas, e para o 

cidadão em geral. Ela agrega valores éticos e morais. 

A pesquisa e avanços tecnológicos só se justificam se forem efetivados com 

respeito à autonomia, com aprimoramento da beneficência, com a não-maleficência 

e finalmente com a justiça. 

2.4. Biodireito 

Como já mencionamos, a Bioética surgiu como uma dimensão ética e moral 

que envolve profissionais e estudiosos de diversas áreas do conhecimento humano, 

como: cientistas, filósofos, teólogos, juristas e sociólogos. Posteriormente, ao 

surgirem os princípios e regras jurídicas que regulam e disciplinam as pesquisas 

envolvendo a vida, a saúde, a integridade física, moral e a dignidade da pessoa 

humana, emerge daí então o Biodireito. 

O Biodireito é o ramo do Direito que trata especialmente das relações 

jurídicas referentes à natureza jurídica do embrião, eutanásia, aborto, transplante de 

órgãos e tecidos entre seres vivos ou mortos, eugenia, genoma humano, 

manipulação e controle genético, com o fundamento constitucional da dignidade da 

pessoa humana.76 

Nesse desiderato, conforme comenta Matilde Carone Slaibi Conti, quando 

falamos de Biodireito estamos falando: “no estudo da engenharia genética, na 

                                                

 

76 http://www.direitonet.com.br/dicionáriojurídico. 
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inseminação medicamente assistida, nos transplantes de órgãos, na eutanásia, no 

controle da dor e das más formações congênitas, nas mães de substituições, na 

fecundação in vitro, nos hospices, nas clonagens e em várias outras realidades da 

vida sob a referência da Ética”.77   

O Biodireito pode ser considerado, também, como um conjunto de normas 

legais destinadas a disciplinar os conflitos que passaram a surgir em face do 

vertiginoso progresso científico. Nessa dinâmica, ocorre o envolvimento de valores 

religiosos, culturais, políticos e econômicos, exigindo que o Direito se manifeste em 

detrimento dessas novas, e emergentes situações desencadeadas pelo avanço 

tecnológico.       

Como elenca Elida Séguin:  

Neste contexto, com a amplitude requerida pela importância da relação, 

exsurgem pontos que envolvem a Ética, a Medicina, o Direito e as 

Relações Sociais, uma vez que cada avanço tecnológico exige a criação de 

regra jurídica que discipline a conduta dos participantes da relação 

terapêutica e impondo-lhe limites, até determinando a licitude do 

prosseguimento da pesquisa científica.78    

Essa disciplina busca equilibrar a liberdade individual e os interesses 

coletivos, como também visa a evitar os abusos que poderão causar grandes 

prejuízos à espécie humana. A vida em todo o seu sentido lato e estrito deve ser 

preservada por aqueles que têm em suas atividades o poder de modificar, alterar e 

até mesmo tirá-la.  

Segundo Aristóteles: “o homem, quando perfeito, é o melhor dos animais; 

porém, quando apartado da lei e da justiça, é o pior de todos: uma vez que a 

                                                

 

77 CONTI, op. cit. p. 13.  
78 SÉGUIN, op. cit. p.13.  
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injustiça armada é a mais perigosa, e ele é naturalmente equipado com braços, pode 

usá-los com inteligência e bondade, mas também para os piores objetivos”.79      

A liberdade de pesquisa deve submeter-se aos limites impostos pelos Direitos 

Humanos. Para que haja uma efetiva preservação desses direitos na área da saúde, 

é necessário que o Estado não se omita mediante os interesses de grandes 

laboratórios, que têm como principal objetivo os seus próprios interesses 

econômicos. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XIII; assegura o livre exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, resguardadas as profissões 

regulamentadas, devendo atuar de acordo com os requisitos legais. Dentre elas, um 

grupo sofre algumas limitações devido à magnitude do bem jurídico tutelado, 

disciplinado de maneira especial, dentre as quais os profissionais da saúde, uma vez 

que o exercício ilegal coloca em risco o bem-estar coletivo.  

2.4.1. Princípios do Biodireito  

O Biodireito é uma disciplina que também possui princípios próprios, 

embora os mesmos ainda não estejam consolidados, entre os mais citados temos:  

Dignidade da Pessoa Humana: deve o homem ser respeitado em sua 

dignidade, para tanto, em tudo precisa ser considerado “como fim e não meio”, 

elevando-o a um patamar máximo, colocando-lhe no centro de todo debate, e diante 

da norma jurídico-positiva, o Estado se obriga a preservar e proteger.    

Legalidade: princípio sobre o qual repousa a idéia de que ninguém está 

obrigado a fazer algo ou deixar de fazê-lo se não em virtude de lei, portanto, toda 

                                                

 

79 ARISTÓTELES, Política, 2004, Coleção os Pensadores, Livro I, cap. 2, p. 147.    
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pesquisa com seres humanos deve moldar-se aos comandos legais, sob pena de 

sanção.  

Consentimento Livre e Informado: trata-se da situação em que as pessoas 

envolvidas em pesquisas, procedimentos médicos e científicos, necessitam dar o 

seu consentimento na forma verbal ou escrita, por meio de decisão voluntária sem 

qualquer coação, feita por pessoa capaz ou por intermédio de seu representante 

legal, e serem devidamente informadas de todos os riscos e ou benefícios, 

diagnósticos, prognósticos, opções de tratamento e eventuais conseqüências.    

Da Cooperação Científica entre Países: os países desenvolvidos devem 

compartilhar os benefícios das biociências e suas tecnologias com os habitantes de 

lugares subdesenvolvidos e pobres. Antes de visar ao lucro econômico, o monopólio, 

e o poder sobre toda e qualquer descoberta, deve ter sempre em conta como valor 

maior o bem estar da humanidade.  

Do Direito ao Sigilo e à Privacidade: princípio que tem por objetivo 

resguardar a privacidade e a intimidade da pessoa no que se refere a informações 

pertinentes à sua saúde, suas características genéticas e outras, evitando toda 

divulgação que possa ocasionar-lhe discriminação no trabalho e na sociedade, com 

isto o profissional preserva a confiabilidade que a relação exige.  

2.4.2. Biodireito e os limites da ciência  

Ainda dentro do estudo desta disciplina, é notório que o surgimento de 

diversas questões de ordem ética e jurídica ocasionadas pela revolução da ciência, 

desencadeou repercussões sociais, trouxe grandes desafios para o Direito e 

problemas de difícil solução. Contudo, o Direito não pode omitir-se em dar respostas 

satisfatórias que garanta a segurança e a paz social.  
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O Biodireito tem como principal característica, fixar os limites jurídicos na 

seara das inovações tecnológicas. O Direito deve caminhar passo a passo com as 

mudanças na Biologia e na Medicina. Deve criar estruturas de respostas e 

estabelecer diretrizes para os conflitos que por acaso andem na contra-mão dos 

direitos fundamentais. 

 Direitos fundamentais, na definição de Alexandre de Moraes são: 

um conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que 

tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua 

proteção ao arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições 

mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana.80  

Muitos são os receios de ordem mundial, quanto a adotar práticas que 

possam trazer conseqüências negativas no futuro, e o Brasil não é exceção. Motivo 

que enseja posicionamentos por parte dos Poderes Legislativo na criação e o 

Judiciário na interpretação/aplicação da lei, para atender as demandas decorrentes 

das novidades biomédicas.  

Isto não quer dizer que o direito deva impedir os avanços que são 

necessários para a humanidade mas por outro lado, tem o encargo de impor limites, 

para evitar abusos que porventura possam ocorrer em razão de interesses escusos 

que não venham ao encontro da primazia da Dignidade da Pessoa Humana.   

O Direito tem como característica ser um instrumento de controle social; sobre 

este aspecto, nos ensina Celso Antonio Pinheiro de Castro:  

controle social é um conjunto de dispositivos sociais – usos, costumes, leis, 

instituições, sanções – que objetivam a integração social dos indivíduos, o 

estabelecimento da ordem, a preservação da estrutura social, alicerçado 

                                                

 

80 MORAES, Direitos Fundamentais, 5ª edição, 2003, p. 11.  
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nos valores e expresso na imposição de vontade dos líderes, da classe 

dominante ou do consenso grupal81.   

Como enunciado por Norberto Bobbio, ao tratar da ordem como valor próprio 

do direito, dentro da versão moderada do positivismo ético, afirma:  

que o direito tem um valor enquanto tal, independentemente do seu 

conteúdo, mas não porque (como sustenta a versão extremista) seja 

sempre por si mesmo justo (ou com certeza o supremo valor ético) pelo 

simples fato de ser válido, mas porque é o meio necessário para realizar um 

certo valor, o da ordem (e a lei é a forma mais perfeita de direito, a que 

melhor realiza a ordem)82.            

Ainda com BOBBIO: “Não há direito sem obrigação; e não há direito nem 

obrigação sem uma norma de conduta”.83 

No mesmo sentido, Miguel Reale:  

Podemos, pois, dizer, sem maiores indagações, que o Direito corresponde à 

exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois 

nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção 

e solidariedade.84   

Há muitos conflitos nas relações entre médico e paciente. A vida e o morrer 

das pessoas, bem como as decisões no tocante à sua saúde, não podem estar 

atreladas apenas à disciplina e profissão médica.    

Conforme sublinha Maria Garcia: 

O problema do conhecimento, da Ciência, compreende, portanto, uma 

questão filosófica existencial (a necessidade humana de saber) e uma 

questão política, de poder (fenômeno inerente à natureza humana, à 

necessidade de domínio da realidade). Uma questão de liberdade 

                                                

 

81 CASTRO, Sociologia do Direito, 8ª edição, 2003, p. 93. 
82 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do Direito, Tradução e Notas: 
Márcio Pugliesi e outros, 1995, p. 230. 
83 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos.Tradução: Carlos Nelson Coutinho, 15ª Tiragem, 1992, p. 8.  
84 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, 27ª edição ajustada ao novo Código Civil, 3ª 
tiragem, 2003, p. 2. 
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(conhecimento) e de responsabilidade (conduta), ou seja, de relação – por 

vezes, do confronto – entre Ciência, Direito e Ética.85      

O direito não pode esquivar-se diante dos desafios levantados pela 

engenharia genética, fazendo com que a Bioética saia do campo axiológico, e seja 

positivada no ordenamento jurídico, passando a ser denominada, de Biodireito.    

No que se refere à sua denominação não há unanimidade. 

Em Portugal é mais corrente Direito Biomédico. No Uruguai usa-se também 

Derecho Biotecnologico. A Argentina adotou o nome de Bioderecho 

existindo ainda livros sob o título de Direito Médico. Na França existem 

obras de bio-droit. Na Itália, Luciano Violante a nomeou como bio-ius. No 

Brasil, até há pouco tempo, era chamada de Bioética, surgindo a expressão 

Biodireito, a partir da positivação e incorporação ao ordenamento jurídico 

de regulamentação de procedimentos terapêuticos e da investigação 

científica, com vários livros jurídicos adotando essa denominação.86  

Muitos autores trabalham atualmente com o tema Biodireito, mas o conceito 

da Professora Maria Helena Diniz, nos dá uma idéia do que seja a matéria ora 

discutida:   

estudo jurídico que, tomando por fontes imediatas a bioética e a 

biogenética, teria a vida por objeto principal, salientando que a verdade 

científica não poderá sobrepor-se à ética e ao direito, assim como o 

progresso científico não poderá acobertar crimes contra a dignidade 

humana, nem traçar, sem limites jurídicos, os destinos da humanidade.87 

É certo que a ciência especialmente na área da saúde precisa evoluir gerando 

esperança para a cura de doenças até então consideradas insuperáveis. No entanto, 

                                                

 

85 GARCIA, Limites da Ciência: A Dignidade da pessoa Humana a Ética da Responsabilidade, 
2004, p. 139.  
86 SÉGUIN, op. cit. p. 35.  
87 DINIZ, op. cit. p. 8.  
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os princípios éticos e jurídicos devem prevalecer sempre, evitando ameaças à 

dignidade da pessoa humana. 

Para Norberto Bobbio88, o Biodireito pode ser caracterizado como de quarta 

geração, posto que:  

já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos 

de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da 

pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de 

cada indivíduo”. Quais são os limites dessa possível (e cada vez mais certa 

no futuro) manipulação?. Mais uma prova, se isso ainda fosse necessário, 

de que os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem 

ou podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem sobre o 

homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o 

progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros 

homens – ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite 

novos remédios para as suas indigências.     

Willis Santiago Guerra Filho, no que se refere à terminologia utilizada no 

processo evolutivo dos direitos fundamentais, esclarece: 

“Que ao invés de “gerações” é melhor se falar em “dimensões de direitos 

fundamentais”, nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de 

que as gerações anteriores não desaparecem com o surgimento das mais 

novas. Mais importante é que os direitos “gestados” em uma geração, 

quando aparecem em uma ordem jurídica que já trás direitos de geração 

sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os direitos de geração mais 

recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de forma mais 

adequada – e, conseqüentemente, também para melhor realiza-los”.89 (grifo 

no próprio texto).      

A velocidade das informações e as extraordinárias mudanças históricas e 

culturais geram idéias revolucionárias. O legislador é conduzido a elaborar normas 

capazes de assimilar esses novos paradigmas no âmbito desta dinamicidade social. 

                                                

 

88 BOBBIO, A Era...p. 6.   
89 GUERRA FILHO, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 4ª edição, revisada e 
ampliada, 2005, pp. 46-47. 
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Busca-se consolidar uma sociedade centrada em um ordenamento pautado por 

valores que caminharão para a formação de uma nova ordem social, ou seja, mais 

justa, solidária e humana.  

A história da humanidade consagra em todas as épocas a proteção da vida e 

da saúde, pois o homem em sua existência sempre lutou por sobrevivência. Porém, 

no cenário atual deparamos com debates no tocante ao ciclo natural que é nascer e 

morrer, pois muitas são as armas que estão sendo utilizadas em nome dessa 

batalha.  

A cada dia encontramos nas manchetes dos jornais notícias muitas vezes 

espantosas a respeito do desenvolvimento da ciência. O que antigamente parecia 

ficção científica, atualmente efetivamente é matéria concreta nos debates e 

pesquisas dentro de todos os segmentos sociais. 

Nos espantamos com a rapidez com que isso ocorre, e nos perguntamos 

muitas vezes como o direito poderá abarcar em seus estatutos tantas mudanças e 

tantos questionamentos que surgem a respeito dessas inovações. 

Não há tempo suficiente para que a legislação possa acompanhar de forma 

efetiva os problemas, eis que estes surgem a cada descoberta e elas ocorrem, a 

cada dia.  

A consolidação da Bioética em Biodireito tem como exemplo o tema de 

transplantes de órgãos e tecidos humanos. A primeira atuando no campo ético-

teórico e a segunda na normatização. Ambas com objetivos semelhantes, ou seja, 

conter os abusos científicos nas questões que tratam da vida em todos os seus 

desdobramentos.   
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O progresso científico ultimamente atingiu patamares que transcendem os 

limites de todas as previsões, fato que fez com o que o legislador tomasse 

posicionamentos em temas que fugiam daqueles aos quais a tradicional norma 

jurídica estava habituada.  

Cabe assinalar, ademais, nas palavras de João Maurício Adeodato:  

Dentre as ciências sociais, a ciência do direito é daquelas que mais sofrem 

com a falta de padrões objetivos para a condução dos conflitos, quase que 

abdicando de sua dignidade científica e transformando-se em mera 

tecnologia social. (grifo no próprio texto).90 

Até então, por um bom período a Bioética e a prática médica respondiam de 

forma satisfatória a problemas referentes aos transplantes de órgãos, inseminação 

artificial, eutanásia, critérios para definir o direito de nascer e morrer. Porém 

atualmente tornou-se necessária a intervenção do legislador, pois os temas em 

discussão são de grande relevância para toda a humanidade, porque o que se 

questiona é o bem mais precioso, a vida.     

Na convicção de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:  

Há a tentativa daqueles que representam o status quo de, a todo modo, 

criar uma linguagem que mantenha o sistema de controle vigente da justiça; 

e há de haver os que os combatam, para que um dia tenhamos uma 

sociedade, e um mundo melhor.91  

É inegável que a questão médico-científica avança a passos largos, atingindo a 

chamada “idade de ouro”. Fato notório é o relativo ao êxito dos transplantes de 

órgãos e tecidos, que entre lendas e mitos, como veremos, assinala uma revolução 

                                                

 

90 ADEODATO, O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt, 1ª 
edição, 1989, p. 8. 
91 NUNES, Manual de Filosofia, 2004, p. 351. 
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no contexto médico e também na ciência jurídica, pois o legislador está sendo 

compelido, a pronunciar-se em situações intrincadas.  

Assim, para preservação da dignidade da pessoa humana desde a concepção 

até a morte, exigem regras claras de direito, que se concretizarão por esta nova 

ciência jurídica Biodireito, que tem como fito colocar freio no poder do homem sobre 

o homem, evitando-se ameaças ao indivíduo e aos direitos fundamentais já 

conquistados.                    
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3. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

Como vimos, a Bioética é um estudo ético-filosófico, sobre temas 

relacionados com ás técnicas junto a experimentações e procedimentos médico-

científicos. Por outro lado o Biodireito é a ciência jurídica que responde pela 

positivação das normas com a finalidade de impor limites às liberdades de pesquisa 

científica.  

São matérias multidisciplinares, porém ambas tem como objeto a valorização 

da vida e da saúde, e como paradigma a Dignidade da Pessoa Humana para guiar 

todo campo de atuação. Neste contexto, apresentaremos os conceitos básicos, 

históricos, e faremos uma abordagem geral em torno deste princípio.    

3.3. A dignidade da pessoa humana frente aos direitos humanos 

Indiscutível a importância do princípio da dignidade da pessoa humana e seu 

caráter universal, como veremos no decorrer deste capítulo, porque pode ser lido 

como fundamento e fim dos direitos humanos.  

Nos compêndios jurídicos, sociológicos e filosóficos, são várias as expressões 

para nomear este mesmo tema, direitos humanos, dentre os mais correntes, 

encontramos: direitos do homem, direitos da pessoa, direitos naturais, direitos 

fundamentais e liberdades públicas.  

A experiência acadêmica nos faz afirmar que a expressão mais utilizada nos 

documentos internacionais é Direitos Humanos. Por outro lado, também, é certo que 

a distinção entre esta expressão e Direitos Fundamentais do homem se dá no 

sentido da segunda ser aquela que consta positivada nas Constituições de cada 
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Estado, visando garantir vida adequada para as pessoas em nível material, espiritual 

e de liberdade. 

Com muita propriedade José Afonso da Silva, afirma que no qualificativo 

fundamentais acha-se a indicação de que se trata de “situações jurídicas sem as 

quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, 

não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados”.92  

Na concepção de Wagner Rocha D’Angelis: “é perfeitamente exeqüível falar-

se em direitos humanos como um conjunto de direitos e garantias fundamentais 

comuns a todas as pessoas e grupos sociais, oponíveis ao poder político do Estado 

e também exigíveis desse mesmo poder, tanto em nível interno quanto 

internacional”.93  

Em suma, para este autor:  

Há que se ter o cuidado, pois, de refletir os direitos humanos como um tema 
global, significando – no plano das idéias – a adesão a um campo comum 
de valores que definam a humanidade, a dignidade de todo o ser humano. 
Observo que entender os direitos humanos como tema global não 
representa priorizar determinados interesses, por mais nobres ou 
internacionais que sejam, mas situar em primeiro plano a abrangência – 
global – de valores éticos enraizados nas noções de justiça e de 
igualdade.94  

O sentido da própria expressão Direitos Humanos deixa clarividente o seu 

significado e sua abrangência, que é o de proteger e resguardar os valores mais 

preciosos do homem e da mulher. Neste diapasão, pode-se afirmar que dentre 

                                                

 

92 SILVA, op. cit. p. 178. 
93 D’ANGELIS, Direito Internacional do Século XXI: Integração, Justiça e Paz, 2003, p. 43. 
94 Idem. 
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esses direitos estão: igualdade, liberdade, fraternidade e dignidade da pessoa 

humana.   

Embora facilmente identificado quanto à sua construção nominal, mas, diante 

da nossa realidade mundial e brasileira, já não podemos dizer o mesmo. 

Acreditamos que até aquele ente mais humilde, desprovido de qualquer ciência do 

saber, consegue extrair um conceito próprio dessas duas palavras “Direitos 

Humanos”. Mas, como compreendê-las face à sua distância da realidade? 

Como entender e conceituar este Direito? Que no limiar do século XXI,  

lamentavelmente ainda nos deixa contemplar inertes e impotentes a degradação do 

homem, por meio da miséria, da violência, da discriminação, da intolerância, da 

fome, do desemprego, e do trabalho e prostituição infantil. Não se pode deixar de 

reconhecer que dentro deste panorama, o homem está sendo atingido no que ele 

tem de mais sagrado que é a sua dignidade. 

Como dissemos, a conceituação dos Direitos Humanos, dentro de um prisma 

social, político, religioso e filosófico é fonte inesgotável, por sua característica 

universal e qualidade de instrumento para realização da justiça, da solidariedade e 

da paz mundial entre os homens. 

No dizer de Selma Regina Aragão: “Paz mundial significa a coexistência 

pacífica de todos os sonhos e realidades. A convivência harmoniosa de todos os 

homens em um mundo plenamente harmonizado. Quando dizemos homens 

queremos dizer um ser aberto para o mundo, uma consciência em busca do bem, do 

belo, do justo e de si mesmo: esta é sua lei, seu direito, sua garantia, seu destino”.95 

                                                

 

95 ARAGÃO, Direitos Humanos na Ordem Mundial, 1ª edição, 2000, p. 115. 
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O autor Wagner Rocha D’Angelis, em consonância com nossa exposição, 

esboça o entendimento de que “estas palavras Direitos Humanos, nos últimos dois 

séculos passaram a fazer parte do vocabulário sociopolítico e jurídico, admitem 

múltiplas conotações, diferentes significados e perspectivas as mais diversas”.96 

E continua:  

Na atualidade, quando o século XX passa a representar, ao mesmo tempo, 

uma página virada na história humana e ainda tão ao nosso alcance, falar 

em direitos humanos pode evocar-nos uma ampla variedade de idéias ou 

circunstâncias, tais como: a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América (1776), a Declaração francesa dos Direitos do Homem e 

do Cidadão (1789), a Declaração soviética dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado (1917), a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos – ONU (1948), a descolonização da África e da Ásia, a política sul 

africana do apartheid (1948-1992), os desaparecidos políticos da América  

Latina, a repressão dos regimes totalitários, os tribunais de exceção, os 

conflitos étnicos e/ou religiosos, a prática da tortura, a ação dos esquadrões 

da morte e/ou grupos de extermínio, o massacre contra as nações 

indígenas, a devastação da Amazônia ou da Mata Atlântica, o assassinato 

de líderes sindicais, o drama de meninos/meninas de rua, as condições de 

vida dos sem-terra e dos sem-teto, os favelados, os desempregados, os 

desnutridos, dentre outras.97   

Para Maria Helena Diniz: “Os direitos humanos, decorrentes da condição 

humana e das necessidades fundamentais de toda pessoa humana, referem-se à 

preservação da integridade e da dignidade dos seres humanos e à plena realização 

de sua personalidade”.98 

Quanto às características gerais dos direitos humanos, podemos apontar 

aquelas elencadas por Wagner Rocha D’Angelis99, descrita nas alíneas que se 

segue: 

                                                

 

96 D’ANGELIS, op. cit. p. 41. 
97 Idem. 
98 DINIZ, op. cit. pp. 19-20. 
99 D’ANGELIS, op. cit. pp. 43-44. 
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a) Inatos e congênitos – porque eles emanam da natureza humana, ou 

seja, (conforme MARITAIN, Jacques. Les Droits de l’homme), “pertencem 

à pessoa humana pelo próprio fato de ela ser uma pessoa”. Eles são, pois, 

atributos inerentes a todo o ser humano e existentes independentemente do 

Estado; por isso mesmo, não se resumem ao conteúdo jurídico da ordem 

interna, muito embora a importância de sua positivação; 

b) Universais – já que se estendem a todo gênero humano, em todo tempo 

e lugar. A partir do reconhecimento da dignidade que cada pessoa possui 

como tal, esses direitos são assegurados a todos os indivíduos, sem 

distinção de raça, cor, sexo, estado civil, crença, nacionalidade, condições 

socioeconômicas e culturais ou de outra natureza. Isso implica a sua 

transcendência sobre as noções clássicas de soberania e de relativismo 

cultural/religioso – que não podem e não devem ser invocados como 

justificativa para violações concretas de direitos humanos 

internacionalmente consagrados; 

c) Inalienáveis e irrenunciáveis – ou seja, eles não podem ser 

transferidos, transmitidos ou abdicados sob título algum, por serem 

exclusivos de cada indivíduo; 

d) Invioláveis e imprescritíveis – posto que a ninguém, seja autoridade ou 

cidadão comum (governante ou governado), é dado atentar legitimamente 

contra eles. Isto é, pessoa alguma pode arrogar a si a condição ou 

faculdade de decidir sobre a sua vigência, tampouco de legislar contra eles; 

e) Indivisíveis e interdependentes – no sentido de que a realização plena 

do ser humano, pressupõe o seu acesso à totalidade dos direitos 

fundamentais, seja no plano sociopolítico quanto no plano econômico-

cultural; 

f) Inexauríveis – vale dizer, considerando-se que os direitos humanos estão 

ligados ao valor, à dignidade e à liberdade das pessoas, que eles se 

apresentam como inesgotáveis, características comuns a todos os valores 

morais. Nesse sentido, a justiça realizada num caso não se esgota nele, 

mas pode ser utilizada em outro caso concreto. 

Os direitos humanos são frutos de lutas, permeados por avanços em algumas 

fases, em outras por retrocessos. Trata-se de um símbolo de evolução social, 
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visando à justiça e ao combate da exploração do homem pelo seu semelhante no 

contexto mundial. 

Historicamente os direitos humanos encontram-se divididos em quatro 

gerações, que, para descrevê-las, nos valeremos mais uma vez dos ensinamentos 

de Wagner Rocha D’Angelis100.  

A positivação dos direitos civis e políticos, ou seja, a entronização dos 

mesmos no ordenamento jurídico, convencionalmente aceita como o 

primeiro momento moderno ou, como tantos preferem, a Primeira Geração 

dos Direitos Humanos. Apanágio do século XVIII, eles dizem respeito ao 

princípio da liberdade; 

A etapa da conquista dos direitos sociais, econômicos e culturais, 

denominada de Segunda Geração dos Direitos Humanos, os quais se 

referem ao princípio da igualdade, gestados a partir dos efeitos da 

Revolução Industrial (notadamente, séculos XIX e XX);  

A formulação dos direitos dos povos, relativos ao princípio da “solidariedade 

internacional”. Esta Terceira Geração de Direitos ganhou contornos 

definitivos na segunda metade do século XX, ao se oficializarem princípios 

gerais ao contexto internacional. Dentre os quais o da autodeterminação 

dos povos, da não-intervenção, da defesa da paz e da solução pacífica das 

controvérsias, da cooperação entre os povos e do patrimônio comum da 

humanidade, e cujo corolário reside no direito internacional ao 

desenvolvimento com justiça social;  

(...) já é possível falar-se numa Quarta Geração de Direitos Humanos, que 

ganhará contornos definidos à medida que avançamos no século XXI, e 

sintetizada no princípio da qualidade de vida – como direito ao meio 

ambiente saudável e ao desenvolvimento sustentável, o direito de 

participação na formatação das políticas públicas e, agora com mais ênfase, 

o direito ao desenvolvimento social de cada pessoa, grupo social e/ou 

povos. 

Quanto à classificação em gerações, pelos estudos realizados podemos 

afirmar que não significa hierarquia de valores, mas apenas um método didático para 

                                                

 

100 D’ANGELIS, op. cit. pp. 49-50.   
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melhor compreensão e localização desses direitos no tempo e na história. 

Efetivamente trata-se de direitos que não se dividem, mas se somam, se completam 

e há verdadeira interdependência entre ambos. 

Estamos vivenciando no Brasil e no mundo, a cada dia, o aumento do 

preconceito, da discriminação, degradação do meio ambiente e outras mazelas. 

Muitos fatores contribuem para este estado de coisas, como interesses políticos e 

econômicos que se encontram nas mãos de uma minoria em detrimento da maioria. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, logo no seu 

artigo 1º, reafirma e reforça a idéia de igualdade entre os homens: “Os homens 

nascem e permanecem livres e iguais em direitos”.  

Por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

representa o apogeu do reconhecimento universal desta igualdade. Estatui no artigo 

1º: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 

de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade”. 

Temos como marco fundamental do processo de institucionalização dos 

direitos humanos no Brasil a Constituição de 1988. Em seu texto os direitos e 

garantias fundamentais encontram-se consagrados nos artigos 5º a 17. Nesse 

sentido, prescreve um extenso rol de direitos e garantias individuais e coletivos. 

Além dos direitos fundamentais elencados, seu conteúdo consagra instrumentos e 

prerrogativas que alicerçam esses direitos.  

Nos termos do art. 5º, caput, da nossa Carta Magna: "Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
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aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, (...)". O texto constitucional proclama o 

direito à igualdade que prevê tratamento igual para todos, sem distinção. 

O homem difere do outro por razões biológicas, sociais e culturais. 

Diferenças que não possuem o condão de qualificar nenhum ente de superioridade 

em relação ao outro. E o mais importante é que nenhuma diferença tira a 

capacidade do ser humano de pensar e amar.   

Consoante o magistério de Fábio Konder Comparato, o que existe de mais 

belo e importante na história é: “a revelação de que todos os seres humanos, 

apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, 

merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a 

verdade e criar a beleza”.101  

Contudo, mesmo possuindo a capacidade de amar o homem desenvolve 

sentimentos negativos e destrutivos como o ódio e o egoísmo, gerando a 

necessidade da criação de instrumentos de proteção e regulação da convivência. 

Embora exista a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana, por parte 

do homem não houve hesitação em impor aos seus semelhantes, dor física e moral, 

como nos mostra a história de atrocidades perpetuada pelo nazismo.  

 Nas palavras de Fabio Konder Comparato: “A cada grande surto de violência 

os homens recuam, horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre 

claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, as mutilações em 

massa, os massacres coletivos e as explorações aviltantes fazem nascer nas 

                                                

 

101 COMPARATO, A afirmação histórica dos direitos humanos, 3ª edição, revista e ampliada, 
2004, p. 1.      
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consciências, agora purificadas, a exigência de novas regras de uma vida mais 

digna para todos”.102  

           As violações dos direitos humanos, praticadas durante toda a história da 

humanidade evidenciam a necessidade de regras para a harmonia e o equilíbrio 

entre os povos. Necessário a sua positivação para garantir tratamento adequado ao 

homem independentemente de raça, religião e etnia.  

Atualmente existem diversos pactos e convenções internacionais protegendo 

e tutelando esses direitos, e cada Estado possui sua legislação para promovê-los. A 

proteção da dignidade do homem efetiva-se através dos direitos humanos, ou seja, 

direitos que garantem uma existência com respeito.  

O governo brasileiro ratificou diversos tratados internacionais de proteção dos 

direitos humanos. Apenas para ilustrar a importância deste tema, sem adentrar 

propriamente na questão, consignamos que alguns doutrinadores brasileiros 

entendem que esses tratados ingressam em nosso ordenamento jurídico com o 

status de “norma constitucional” e quanto à sua aplicação, se dá de imediato. 

Por interpretação hermenêutica, os direitos fundamentais não se esgotam 

naqueles arrolados nos artigos 5º a 17 da Constituição brasileira de 1988. A 

abertura do sistema se dá no art. 5º, § 2º, que dispõe: "Os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte". 

                                                

 

102 COMPARATO, op. cit. p. 37. 
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Com base nos direitos humanos e na sua íntima ligação ao princípio da 

dignidade da pessoa humana decorre a premissa de que não se deve discriminar 

nenhum ser humano, em nenhuma situação. A idéia de superioridade sob qualquer 

aspecto deve ser banida da sociedade mundial, para evitarem-se riscos à nossa 

sobrevivência.    

3.3.1. Dignidade da pessoa humana: Conceito e parte histórico-filosófica   

           

A dignidade humana é permeada de valores históricos e filosóficos. Vincula-

se aos direitos fundamentais. Quanto, à etimologia da palavra dignidade no 

dicionário de língua portuguesa por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a origem 

do termo dignidade é a expressão latina dignitas, que significa respeitabilidade, 

prestígio, consideração, estima.103  

O homem como ser racional, sempre buscou respostas para diversas 

indagações. Dentre essas indagações, as principais foram aquelas que poderiam 

responder pelos mistérios e belezas da natureza, pela sua origem, inquietações 

espirituais e morais, e o seu relacionamento em sociedade.   

Nos relatos mais antigos da história, há passagens mostrando que sempre 

houve preocupação com o homem, considerando ser o mesmo protagonista do 

universo. Como exemplo podemos citar a frase famosa atribuída ao sofista 

Protágoras (485?-410? a.C.): “O homem é a medida de todas as coisas”.104   

Para Eduardo Carlos Bianca Bittar e Guilherme Assis de Almeida, a sofística 

possui como mérito: “principiar a fase na qual o homem é colocado no centro das 

                                                

 

103 FERREIRA, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 3ª edição, 2004, p.1232. 
104 CHALITA, op. cit. p. 46. 
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atenções, com todas as suas ambigüidades e contraditórias posturas (psicológicas, 

morais, sociais, políticas, jurídicas...).105   

Em Sócrates encontramos como principal característica de sua filosofia, “a 

busca pelo bem na vida em sociedade”. (...) A procura pela verdade implicava em 

seu pensamento, conseguir uma convivência honesta e digna entre os homens.106  

Com a sua célebre frase “Conhece-te a ti mesmo”, havia o prenúncio de que 

por meio do conhecimento o ser humano iria descobrir a sua importância no 

universo. Para ele na sabedoria resumem-se a justiça e todas as demais virtudes. 

De acordo com o seu pensamento, “a finalidade da vida é a felicidade, que estaria 

na capacidade do ser humano de estabelecer para si mesmo, por meio do saber, 

suas próprias leis e regras de condutas”.107  

O ser humano, conforme Platão, é composto de corpo e alma, sendo a alma a 

parte mais importante e mais real do indivíduo. Esse filósofo herdou de Sócrates 

muito de suas preocupações morais; grande parte de sua obra tem como tema a boa 

convivência dos homens em sociedade.108    

De acordo com o pensamento platônico “o desprezo à razão conduz à 

valorização apenas das paixões pessoais, à agressividade, à imprudência, o que 

resulta em ação violenta contra o próximo”. 109 

Segundo Platão:   

quando o homem se deixa levar pela paixão, pelos prazeres do corpo, pela 

busca sem limites das satisfações físicas, ele está exercendo violência 

contra si mesmo, porque age de maneira irracional. E ainda, se o homem 

age, em sociedade, dessa maneira, não leva em consideração as 

                                                

 

105 BITTAR & ALMEIDA, Curso de Filosofia do Direito, 3ª edição, 2004, p. 56.  
106 CHALITA, op. cit. p. 48. 
107 Idem. 
108 Ibidem, pp. 52-55. 
109 Idem. 
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necessidades alheias; tende a se tornar um tirano e, conseqüentemente, 

provoca a infelicidade de todos.110          

Por sua vez, Aristóteles dedica boa parte de sua obra ao estudo de como o 

homem pode viver feliz em sociedade. É sua a afirmação de que “somos todos 

políticos”. Para ele o ser humano tem como característica “ser o único a ter noção do 

bem e do mal, da justiça e da injustiça, e como condição essencial viver agregado a 

outros homens”.111 

Dividia e classificava a ciência de acordo com a sua finalidade. E dentro desta 

cisão, colocava, que as ciências práticas tinham como objetivo buscar o 

aperfeiçoamento do seu agente, isto é, do homem.112  

Os chamados pré-socráticos focaram basicamente seus estudos nas 

questões sobre a natureza. Por sua vez, Sócrates, Platão e Aristóteles, optaram pela 

observação do homem e da sociedade como alvo de suas indagações.  

No entanto, o processo de desenvolvimento da noção de dignidade teve início 

a partir do Cristianismo, não queremos dizer com isto, que os filósofos gregos 

deixaram de valorizar o homem – tanto os sofistas, como Sócrates, Platão e 

Aristóteles - mas, neles não existia ainda a idéia de universalidade do ser humano.  

Para Aristóteles, por exemplo, “o homem é superior e a mulher inferior, o 

primeiro manda e a segunda obedece; este princípio necessariamente estende-se a 

toda a humanidade”.113. E ainda, a escravidão, hábito bastante arraigado nos povos 

clássicos da Grécia e de Roma, o que implicava na privação do estado de liberdade 

do indivíduo.   

                                                

 

110 CHALITA, op. cit. p. 52.   
111 Ibidem, p. 64.      
112 Ibidem, pp. 64-65. 
113 ARISTÓTELES, Política, Livro I, Coleção os Pensadores, 2004, p. 150.   
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O pensamento cristão, fundado na fraternidade, provocou a mudança de 

mentalidade em direção à igualdade dos seres humanos. Foi o apóstolo Paulo 

quem, na carta aos Gálatas, eleva todo homem a uma condição de igualdade na 

filiação divina, quando diz no capítulo 3 versículo 28: “(...) não há judeu nem grego; 

não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em 

Cristo Jesus”.114 

Para Santo Agostinho, “o amor é a essência da substância divina, está 

presente em todos os homens e é a energia que move o comportamento humano. 

(...) Em outras palavras, isso significa amar Deus sobre todas as coisas e amar ao 

próximo como a si mesmo, (...)”.115   

Contudo, foi o filósofo cristão Boécio (470?-524) que elaborou uma das mais 

famosas definições de pessoa, ou seja, “pessoa é toda substância individual de 

natureza racional”. Dentro desta definição consiste a idéia de que todos os seres 

humanos são racionais. Por sua vez, todos os seres racionais são pessoas. 

Segundo sua afirmação “Tratando da natureza de Deus, a essência divina é o bem. 

Por isso, dizia que o homem feliz é aquele que tem a presença de Deus em sua 

vida, pois Ele é o bem supremo. Como conseqüência dessas idéias, Boécio 

ensinava que esse homem passava a compartilhar a essência de Deus por meio da 

participação na natureza divina; entre outras palavras, uma pessoa feliz é, de certa 

forma, como um deus”.116        

A contribuição para noção de dignidade humana, dada por Tomás de Aquino, 

restou afirmada na noção de que “a dignidade encontra seu fundamento na 

                                                

 

114 Bíblia Sagrada-Harpa Cristã, Traduzida em português por João Ferreira de Almeida, Edição 
Revista e Corrigida, 1995, p. 1105. 
115 CHALITA, op. cit. p. 123. 
116 Ibidem, op. cit. p. 133. 
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circunstância de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas 

também radica na capacidade de autodeterminação inerente à natureza humana, de 

tal sorte que, por força de sua dignidade, o ser humano, sendo livre por natureza, 

existe em função da sua própria vontade”.117      

O cristianismo teve papel histórico e decisivo no conceito de pessoa. 

Desenvolveram a idéia de respeito em face de uma igualdade, imago Dei.  Com isto, 

o cristianismo traduz a idéia de que todos os homens são iguais, sem qualquer 

distinção.  

Embora encontrada no pensamento filosófico desde a Grécia, a propensão de 

valorizar o homem, sua disseminação dá-se de forma mais incisiva na chamada 

filosofia patrística, sendo depois desenvolvida pelos escolásticos.    

Porém, a rigor, a descoberta definitiva do homem se dá com a Renascença. 

Constrói-se uma nova imagem do mundo. O homem passa a ser o centro das 

atenções.118       

Como exemplo do alcance da promoção do homem na fase do  

Renascimento, e de suas idealizações, citamos a frase que sintetiza esta idéia. 

Disse Leonardo da Vinci, “O homem é o modelo do mundo”.119  

Ademais, arrisca a afirmar Marsílio Ficino (1433-1499), que o homem é “uma 

espécie de Deus”, e Giovanni Pico della Mirandolla (1463-1494), autor da obra 

intitulada Discurso sobre a Dignidade do Homem, logo no seu início proclama: “não 

há no mundo, espetáculo mais digno de admiração do que o homem”. Considera 

que o homem, “ao contrário de outras criaturas, não recebeu do Criador nenhum 

                                                

 

117 Ibidem, pp. 167-168.  
118 A originalidade do Renascimento está em construir uma nova imagem do mundo a partir da 
permanência de elementos do passado. É em nome do humanismo que o homem, mesmo temeroso, 
começa a separar-se da grande ordem do universo, para ser o seu espectador privilegiado. (A 
História da Filosofia, Coleção os Pensadores, 2004, p. 128.      
119 Ibidem, p. 130. 
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lugar ou natureza que lhe fossem próprios e que, por isso, encontra-se livre para se 

apoderar do mundo como achar melhor”.120  

Esses pensamentos enaltecem a grandeza do homem, associando-se à idéia 

de superioridade humana. A filosofia afasta-se das investigações sobre a natureza, 

antes busca entender a sua relação com o homem. Preocupa-se cada vez mais com 

as questões humanas.  

É inegável a contribuição da filosofia e do cristianismo no desenvolvimento da 

noção de dignidade da pessoa humana. São responsáveis, pelas bases do 

pensamento moderno.  

Sempre que se fala em dignidade, é impossível não ligar este conceito à 

filosofia kantiana, até porque este filósofo construiu uma importante distinção entre 

preço e dignidade.  Para Immanuel Kant, “No reino dos fins, tudo tem ou um preço 

ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo 

equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não 

admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade”.121   

Partindo de Kant, o homem como ser racional nunca pode ser meio para os 

outros, mas fim em si mesmo. Depreende-se desta idéia que a pessoa encontra-se 

no reino dos fins, concepção que faz dela um ser com dignidade própria, passando 

tudo o mais a ter significação relativa, pois o homem possui dimensões natas que o 

caracterizam.122 

                                                

 

120 A História da Filosofia, p. 139. 
121 KANT, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos, Coleção a Obra-Prima 
de cada Autor, 2005, p. 65.  
122 Agora eu afirmo: o homem – e, de uma maneira geral, todo o ser racional – existe como fim em si 
mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. (...) Os seres, cuja 
existência não assenta em nossa vontade, mas na natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, 
um valor meramente relativo, como meios, e por isso denominam-se coisas, ao passo que os seres 
racionais denominam-se pessoas, porque a sua natureza os distingue já com fins em si mesmos, ou 
seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, portanto, nessa medida, 
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Afirma Kant, em síntese, que o homem é um fim em si mesmo e, por isso, tem 

valor absoluto, não podendo, por conseguinte, ser usado como instrumento para 

algo, e justamente por isso tem dignidade, que é inerente ao ser humano. Assim, o 

processo de afirmação da dignidade humana teve em Kant sua formulação 

definitiva.  

Os antecedentes históricos da dignidade humana são brevemente relatados 

por Ingo Wolfgang Sarlet:   

No pensamento filosófico e político da antiguidade clássica, verifica-se que 

a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia, em regra, com a posição 

social ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais 

membros da comunidade, daí poder falar-se em uma qualificação e 

modulação da dignidade, no sentido de se admitir a existência de pessoas 

mais dignas ou menos dignas. Por outro lado, já o pensamento estóico, a 

dignidade era tida como a qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o 

distinguia das demais criaturas, no sentido de que todos os seres humanos 

são dotados da mesma dignidade, noção esta que se encontra, por sua vez, 

intimamente ligada à noção da liberdade pessoal de cada indivíduo (o 

Homem ser livre e responsável por seus atos e seu destino), bem como à 

idéia de que todos os seres humanos, no que diz com a sua natureza, são 

iguais em dignidade123. 

Cabe assinalar, ademais, que toda reflexão filosófica, religiosa e científica 

centrada no homem, nas palavras de Fábio Konder Comparato, deu-se “a partir do 

período axial que o ser humano passa a ser considerado, pela primeira vez na 

história, em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, não 

obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais. 

                                                                                                                                                        

 

limita todo o arbítrio (e é um objeto de respeito). (...) O fundamento deste princípio é: a natureza 
racional existe como fim em si. (KANT, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros 
Escritos, Coleção A Obra-Prima de cada Autor, pp. 58-59).              
123 SARLET, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988, 4ª 
edição, revista e atualizada, 2006, p. 30.  
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Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa 

humana e para a afirmação de direitos universais, porque a ela inerentes”.124 

Atualmente, a tendência dos ordenamentos é o reconhecimento do ser 

humano, como o centro e o fim do Direito. Esta idéia foi mais motivada, depois da 

barbárie nazi-fascista, e encontra-se fundada na adoção do valor básico do Estado 

Democrático de Direito.  

Na atualidade, é pacífico o reconhecimento dessa titulação por todos os 

homens. Observando a longa evolução que passou a humanidade, vê-se que tal 

nem sempre aconteceu.  

Sem olvidar o respeito aos direitos naturais, inalienáveis e sagrados do 

homem propugnados pelos revolucionários franceses através da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, que teve relevante 

influência na questão do respeito ao homem e à sua dignidade. 

A Constituição da República italiana, de 27 de dezembro de 1947, pareceu  

inclinar-se a esse pensamento, no pórtico de seu art. 3º, inserido no espaço 

reservado aos Princípios Fundamentais, afirmando que "todos os cidadãos têm a 

mesma dignidade social e são iguais perante a lei".  

O preceito inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovado 

pela Assembléia Geral das Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948. Tem como 

base (...) o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, fundamento da liberdade, da justiça 

e da paz no mundo.125 

                                                

 

124 COMPARATO, op. cit., p. 11. 
125 Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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Nesse manifestar a Lei Fundamental de Bonn, de 23 de maio de 1949, é 

responsável por solenizar, no seu art. 1.1., incisiva declaração: "A dignidade do 

homem é intangível. Os poderes públicos estão obrigados a respeitá-la e protegê-

la".  

Proclama, a Constituição da República Portuguesa de 1976, logo no seu 

artigo 1º, “que a República Portuguesa se baseia na dignidade da pessoa humana, 

tornando-se fundamento e referência dos direitos fundamentais individuais e 

coletivos neste Estado”.  

Em todas as épocas aspirou-se à busca do respeito e consideração pelo ser 

humano. Todos os pensamentos ético-filosóficos à medida que foram se evoluindo 

da antiguidade à modernidade procuraram ocupar-se das questões humanas, e do 

relacionamento do homem em sociedade. As Declarações de Direitos Humanos e as 

Cartas Constitucionais são convictas em afirmar, defender e proteger a dignidade da 

pessoa humana.   

3.3.2. O princípio da dignidade da pessoa humana na ordem jurídica  

A consagração do homem como centro do universo jurídico, encontra-se 

representado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A ordem jurídica tem 

como objeto primordial o respeito e consideração pelo ser humano.   

A respeito, leciona Luiz Antonio Rizzatto Nunes que: “Dignidade é um 

conceito que foi sendo elaborado no decorrer da história e chega ao início do século 
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XXI repleta de si mesma como um valor supremo, construído pela razão jurídica”, 

concluindo que este é o “freio da bestialidade possível da ação humana” 126 

Para Fábio Konder Comparato  

a idéia de que o indivíduo e grupos humanos podem ser reduzidos a um 

conceito ou categoria geral, que a todos engloba, é de elaboração recente 

na História”, e continua, “essa convicção de que todos os seres humanos 

tem direito a ser igualmente respeitados pelo simples fato de sua 

humanidade, nasce vinculada a uma instituição social de capital 

importância: a lei escrita, como regra geral e uniforme, igualmente aplicável 

a todos os indivíduos que vivem numa sociedade organizada.127  

As mais precárias sociedades têm o seu direito talvez rudimentar como a sua 

cultura, mas tem-no; pois, no final das contas, a função do direito é fixar os limites 

para a atuação do homem em sua comunidade. 

Segundo a doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet:  

a dignidade é qualidade intrínseca e indissociável de todo e qualquer ser 

humano, constituindo-se em meta permanente da humanidade, do Estado e 

do Direito, sendo ainda, a Dignidade, algo real e  inerente à pessoa 

humana.128  

Não é questão de discutir valores de cada sociedade, mas ter parâmetros 

fundamentais, a serem respeitados, independentemente da cultura de cada Estado. 

O valor da dignidade humana é supremo, sendo garantida como princípio, não 

sendo possível ser modificada, tendo em vista condições relativas.  

Posto isto, faz-se necessário diferenciar “princípio” de “valor”. Para tanto, Luiz 

Antônio Rizzatto Nunes, faz de forma clara esta distinção, quando diz:   

                                                

 

126 NUNES, O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.Doutrina e 
Jurisprudência, 2002, p. 46. 
127 COMPARATO, op. cit. pp. 11-12. 
128 SARLET, op. cit. p. 27. 
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[...] enquanto o valor é sempre um relativo, na medida em que vale, isto é, 

aponta para uma relação, o princípio se impõe como um absoluto, como 

algo que não comporta qualquer tipo de relativização. [...] O valor sofre toda 

a influência de componente histórico, geográfico, pessoal, social, local, etc. 

e acaba se impondo mediante um comando de poder que estabelece regras 

de interpretação – jurídicas ou não [...]. O princípio, não. Uma vez 

constatado, impõe-se sem alternativa de variação.129  

Como princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana tem papel de 

destaque no pensamento doutrinário e na aplicação da ordem jurídica.    

3.3.3. O princípio da dignidade da pessoa humana como princípio conformador  

O princípio da dignidade humana delineia todo o arcabouço jurídico, devendo 

servir de fonte primária para qualquer interpretação constitucionalmente adequada. 

Politicamente ele significa a vitória da liberdade contra a opressão, da paz contra a 

belicosidade, do humanismo contra o tecnicismo. 

Nos ensinamentos de Rizzatto Nunes: “torna-se necessário identificar a 

dignidade da pessoa humana como uma conquista da razão ético-jurídica, fruto da 

reação à história de atrocidades, que, infelizmente, marca a existência humana”.130 

A constitucionalista Flávia Piovesan ao tratar do tema expressou-se desta 

forma:    

A dignidade humana simboliza, deste modo, um verdadeiro superprincípio 

constitucional, a norma maior a orientar o constitucionalismo 

contemporânea, dotando-lhe especial racionalidade, unidade e sentido.131    

Da experiência histórica e filosófica, entende-se que a dignidade já nasce com 

o indivíduo, sendo um direito primeiro a ser respeitado. É isso que nos permite 

fechar este tópico com o magistério de Eduardo Carlos Bianca Bittar:  
                                                

 

129 NUNES, op. cit. p. 5. 
130 Ibidem, p. 48. 
131 PIOVESAN, Temas de Direitos Humanos, 2ª edição revista, ampliada e atualizada, 2003, p. 393. 
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Assim, se há de se postular por um sentido de mundo, por um sentido de 

direito, por uma perspectiva, em meio a tantas contradições, incertezas, 

inseguranças, distorções e transformações pós-modernas, este sentido é 

dado pela noção de dignidade da pessoa humana.132     

É neste prisma que se há de interpretar o princípio anunciado, como sendo a 

expressão mais significativa de um povo, a valorização do ser humano como única 

forma de se criar, estruturar e sustentar um Estado Democrático de Direito. Por isso 

é um princípio conformador, uma vez que põe em conformidade todo o sistema 

jurídico.    

3.4. A dignidade da pessoa humana na Constituição Brasileira  

A dignidade da pessoa humana figura na Constituição Federal, como 

fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, inciso III), vindo mencionada 

no rol dos fundamentos após a soberania (art. 1º, inciso I) e a cidadania (art. 1º, 

inciso II). Este fundamento engloba a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais a que alude o inciso III do artigo 3º da Constituição. 

Em outras passagens constitucionais a dignidade humana é também prevista 

direta ou indiretamente. Exemplo clássico é a prescrição do caput do artigo 17. “É 

livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a 

soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 

fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos”. E também 

do caput do artigo 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, (...)”.  

                                                

 

132 BITTAR, O direito na Pós-Modernidade, 1ª edição, 2005, p. 297.  
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Fato semelhante dá-se junto ao caput do artigo 227 quando prevê: “É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.      

Diante da norma jurídico-positiva, o Estado obriga-se a preservar e proteger a 

dignidade humana. Assim, respeito e proteção da dignidade constituem diretrizes 

vinculantes para toda a atividade estatal. 

Na lição de Celso Antonio Pacheco Fiorillo: 

(...) cabe reiterar que o princípio fundamental da República Federativa do 

Brasil consagra a dignidade da pessoa humana deve não só ser 

estabelecido como “piso” determinante de toda e qualquer política de 

desenvolvimento, como, necessariamente, projetar-se sobre o modo como 

devam ser assegurados todos os demais direitos da sociedade previstos na 

Constituição Federal.133 

Em sentido semelhante, Silvio Romero Beltrão134: “Os direitos e garantias 

fundamentais instituídos no art. 5º da Constituição Federal têm como fonte ética á 

dignidade da pessoa humana como forma de proteção e desenvolvimento da 

pessoa”.     

A dignidade é concretamente notada quando ocorre a sua violação, de forma 

clara e efetivamente sentida pelo ser humano. Todos têm direito ao respeito da sua 

dignidade, independentemente de suas características corporais, mentais ou 

circunstâncias pessoais, estendendo-se o respeito ao nascituro e ao falecido. 

                                                

 

133 FIORILLO, Princípios do Processo Ambiental, 2004, p. 13. 
134 BELTRÃO, Direitos da personalidade: de acordo com o Novo Código Civil, 2005, p. 23.  
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Ainda no magistério de Celso Antonio Pacheco Fiorillo, há duas conclusões 

importantes que se refletem no direito constitucional brasileiro em vigor: 

1) A pessoa humana passa a ser a verdadeira razão de ser de todo o 

sistema de direito positivo em nosso país e evidentemente do direito 

ambiental brasileiro; 2) a importância da pessoa humana se reafirma, no 

plano normativo e particularmente perante o direito ambiental brasileiro, em 

face de estar assegurada no plano constitucional sua dignidade como mais 

importante fundamento da República Federativa do Brasil.135 

A dignidade da pessoa humana não é só um freio à ação estatal, mas uma 

diretriz. Nesse sentido, deve sempre ser respeitada.  

3.5. Do princípio em questão  

Leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes, que: “a dignidade nasce com a pessoa. 

É-lhe inata. Inerente à sua essência”. 136 

E continua:  

O homem nasce com uma integridade física e psíquica. É um ser social, que 

vai se desenvolvendo intelectualmente durante toda a sua existência, e os 

conceitos que vão sendo tomados para si mesmo, tais como; ações, 

comportamento, sua imagem, intimidade, sua consciência – religiosa, 

científica, espiritual, fazem parte da sua dignidade.137 

O operador do direito precisa estar devidamente conscientizado da grande 

importância desse supraprincípio, que: 

(...) ilumina todos os demais princípios e normas constitucionais e 

infraconstitucionais. E por isso não pode o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana ser desconsiderado em nenhum ato de interpretação, 

aplicação ou criação de normas jurídicas.138 

                                                

 

135 FIORILO, op. cit.  pp. 13-14. 
136 NUNES, op. cit. p. 49. 
137 Idem. 
138 Ibidem, pp. 50-51. 
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Reconhece-se a prerrogativa de todo ser humano em ser respeitado como 

pessoa, de não ser prejudicado em sua existência, sejam: a vida, o corpo, e a  

saúde. 

A dignidade humana como parâmetro valorativo, evoca, inicialmente, o 

condão de impedir a degradação do homem, em decorrência de sua conversão em 

mero objeto de ação estatal. Mas não é só. Igualmente, persiste na afirmativa, de 

aceitação geral, de competir ao Estado a procura em propiciar ao indivíduo a 

garantia de sua existência material mínima.  

A tutela constitucional volta-se em detrimento de violações não somente 

levadas a cabo pelo Estado, mas também pelos particulares. O substrato material da 

dignidade da pessoa humana na ordem jurídica se espraia, nos seguintes pontos: a) 

reverência à igualdade entre os homens; b) impedimento à consideração do ser 

humano como objeto, degradando-se a sua condição de pessoa; c) garantia de um 

patamar existencial mínimo. 

Ao destacar a dignidade da pessoa humana como um dos valores 

fundamentais, um dos pilares do Estado, e a partir daí, tendo a dignidade como pano 

de fundo, a direcionar todo o sistema, surge a necessidade de garantir a proteção 

contra toda e qualquer atividade que lese a saúde, a integridade física-psíquica ou 

moral, ou desconsidere o status de pessoa em toda sua transcendência.     

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe tutela adequada 

pelo Estado contra todas as atividades que tomarem o homem como meio, como 

objeto, como mercadoria, desrespeitando-o em sua integridade, menosprezando a 

expressão de seus valores, sua personalidade, e sua honra. 
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Com o avanço das técnicas empregadas na engenharia genética, a passos 

largos, vislumbramos a possibilidade de transformação das pessoas em coisas onde 

é possível a manipulação do homem no que ele tem de mais íntimo: sua identidade, 

personalidade, e dignidade. 

Por isso, enquanto não for criada uma regulamentação, seja ela constitucional 

ou infraconstitucional para resolver as questões emergentes relacionadas com a 

implementação da ciência-médica, devemos utilizar a base que dispomos em nosso 

ordenamento jurídico. Significa dizer, o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Como vimos, na Constituição brasileira, a dignidade humana figura entre os 

princípios fundamentais. De outro lado, como tal, enquadra-se entre os valores 

superiores que fundamentam o Estado Democrático de Direito. Portanto, representa 

o cerne de toda interpretação jurídica.  

Conseqüentemente, o Estado deverá adotar toda a instrumentação idônea e 

necessária para atingir esse objetivo primordial, que é: proteger a dignidade da 

pessoa humana, utilizando-se do aperfeiçoamento de leis voltadas para as técnicas 

envolvendo seres humanos, como o transplante de órgãos e tecidos – que será 

analisado no capítulo posterior, para proporcionar a recuperação da saúde, e uma 

melhor qualidade de vida.     
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4. TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS   

Como já exposto, um dos grandes desafios dos cientistas do mundo 

inteiro é a luta constante contra o tempo para vencer a morte e, neste desejo 

de salvar vidas, cada vez mais fica difícil traçar o limite do que se pode e não 

pode fazer.  

Inegável que a medicina moderna andou a galope, em especial durante o 

século XX, período que teve como matéria de alta relevância e inquietação a 

pertinente aos transplantes de órgãos e tecidos humanos.  

Numa fantástica idealização de preservar a saúde do homem e buscar uma 

maior sobrevida, surge a possibilidade de substituir órgãos e tecidos - que se 

encontram com suas funções comprometidas - por outros adequados a assumir o 

funcionamento necessário para o corpo humano. 

A origem da idéia de realizar transplantes de órgãos e tecidos de um 

organismo para outro vem desde o início da história da civilização. As primeiras 

experiências que são contadas pelos estudiosos são tidas como lendárias, inclusive, 

com registros antes de Cristo. 

Podemos afirmar que a morte é um fenômeno certo, porém todos preferimos 

ignorá-lo. A toda evidência, os transplantes de uma forma poética, possui o dom 

divino de propiciar vida, como veremos. 

Destarte, para compreensão das questões ligadas a este assunto, 

buscaremos supedâneos nos antecedentes históricos, desde a fase que se intitulou 
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mitológica/lendária à científica, e ainda pontuando os conceitos, modalidades, e 

significados dos termos para sua identificação.   

4.1. Período mitológico    

Doutrinadores como Alaércio Cardoso139, afirmam o registro de uma fase que 

em seus dizeres, “pode ser chamada de mitológica”, pois, os incipientes recursos 

tecnológicos e científicos que existiam até então, não permitiam uma certeza da 

efetiva ocorrência dos transplantes relatados por aqueles que se ocuparam do tema. 

Segundo ele, os registros mais antigos de transplantes são de origem hindu, cujas 

informações datam dos primeiros tempos da era atual. 

A noção de substituir órgãos doentes do corpo por outros saudáveis, entre 

diferentes espécies, remonta pelo menos a três mil anos da Medicina mitológica. 

Assim, embora a literatura médica contemporânea sobre transplantes até os últimos 

cem anos credite ao cirurgião suíço Jacquet Riverton a primazia de tentar um 

transplante, na Medicina antiga, deuses cimérios, heróis e curandeiros eram 

partícipes dos atos cirúrgicos, segundo a associação lendária.140 

A história registra que os hindus deram início ao processo de reconstrução 

facial, através do trabalho do cirurgião Sushruta (750-800 a. C), que transplantou um 

pedaço de pele da testa.141  

Embora alguns historiadores vejam na mitologia alguns antecedentes de 

xenotransplantes, por exemplo, o minotauro (homem com cabeça de touro), a 

esfinge (leão com cabeça de mulher), a referência mais antiga é de um documento 

                                                

 

139 CARDOSO, Alaércio. Responsabilidade Civil e Penal dos Médicos nos casos de 
Transplantes,  2002, p. 29. 
140 SÁ, Maria de Fátima Freire. Biodireito e Direito ao próprio Corpo, 2ª edição – Revista atualizada 
e ampliada, 2003, p. 47. 
141 Ibidem, p. 29. 
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indiano de 700 antes de Cristo que contém descrições de métodos de reparação de 

partes do corpo, em especial nariz e ouvido através de autotransplante, 

aproveitando-se dos tecidos vizinhos a essas partes.
142   

No entanto, os registros mais antigos desses eventos, são da India e da 

China, onde as escrituras estão repletas de lendas dessa natureza. Há trezentos 

anos antes de Cristo, a tradição chinesa aponta a troca de órgãos entre dois irmãos, 

feita pelo médico Pien Chiao. Estudos arqueológicos feitos no Egito, na Grécia e na 

América pré-colombiana registraram o transplante de dentes.143  

Na era medieval, assentou-se a célebre lenda dos santos médicos Cosme e 

Damião, firmada na idéia de terem efetuado o transplante de perna de um etíope 

para um branco.  

São Cosme e Damião para remover a perna gangrenada de um doente que 

tinham necessidade de amputar foram os Santos ao cemitério, em busca de 

uma que lhes pudesse servir para aquele fim. O único cadáver utilizável 

naquela ocasião era de um negro etíope, mas os Santos não  tinham 

preconceitos raciais nem problemas de histocompatibilidade. Retiraram, 

pois, do cadáver o segmento do membro de que o enfermo carecia e a 

transplantação foi, por graças de Deus, um êxito completo, realçado ainda 

pela diferença da cor. (SOUZA, Armando Tavares de, Curso de história da 

medicina, p. 141 e s.)144    

No decorrer do século passado houve muitas experiências animadoras com 

relação aos transplantes, mas a sobrevida dos receptores era ínfima em função da 

rejeição.  

                                                

 

142 CARDOSO, op. cit. pp. 29-32. 
143 CHAVES, op. cit. p. 214. 
144 SANTOS, Transplante de órgãos e eutanásia, 1992, p. 127. 
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Na lição de Maria Celeste Cordeiro Leite Santos145, “os primeiros intentos 

descritos de utilizar tecidos procedentes de pessoas e animais são datados dos 

séculos XV e XVI, porém fracassaram em decorrência dos métodos primitivos sem 

se considerar a infecção, sendo tais inconvenientes, superados somente nos últimos 

anos do século XIX e começo do século XX.” 

Elida Séguin nos relata sobre o pioneirismo dos antigos egípcios em matéria 

de transplantes:  

Os antigos egípcios foram pioneiros em matéria de amputação e colocação 

de membros artificiais, segundo pesquisas de especialistas alemães que 

conseguiram reconstruir a ficha médica de uma mulher adulta que morreu 

há cerca de 3 mil anos. Os restos mumificados da mulher foram 

descobertos por arqueólogos alemães e egípcios a oeste de Tebas, na 

região chamada atualmente de xeque Abd el Gurna. Os especialistas 

comprovam que o dedão do pé tinha sido amputado da mulher em vida, e 

posteriormente substituído por uma prótese de madeira formada por três 

segmentos articulados pintados de marrom e mantidos no local graças a um 

tecido retirado do pé. O dispositivo era capaz de manter a prótese em boa 

posição segundo os especialistas da universidade Ludwig Maximilian de 

Munique, citados na revista médica britânica The Lancet. O exame 

minucioso do coração e dos membros inferiores da mulher revelou também 

que ela tinha sofrido de arteriosclerose, um endurecimento de artérias que 

impede a circulação sangüínea nas extremidades e pode levar a 

amputações para evitar riscos de gangrena. Esta descoberta foi a primeira 

prova que os egípcios dominavam a cirurgia das próteses. As pesquisas 

anteriores só tinham evidenciado a existência de prótese em cadáveres 

para dar integridade ao corpo e ajuda-lo em sua entrada no além.146         

Essa parte “lendária” tem o intuito de nos mostrar que desde os primórdios 

tempos o homem busca o prolongamento da vida como um dos seus maiores 

desafios. Os transplantes, embora tenham suas histórias baseadas em mitos, como 

veremos, tiveram também a sua fase que foi alvo de constantes pesquisas.     
                                                

 

145 SANTOS, pp. 128-129. 
146 SÉGUIN, op. cit. p. 128. 
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4.1.1. Período científico  

Esta fase é denominada científica, uma vez que há correspondência entre os 

fatos relatados e o período de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Por entendermos relevante, faremos uma breve exposição da evolução 

histórico-científica dos transplantes no mundo, tendo como expoente alguns 

doutrinadores.  

 Os relatos na história nos dá conta de um grande progresso, ocorrido na área 

da cirurgia plástica, realizado nas Cidades de Salerno e Bolonha, entre os séculos 

XII, XIV, tendo seu limiar mais precisamente no século XV de acordo com Alaércio  

Cardoso:  

Neste século, o cirurgião Antonio Branca foi responsável pelo 

desenvolvimento dos enxertos de pele no tratamento de ferimentos. Nessa 

época, surgiu a importante obra do autor italiano Gasparo Tagliazzo (1546-

1599), de Bolonha, autor da obra De curtorum chirurgia per insistionem, 

publicada no ano de 1597, sobre cirurgia dos cortes por incisão. Tagliazzo 

fez questão de esclarecer que a inspiração para a realização dessa obra foi 

obtida na região da Calábria, de homens que realizavam transplantes de 

maneira irregular e através de métodos perigosos. Partindo de experiências 

na agricultura, concluiu Tagliazzo, por analogia, um princípio sobre a técnica 

de transplante, deduzindo que era mais difícil realizar transplantes entre 

indivíduos de espécies distintas, do que entre indivíduos da mesma 

espécie.147  

Jonh Hunter (1728-1793) fez experiências com transplantes, que se deram  

com a reimplantação de dentes. Passando a ter notoriedade com a demonstração 

de como o sexo tinha influência no êxito dos transplantes: “mediante os 

malsucedidos transplantes que realizou de espora de frango jovem na crista de 

                                                

 

147CARDOSO, op. cit. pp. 33-34. 
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galinhas, assim como o bem sucedido transplante da mesma natureza, quando o 

receptor era um galo”.148      

E segundo ensina Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, o primeiro transplante 

ósseo bem-sucedido ocorreu no ano de 1890, na cidade de Glasgow, na Escócia:  

No ano de 1887, Macewen extirpou toda a diáfise umeral de uma criança de 

três anos de idade, afetada por ostiomielite persistente e, depois de três 

anos, amputou o membro inutilizado e implantou em seu lugar um 

determinado número de cunhas ósseas, constando que os ossos 

transplantados regeneraram, restabelecendo o paciente.149     

Alaércio Cardoso, citando como apoio obra assinada pelos autores Robert 

Shaw e Willian T. Stubenbord:      

Relatam, que de 1910 em diante, ocorreram vários experimentos com 

enxerto de pele e rins em animais e destacam as experiências de Dederer e 

Willianson, de Mayo Foundation. 

Mencionam que a primeira vez que se utilizou o rim de um cadáver humano 

para transplante em ser humano ocorreu no ano de 1936 e a primazia é 

atribuída ao cirurgião russo Voronoy. O órgão foi obtido de uma pessoa 

recentemente falecida, e transplantado nos vasos femorais de um paciente 

que sofria de insuficiência renal em razão da ingestão de sais de mercúrio. 

O enxerto produziu bons resultados nos dois primeiros dias, mas o paciente 

acabou falecendo, no terceiro dia. 

No ano de 1950, foi publicada por Lawler a primeira descrição de um 

transplante intra-abdominal, mediante a colocação de um rim, obtido de um 

doador do mesmo grupo sangüíneo e que havia falecido em razão de uma 

hemorragia cerebral, na cavidade ilíaca de uma mulher portadora de rins 

policísticos (após a retirada de um dos rins do mesmo lado). Relata que o 

rim transplantado funcionou bem por 52 dias. 

Informaram os mesmos autores que, no ano de 1951, ocorreram, na França, 

oito tentativas de transplantes de rins, feitas por Küss e Col, tidos como os 

responsáveis pelo estabelecimento das bases técnicas de transplantes de 

rins em seres humanos. Também nessa época, entre os anos de 1951 a 

                                                

 

148 CARDOSO, op. cit. p. 34.    
149 SANTOS, op. cit. p. 129.   



 
103

1953, um grupo de médicos que atuavam no Peter Brigham Hospital, de 

Boston, fizeram nove tentativas semelhantes às dos franceses, mediante a 

utilização de sete doadores cadáveres e dois rins de crianças, cujas 

tentativas não foram coroadas de êxito. A causa apontada para os 

fracassos teria sido ausência de estudo prévio dos doadores, bem como de 

medicação no período pós-transplante.150             

Os autores mencionados linhas atrás, noticiam sobre a ocorrência de 

transplante de rim tido como o primeiro de doador vivo, com bons resultados por 

vinte e um dias, realizado na noite de Natal do ano de 1952, fato que segundo eles 

marcaria época na história dos transplantes de órgãos no mundo:  

Dias antes tinha dado entrada no Hospital Necker de Paris um jovem de 16 

anos com ruptura do rim direito, após traumatismo. Esse rim foi retirado e 

após a cirurgia foi verificado que ele tinha ausência do rim esquerdo. Houve 

solicitação da mãe do menino em doar um dos seus rins para salvar o filho. 

Apesar de ser uma conduta médica nunca antes tentada, com todas as 

cargas emocionais e éticas em jogo, o transplante foi executado. O rim 

enxertado funcionou imediatamente; em uma semana a uréia sangüínea 

estava normal e o estado geral do paciente melhorou muito, a ponto de 

deixar o leito e deambular. No 22º dia pós-operatório houve diminuição 

súbita da diurese, novamente uremia franca, que culminou com o óbito.151   

Nas palavras de Maria Celeste Cordeiro Santos, “o segundo com mais êxito é 

do ano de 1954, ocorrido na cidade de Boston elaborado pelo cirurgião Joseph 

Murray que extraiu o rim de um gêmeo para implantá-lo em seu irmão.152  

O sucesso foi atribuído ao fato de se tratar de gêmeos univitelinos, com os 

mesmos caracteres genéticos, não existindo, portanto, entre eles diferenças 

imunológicas, o que por certo, contribuiu para os cientistas terem como parâmetro 

para o sucesso da cirurgia a compatibilidade entre doador e receptor.     

                                                

 

150 CARDOSO, op. cit. pp. 34-38. 
151 Ibidem, p. 36. 
152 SANTOS, op. cit. p. 167. 
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Muitos fatores contribuíram para a evolução dos transplantes, fazendo com 

que o procedimento considerado de alto risco, passasse a ser tido como uma 

terapêutica que possui uma margem de segurança no estágio atual da medicina.  

Marconi do Ó Catão, em concordância com a professora Maria Celeste 

Cordeiro Leite Santos, afirma que, de acordo com a medicina, somente nos últimos 

anos dos séculos XIX e XX, após a adoção dos princípios basilares da cirurgia 

moderna, que inclui os seguintes procedimentos dentre outros: refinamento 

instrumental, anestesia, anti-sepsia, antibioticoterapia, combate à rejeição, etc. que o 

transplante de órgãos e tecidos passou a ser considerado um método científico. 

Ademais, a evolução das técnicas da cirurgia de transplantes ganhou 

impulso após a descoberta dos grupos de tecidos HLA (Human Leucocyte 

Antigens), por Jean Dausset, ao definir as compatibilidades necessárias. 

Assim, os avanços das técnicas de anastomoses vasculares, da imunologia, 

do conhecimento dos mecanismos de rejeição e do aperfeiçoamento de 

drogas imunossupressoras também contribuíram para o desenvolvimento 

dessas cirurgias.153  

Passados longos anos de estudo, os transplantes de órgãos e tecidos 

começaram a ter resultados positivos, isto em função das pesquisas, e das 

experiências ao longo dos séculos, que trouxeram maior estabilidade para o 

procedimento. Na atualidade, os transplantes de rins, córnea, medula óssea, são 

considerados pela maioria dos médicos como procedimento rotineiro. 

É Inegável que a evolução da medicina deu-se graças aos avanços 

tecnológicos, e porque profissionais da área da saúde assumiram o compromisso de 

trilhar caminhos árduos para alcançar a tão sonhada e promissora vida longa.  

Desde o início das civilizações houve temor da morte pelo homem, tornando-

se uma das suas maiores buscas vencê-la. Dessa maneira vislumbrou por 

                                                

 

153 CATÃO, op. cit. p. 196. 
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intermédio da ciência e do aperfeiçoamento das técnicas o caminho para descortinar 

os segredos da morte.   

Criou sonhos, e esperanças, que aos poucos desabrocharam em realidade, 

dentre esses sonhos, temos a possibilidade do homem substituir órgãos e membros 

danificados, tendo como alvo a cura e a sobrevivência do ser humano.  

Porém, com o advento dos transplantes, e outras descobertas científicas 

trouxe e traz conflitos que esbarram no imaginário do homem, nas suas convicções, 

éticas, filosóficas e religiosas, uma vez que trata de dois valores, de um lado o 

irrenunciável progresso da ciência e do outro o respeito à dignidade da pessoa 

humana.  

4.2. Conceito de transplante     

Por tratar-se de termos técnicos e ser da área da saúde, paira certa 

dificuldade para se conceituar e compreender o estudo do Transplante por parte dos 

juristas e dos operadores do direito.   

Quanto à terminologia, é importante o seu exato conhecimento, para permitir 

a compreensão da linguagem técnica adotada pela legislação.  

Nos dizeres de Alaércio Cardoso154, a etimologia da palavra transplantar 

origina-se do prefixo latino trans, que significa ’além de’ ou ‘para lá de’, e do verbo 

latino plantare, que significa ‘plantar’. 

É certo que o vocábulo transplante é empregado pela lei no sentido de 

retirada dos órgãos, tecidos ou partes do corpo de seres humanos, para 

aproveitamento, com finalidade terapêutica, em outros seres da mesma espécie.  

                                                

 

154 CARDOSO, op. cit. p. 112. 
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No Dicionário Aurélio encontramos a definição da palavra transplantar como 

sendo: “Arrancar (planta, árvore) dum lugar para outro. Transferir (órgão ou porção 

deste) de uma para outra parte do mesmo indivíduo ou de indivíduo vivo ou do 

mesmo indivíduo vivo ou morto para outro”155   

Marconi do Ó CATÃO ensina que “literalmente, o vocábulo transplantação é 

derivado da botânica e se refere à mudança de uma planta ou arvoredo do lugar que 

se achava para outro”. Explica que, “apesar do sentido literal do vocábulo acima 

explicitado a utilização do vocábulo transplante na medicina é bastante antiga, e 

deriva do latim transplantare, que significa: transferir órgão ou porção deste de uma 

para outra parte do mesmo indivíduo, ou ainda, de indivíduo vivo ou morto para 

outro indivíduo”.156  

Complementa a questão afirmando que:  

o termo ‘transplante’ coincide com o conceito dado pela legislação especial, 

correspondendo à retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo humano 

para aproveitamento, com fins de tratamento e terapêutico, noutros seres da 

mesma espécie. 157    

A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos define transplante como 

um “procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de 

uma pessoa doente - receptor, por outro órgão normal de um doador, morto ou vivo”.     

                                                

 

155 FERREIRA, op. cit. p. 544. 
156 CATÃO, op. cit. p. 199. 
157 Idem. 
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A professora Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, conceitua o transplante da 

seguinte forma:  

Trata-se de uma técnica cirúrgica denominada de 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 desse 

tipo de intervenção, do ponto de vista do receptor – posto que em relação 

ao 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.158  

4.2.1. Definições: transplante, enxerto e implante  

Valendo-se ainda dos ensinamentos de Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, 

que conceitua as seguintes figuras desta forma: 

a) Transplante (L. tras-plante, pp – atus), transplantar, transplantação. Ato 

ou efeito de transplantar. b) Enxerto (graft), qualquer coisa inserida em outra 

de modo a se tornar parte integrante desta última, especificamente um 

pedaço de osso, pêlo, dente, etc., implantado para suprir um defeito. Do 

latim insertare – introduzir em. c) Implante (L. im-planto, pp. _ atus), plantar, 

de planta, broto. 159  

O melhor conceito para cada figura nos dizeres de Antonio Chaves160: 

Transplante é a amputação ou ablação de órgão, com função própria, de 

um organismo para ser instalado em outro e exercer as mesmas funções. É 

também denominado de enxerto vital, como bem pondera Todoli. Enxerto, 

propriamente dito, é a secção de uma porção do organismo, próprio ou 

alheio, para instalação no mesmo organismo ou no de outrem, com fins 

estéticos e terapêuticos, sem exercício de função autônoma. É a inserção 

                                                

 

158 SANTOS, op. cit. p. 140. 
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de um tecido em outro local, para que seja parte integrante deste, caso em 

que se denomina enxerto plástico.     

Apesar das diferenciações apontadas, há quem empregue o termo 

transplante como sinônimo de enxerto, consideram ambas as figuras como 

intervenção cirúrgica onde se introduz no organismo do receptor um determinado 

órgão ou tecido retirado do doador.  

Já o conceito de implante, dado por Maria Helena Diniz, é aquele que, “por 

sua vez, dá-se quando tecidos mortos ou conservados são incluídos no corpo de 

alguém”; e quanto ao conceito de reimplante, esclarece ser, “quando se reintegram 

ao corpo humano, segmentos traumaticamente dele separados, como dedos, 

orelhas, nariz, pedaços de pele, couro cabeludo etc”.161  

4.2.2. Classificações dos transplantes de órgãos e tecidos  

Quanto à terminologia, é usada freqüentemente a palavra “transplante”, 

englobando toda remoção ou separação parcial de uma parte do corpo e sua 

adaptação num terceiro, ou na própria pessoa.  

Cientificamente para situações específicas há uma classificação adotada 

pela Medicina. Para este fim, recorreremos aos ensinamentos do médico e 

professor Marconi do Ó Catão. 

autotransplante: transferência de tecido ou órgão de um lugar para 

outro, na mesma pessoa. Também chamado de transplante 

autoplástico ou autógeno, em que o doador e o receptor são o mesmo 

indivíduo, sendo, por conseguinte, partes anatômicas do mesmo 

organismo; Isotransplante ou transplante isogênico: transplante de 

                                                                                                                                                        

 

159 SANTOS, op. cit. p. 139. 
160 CHAVES, op. cit. p. 213. 
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tecido ou órgão entre indivíduos da mesma espécie e com caracteres 

hereditários idênticos; alotransplante ou Homotransplante: 

transplante de tecido ou órgãos entre indivíduos da mesma espécie, 

porém com diferentes caracteres hereditários; xenotransplante ou 

heterotransplante: transferência de órgãos ou tecidos de um ser vivo 

de um gênero para outro de gênero diferente.162  

O auto-transplante pela sua própria nomenclatura, pode-se afirmar que se 

trata do ato cirúrgico que transfere um órgão ou tecido do organismo, e os 

envolvidos, são os mesmos. Nos procedimentos de ponte de safena, há esta figura. 

Depreende-se que concernente ao isotransplante ou transplante 

isogênico, denominam-se os casos em que as pessoas submetidas à cirurgia, 

possuem geneticamente as mesmas características. Situação que contempla o 

envolvimento de gêmeos univitelinos.  

Por outro lado, no alotransplante ou homotransplante, os participantes, 

doador (vivo ou morto) e o receptor do órgão e tecido têm características 

genéticas diferentes.   

Quanto ao xenotransplante ou heterotransplante, é um modelo que 

difere totalmente dos demais, pois utiliza órgãos provenientes de animal, e 

coloca no ser humano, visando que o mesmo cumpra função idêntica, método 

ainda muito criticado pela medicina. Para ilustração temos o caso conhecido 

como (Baby Fae), onde o médico usou o coração de um babuíno num recém-

nascido.  

Cumpre esclarecer que para fazer uso de qualquer destas modalidades, 

é pressuposto legal que a doença seja incapacitante, progressiva, e que não 

exista outro método para salvar a vida do paciente e recuperar a sua saúde. 
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Por fim, valendo-nos do mesmo critério assumido por alguns 

doutrinadores, ao utilizarmos o vocábulo “transplante”, para fins desta 

pesquisa, estaremos nos referindo à remoção, e transferência de um órgão ou 

tecido de um indivíduo para outro.  

 

4.2.3. Conceito de órgão 

  

Para melhor elucidar-se a matéria em relação aos transplantes de 

órgãos e tecidos, serão apresentadas algumas definições de ordem médica 

que são relacionadas à compreensão do assunto.  

Eros Abrantes Erhart, nos ensina que:  

Órgãos, em sentido genérico, são unidades suprateciduais com forma e 

função próprias definidos como instrumento de função. São, portanto, 

unidades mais complicadas que o tecido fundamental que os constitui. Ex: 

tecido ósseo – osso; tecido muscular – músculo: tecido nervoso – nervo; 

tecido glandular – glândula. O osso tem forma e função próprias que o 

caracterizam, assim como o músculo, o nervo e a glândula [...]. Esses 

exemplos citados são de órgãos relativamente simples. Existem outros mais 

complicados, como o estômago e o rim, que são constituídos 

fundamentalmente por diferentes tecidos. Também têm forma e função 

próprias e são também instrumentos de função [...]. 163 

 

Os órgãos humanos na opinião de alguns autores gozam de certa 

autonomia e desempenham uma ou mais funções especiais. Como exemplo 

citamos os conceitos de Marconi do Ó Catão: 

 

estômago, o rim, o intestino, o fígado, o pâncreas, que reunidos 

exercem função específica. Também as células, que se encontram 

organizadas em unidades denominadas tecidos, e estes, por sua vez, 

reunidos formam órgãos que trabalham conjuntamente formando os 

sistemas e aparelhos. Ainda há no corpo humano os tecidos: epitelial, 
                                                

 

163 ERHART, Elementos de Anatomia Humana, 3ª edição, 1969, p. 31.  
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conjuntivo, muscular e o nervoso, que não existem isoladamente; 

juntam-se uns aos outros em proporções variáveis, para formar 

diferentes órgãos e sistemas do organismo humano.164   

Alaércio Cardoso explica que o termo órgão vem do latim organum e do grego 

organon, que significa instrumento, ferramenta. Apresenta conceituações de outros 

doutrinadores, dentre eles Rodolpho Paciornik, que define órgão como “cada uma 

das partes de um organismo, animal ou vegetal, que exerce uma função definida”, e 

de Arthur Osol, organizador do Dicionário de Compêndio Médico Blakiston, que 

conceitua órgão como sendo: “a parte diferenciada de um organismo” (Cardoso, 

Responsabilidade Civil e Penal dos médicos nos casos de transplantes, pp.114-

115).    

A professora Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, quanto ao objeto dos 

transplantes, estribada nos conceitos de Gardner & Osburn, define órgãos: “como 

grupo de células semelhantes ou vários desses grupos, que se especializaram para 

uma determinada função, ou funções, em benefício do organismo. No sentido do 

conceito de tecidos fundamentais – órgão é a combinação de tecidos em unidade 

encarregada de executar cada função ou conjunto de funções correlacionadas”.  

Complementa a sua definição com a constante no Dicionário Médico Stedman, como 

sendo: “qualquer parte do corpo que exerce função específica, como de respiração, 

secreção, digestão, etc” (Santos, Transplante e eutanásia, 1992, p. 140).  

4.2.4. Conceito de tecido 

Em conformidade com o preceituado por Demétrio Gowdak e Luís Henrique 

Gowdak, no organismo humano as células estão organizadas em unidades 

denominadas tecidos, e estes, por sua vez, estão geralmente reunidos para formar 

                                                

 

164 CATÃO, op. cit. p. 202. 
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órgãos que por sua vez, trabalham conjuntamente formando os sistemas ou 

aparelhos.165  

Como sustentado por Marconi do Ó Catão166, “há no corpo humano, 

apenas quatro tipos básicos de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o 

nervoso. Esses quatro tipos de tecidos não existem isoladamente, mas juntam-

se uns aos outros, em proporções variáveis, para formar os diferentes órgãos 

e sistemas do organismo humano”. 

E, continua lecionando, que os tecidos são definidos por dois elementos 

fundamentais: sua forma e sua função. Por exemplo, o tecido epitelial, tem 

como característica morfológica o fato de ser constituído exclusivamente por 

células, e como característica funcional, o de revestir o corpo.167   

Por derradeiro, conclui o professor Marconi de Ó Catão:  

tecido é um conjunto de células de origem comum igualmente diferenciadas 

para o desempenho de certas funções num organismo vivo. Dos tecidos do 

corpo humano, destacam-se, para efeitos de transplantes, as válvulas 

cardíacas, a córnea, a pele, a cartilagem costal, a cabeça do fêmur, os 

ossos do ouvido interno, a medula óssea, entre outros tecidos.168    

A professora Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, apresenta o conceito de 

tecidos na concepção de Antonio Ferreira Almeida Junior:   

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 

                                                

 

165 GOWDAK, Atlas de Anatomia Humana, 1989, pp. 7-8. 
166 CATÃO, op. cit. p. 201. 
167 Idem. 
168 Idem.    
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morfológico o fato de ser feito unicamente de células, e, como caráter 

funcional, o de revestir o corpo.169 

Rodolpho Paciornik170 define tecido como sendo: “grupo de células e seus 

derivados, especializadas no mesmo sentido e associadas, com o fim de realizarem 

uma ou mais funções específicas”.  

Por sua vez, o conceito de tecido para Arthur Osol171 é: “agregado de células 

similares e de sua substância similar”.  

As definições e conceitos estendem-se na medida em que o assunto floresce 

na esfera médica e jurídica, mas, para o fim da presente dissertação que é de cunho 

jurídico-legal, não se entende necessário grande número de conceitos e definições, 

na medida em que os mesmos devem servir como base para compreensão do 

assunto. Por essa razão, acreditamos que os conceitos transcritos sejam suficientes 

para elucidar e amparar o prosseguimento da pesquisa.  

4.3. Breve histórico dos transplantes no Brasil  

Os transplantes de órgãos e tecidos, na atualidade, são considerados como 

uma técnica médica, de certo modo, freqüente. Mas nem sempre foi assim. É certo 

que percorreu os mesmos caminhos árduos trilhados pela medicina. O tema é tão 

antigo quanto á própria história da medicina.     

                                                

 

169 ALMEIDA JUNIOR, Elementos de Anatomia e Fisiologia Humanas, 1983, p. 31, Apud: 
SANTOS, Transplante de órgãos e Eutanásia, 1992, p. 140.  
170 PACIORNIK, Dicionário médico, 1978, p. 504.  
171 OSOL, Transplantes de órgãos humanos. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. 1977, v. 74, p. 
1013.  
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No emprego das técnicas de transplantes o Brasil conseguiu criar uma 

história que lhe define uma posição sólida nos diferentes aspectos ligados a esse 

procedimento. Podendo ser assim sintetizada.      

O primeiro transplante cardíaco foi realizado em maio de 1968 por uma 

equipe chefiada pelo Professor Zerbini, do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo. Foi também o primeiro transplante cardíaco da 

América Latina e o décimo sétimo no mundo. O receptor, João Ferreira da 

Cunha, mais conhecido como João Boiadeiro, de 23 anos, morreu 18 dias 

depois, por causa de rejeição.  

Depois de João Boiadeiro, em 1969, Clarismundo Praça foi transplantado 

em São Paulo, pela mesma equipe do Dr. Zerbini. Sobreviveu por oitenta e 

três dias.  

A falta de remédios para combater o problema da rejeição levou a um 

retrocesso nos transplantes cardíacos em todo o mundo. Nos anos 70, o 

número de transplantes de coração caiu para 20. A solução veio em 1972, 

com a descoberta da substância Cyclosporin ª De 1970 a 1983 não foram 

realizados transplantes cardíacos no Brasil.  

Na década de 80, os transplantes tiveram um novo impulso. Em 1983 foi 

iniciada a “era moderna” dos transplantes no Brasil. O primeiro transplante 

cardíaco brasileiro depois da Ciclosporina foi realizado em junho de 1984, 

por uma equipe chefiada pelo médico Ivo Nesralla, no Instituto de 

Cardiologia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O receptor, Ari Zagar, 

sobreviveu apenas 84 horas. 

Em março de 1985, o Instituto do Coração de São Paulo reiniciou as 

cirurgias de transplante cardíaco, sob a coordenação do cirurgião Adib 

Jatene. O paciente, Carlos Ferro, sobreviveu até agosto de 1988.  

A partir daquele ano, consolidaram-se no Brasil, notadamente em São Paulo 

e Rio Grande do Sul, as cirurgias de transplante de coração. Hoje existe um 

grande número de receptores transplantados há mais de dez anos.  

Em média, a sobrevida no primeiro ano após o transplante é de 90% , no 

quinto de 75% e de 55% para dez anos.  

Estima-se que, atualmente, mais de seiscentas mil pessoas, em todo o 

mundo, encontram-se nas listas de espera por um transplante de órgão ou 

tecido. A lista de coração é a menor delas, porque uma boa parte dos 

candidatos morrem antes de conseguir um doador.  
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Os transplantes de órgãos no Brasil foram iniciados em 1964, no Hospital 

dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, quando Sérgio Vieira Miranda, 

18 anos, portador de pielonefrite crônica, recebeu um rim de uma criança de 

nove meses, portadora de hidrocefalia. Segundo o Jornal do Brasil de 18 de 

abril de 1964, participaram do transplante os cirurgiões Alberto Gentile, 

Pedro Abdalla, Carlos Rudge, Oscar égua, Antônio Carlos Cavalcante e 

Ivonildo Torquato.  

Entretanto, o título de pioneiro dos transplantes renais no Brasil é atribuído 

ao Dr. Emil Sabbaga, que iniciou esse procedimento em 21 de janeiro de 

1965, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, com um transplante entre vivos irmãos.172  

No Brasil a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 

de transplante e tratamento, há muito é regulamentada por várias leis, as quais 

devem ser conhecidas e cumpridas pelas equipes médicas. Por ser um processo 

complexo e uma cirurgia excepcional os transplantes devem ser desenvolvidos 

dentro de apropriado suporte médico e legal.   

4.4. Evolução legislativa sobre transplantes e análise crítica de sua 

normatização no Direito Brasileiro  

Diante do avanço médico nas últimas décadas, em especial na órbita dos 

transplantes de órgãos e tecidos, o legislador pátrio não podia ficar no silêncio, 

razão pela qual, criou diversos diplomas legais, para tornar viável a sua realização, e 

impor limites para que o respeito à pessoa humana não fosse maculado, e também, 

para regular o seu modus operandi, por tratar-se de uma terapêutica que está 

                                                

 

172 Disponível em: http://www.geocities.com/HotSprings/Villa/1298/tx_history.html. Transplantes de 
Órgãos e tecidos Humanos. Acesso em: 18.01.2006.   

http://www.geocities.com/HotSprings/Villa/1298/tx_history.html
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intimamente ligada à vida e à integridade física do indivíduo, e ainda por trazer 

repercussões no contexto social. 

Em todas as áreas do Direito constatamos uma evolução legislativa, 

exatamente pela necessidade de criar instrumentos que promovam o bem-estar da 

sociedade. Por isso, iremos nos deter ao estudo das legislações que vigoraram no 

Brasil sobre transplantes de órgãos e tecidos, sua importância, contradições, e 

inovações.       

4.4.1.  Lei n. 4.280/63   

Com a finalidade de regulamentar a remoção de segmentos do corpo humano 

para fins de transplante, o legislador brasileiro instituiu no direito positivo, em 06 de 

novembro de 1963, a primeira legislação que tratou da questão. Foi a Lei n. 4.280, 

sob a ementa: “Dispõe sobre a remoção de órgão ou tecido de pessoa falecida, 

dispondo em seu artigo 1º:   

É permitida a extirpação de partes do cadáver, para fins de transplante, 

desde que o de cujus tenha deixado autorização escrita ou que não haja 

oposição por parte do cônjuge ou dos seus parentes até o segundo grau, ou 

de corporações religiosas ou civis responsáveis pelo destino dos despojos. 

(in verbis).          

Essa lei suscitou grandes controvérsias. Era composta por 10 artigos e desde 

o início foi criticada em razão da expressão “extirpação de órgão ou tecido”, pois 

traduzia uma idéia rudimentar e desrespeitosa com a pessoa humana, remetendo a 

um conceito de violência, (arrancar, extrair). Outro aspecto era referente ao termo  

“pessoa falecida”, na medida em que a personalidade civil termina com a morte, a 

referência tornava-se incompatível. 
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Quando se usa o termo cadáver173, está se referindo ao corpo inanimado, 

sem vida. Porém com a morte o indivíduo deixa de ser pessoa, passando a ser 

identificado – como cadáver, mas a sua dignidade deve ser conservada.  

No parágrafo único do artigo 1o havia a determinação de que “Feito o 

levantamento do órgão ou tecido destinado à transplantação, o cadáver será devida, 

cuidadosa e condignamente recomposto”. Posição contrária a esta questão, ou o 

seu silêncio, redundaria numa ofensa à dignidade do ser humano, pois além de 

constituir obrigação legal é imperativo do ponto de vista ético. 

No seu artigo 3º a questão da morte no que se refere ao critério para sua 

apuração, não era enfrentada adequadamente, pois não havia qualquer referência 

como se depreende da leitura de seu texto.  

Para que se realize qualquer extirpação de órgão ou parte do cadáver, é 

mister que esteja provada de maneira cabal a morte atestada pelo diretor do 

hospital onde se deu o óbito ou por seus substitutos legais.   

A determinação da morte é essencial para os limites e o momento em que é 

possível fazer a retirada dos órgãos e tecidos. Portanto, a certeza da morte 

compreende um dos mais importantes aspectos relativos aos transplantes, fato, que 

por si só, requer pronunciamento de forma clara. 

Contudo, esta lei silenciou, ou seja, não trouxe qualquer critério para 

apuração da morte para fins de “extirpação”.174 

                                                

 

173 Conforme Alaércio Cardoso a palavra “cadáver vem do latim cadaver, que significa “carne dada 
aos vermes”: Caro (carne) Data (dada) Vernibus (vermes). Daí o destino que naturalmente se lhe dá: 
a sepultura” (op. cit. p. 222). 
174 Ante a necessidade de uma apuração segura, os cuidados nunca são demais. Conforme alerta 
Antônio Chaves: “É preciso saber o momento exato em que se passa a considerar morto o indivíduo, 
para que não aconteça a situação ocorrida ao garoto dado como morto por ter sofrido, em 14 de julho 
de 1973, grave lesão cerebral, em uma piscina, na Califórnia. Tendo sua mãe autorizado o 
transplante de seus rins e fígado, quando os cirurgiões de um hospital em Denver se preparavam 
para a operação, perceberam que o suposto cadáver respondia ao estímulos da dor e tendo sua 
respiração sido restabelecida quarenta e cinco minutos depois” (op. cit. p. 50.) 
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Ressaltamos que, independentemente de uma previsão legal, quanto à 

questão, é certo, que cabe ao médico atestá-la com segurança e responsabilidade, 

até porque, como vimos no capítulo introdutório do trabalho, o médico assume um 

compromisso ético, primeiramente consigo mesmo, depois com o paciente, e a 

sociedade médica e civil. 

Esta lei facultava ao doador, conforme previsão em seu artigo 6º, determinar 

a pessoa a ser beneficiada, ou indicar uma instituição idônea para este fim. Essa 

liberalidade era bastante temerária, pois facilitava a abertura para o mercado de 

órgãos. Aliado a este fato, e para agravar mais a situação, não havia nessa lei   

menção taxativa no tocante à gratuidade da doação.  

De conformidade com a segunda parte do artigo 8º da lei em comentário, o 

campo de incidência para a “extirpação” era limitado, conforme segue:   

(...) Só é permitida uma

 

extirpação em cada cadáver, devendo evitar-se 

mutilações ou dissecações não absolutamente necessárias”. (grifo nosso)   

Havia uma limitação para retirada de apenas um órgão ou tecido de cada 

falecido para fins de transplante.  

Assim sendo, procuramos fazer as principais considerações acerca desta lei. 

Consignando que na sua essência deixava muitos pontos relevantes na 

obscuridade. Ademais, não trouxe qualquer previsão de pena em caso de seu 

descumprimento, deixando esta questão, por dedução, a cargo do Direito Penal.      
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4.4.2. Lei n. 5.479/68  

Acreditamos que em razão dos problemas apontados na Lei anterior, foi 

promulgado em 10 de agosto de 1968, a Lei n. 5.479, contendo no seu contexto 16 

artigos, adotando o seguinte enunciado: “Dispõe sobre a retirada e transplante de 

tecidos, órgãos e partes de cadáver para finalidade terapêutica e dá outras 

providências”. 

Os inconvenientes mais latentes da lei passada foram corrigidos pelo novo 

diploma, assim substituíram as frases “extirpação” por “retirada”, “pessoa falecida” 

por “cadáver”, conforme linhas atrás.  

Supriu também, a falta da observação da gratuidade, sendo este o primeiro 

requisito legal a ser observado. A condição de gratuidade veio expressa no seu 

artigo 1º: “A disposição gratuita de uma ou várias partes do corpo “post mortem” 

para fins terapêutico é permitida na forma dessa lei”.   

Merece destacarmos que ambas as leis mantiveram a imperfeição quanto á 

questão da morte, a primeira disciplinava sobre a necessidade de “prova cabal” e 

esta em análise no seu artigo 2o estipula:   

“A retirada para os fins a que se refere o artigo anterior deverá ser 

precedida da prova incontestável da morte”,   

Mas foram omissas no tocante ao critério para a sua apuração. Como já 

manifestado junto ao comentário da Lei n. 4.280/63, essa questão é de suma 

importância, consiste em fator decisivo para a realização com segurança da cirurgia 

dos transplantes.  
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Quanto à permissão175 para retirada de partes do corpo, esta é mais 

detalhada e ampla, comparada à anterior, assim estipulava em seu artigo 3º e 

incisos: 

“A permissão para o aproveitamento, referida no artigo 1º, efetivar-se-á 

mediante a satisfação de uma das seguintes condições: 

I – por manifestação expressa da vontade do disponente;  

II – pela manifestação da vontade, através de instrumento público, quando 

se tratar de disponentes relativamente incapazes ou analfabetos; III – pela 

autorização escrita do cônjuge, não separado, e sucessivamente, de 

descendentes, ascendentes e colaterais, ou das corporações religiosas ou 

civis responsáveis pelo destino dos despojos; IV – na falta de responsável 

pelo cadáver a retirada somente poderá ser feita com a autorização do 

Diretor da Instituição onde ocorrer o óbito, sendo ainda necessária esta 

autorização nas condições dos itens anteriores. (in verbis) 

Pelo que se depreende do artigo acima e seus incisos, quanto à autorização 

para a retirada de órgãos e tecidos, vigia o “consentimento voluntário expresso”, 

sendo assim, todos os autorizados pela lei em anuir, deveriam fazê-lo por escrito. 

Outro aspecto que ressaltamos, é que no inciso II deste artigo 3o quando da 

referência ao “colateral”, há omissão quanto ao seu grau. 

Importante ressaltar que em sede de transplante a manifestação de vontade é 

requisito imprescindível, devendo ser observado com rigidez.    

No que tange aos demais acréscimos que merecem ser salientados no 

tocante à lei em comentário, dos quais não havia previsão na anterior, entre outros, 

é o referente ao conteúdo do artigo 4º, que exige que a equipe médica responsável 

pelo transplante seja especializada, e a necessidade dos hospitais serem idôneos e 

devidamente autorizados para esse fim, como segue: 

A retirada e o transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver, somente 

poderão ser realizados por médico de capacidade técnica comprovada, em 

                                                

 

175 Cumpre esclarecer que por dedução hermenêutica, quando a Lei menciona autorização ou 
permissão, para os efeitos de transplantes pode ser considerado como sinônimo de consentimento.    
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instituições públicas ou particulares, reconhecidamente idôneas e 

autorizada pelos órgãos públicos competentes  

O legislador teve a preocupação de estipular as condições da equipe médica 

e das instituições, em razão da cirurgia para transplante exigir requisitos especiais. 

Não se pode aceitar em hipótese alguma que locais inadequados e equipes 

despreparadas se aventurem na sua realização, pois os riscos seriam iminentes, e 

colocaria desde logo em perigo a vida, a saúde e a integridade física das partes 

(doador e receptor). 

Já o parágrafo único deste artigo 4º, prescreve:  

O transplante somente será realizado se o paciente não tiver possibilidade 

alguma de melhorar através de tratamento médico ou outra ação cirúrgica.   

A preocupação do legislador como se percebe do texto, foi a de vincular essa 

terapêutica a casos extremamente necessários, nos quais nenhum outro tratamento 

pudesse ser empregado.   

Por sua vez, no seu artigo 9º estabelece que: “A retirada de partes do 

cadáver, sujeito por força de lei à necropsia ou à verificação diagnóstica “causa 

mortis”  deverá ser autorizada pelo médico-legista e citada no relatório da necropsia 

ou da verificação diagnóstica”.  

Ressaltamos que esta determinação, contida no artigo 9º, era importante na  

medida em que possibilitava o aumento do número de doadores, pois a necessidade 

da realização de necropsia não era mais impedimento para retirada de órgãos para 

fins de transplantes, por estar vinculada ao reconhecimento do médico legista. 
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Destacamos, que a ementa desta lei continha uma contradição entre o seu 

título e o seu teor, pois a mesma fazia a seguinte referência: “(...) retirada e 

transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver (...)”.  

No entanto, previa em seu artigo 10: “É permitido à pessoa maior e capaz 

dispor de órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins humanitários e 

terapêuticos”. 

Desta forma a sua ementa não exprimia o seu verdadeiro espírito, e a sua 

maior inovação, ou seja, a permissão de doação também por pessoas vivas, cujo 

alcance não havia na legislação anterior. 

Argumentamos, que o preceito legal que autoriza a doação inter vivos, na 

verdade, é revestido de caráter altruísta e humanitário, tornando-se suficientemente 

lícita a sua previsão. 

Temos que o primeiro requisito para doação por pessoas vivas, é a limitação 

da sua prática aos maiores e capazes. Como se vê, a maioridade e a capacidade do 

doador é regra imprescindível.176   

Aliado a isto, no parágrafo 1o deste artigo havia a seguinte previsão: “A 

autorização do disponente deverá especificar o tecido, ou órgão ou a parte objeto da 

retirada”. Nesse sentido, estipulava a necessidade de conter na autorização do 

doador de forma específica qual o órgão, tecido, ou parte do corpo de que estava 

dispondo. 

Também, para possibilidade de doação inter vivos, esta Lei condicionava a 

sua prática nas prescrições do parágrafo 2º deste artigo 10, que eram estas:    

                                                

 

176 Conforme estabelecido nos incisos I, II, e III do artigo 104 do Código Civil Brasileiro de 2002 a 
validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.      
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Só é possível a retirada, a que se refere este artigo, quando se tratar de 

órgãos duplos ou tecidos, vísceras ou partes e desde que não impliquem 

em prejuízo ou mutilação grave para o disponente e corresponda a uma 

necessidade terapêutica, comprovadamente indispensável, para o paciente 

receptor.  

Referente ao disposto nesse parágrafo, a doação só seria permitida quando 

se tratava de órgão duplo. Quanto a esta condição não se exige maiores 

esclarecimentos, pois caso contrário, estaria se decretando a morte do doador. 

Entretanto, é garantida a sua dignidade, quando se respeita a sua vida. 

Outro ponto que merece comentário é quando o legislador diz que o ato não 

poderá ocasionar prejuízo ou mutilação grave ao doador. A intenção do legislador, 

pelo que se depreende, é evitar remoção de órgão que gere prejuízo substancial à 

saúde e integridade do doador, evitando-se o comprometimento de suas aptidões. 

Denotamos que o legislador buscou cercar-se de prudência.  

A rigor, outro não poderia ser o comportamento do legislador, atinente à 

necessidade de comprovar-se a indispensabilidade cirúrgica, pois trata-se de prática 

excepcional, cujo exercício há de estar embasado em limites e condições.  

Referidas deliberações assentadas no parágrafo 2º do artigo 10 se justificam, 

considerando o necessário respeito que deve ser garantido à pessoa humana.  

Acrescentamos que ante a possibilidade do transplante inter vivos, conforme 

doutrina corrente, é sempre aconselhável que seja informado o doador pelo médico 

responsável, de forma clara e sem tecnicismo, sobre todas as implicações que 

envolvem esse ato, evitando com isto, qualquer vício em seu consentimento.177 

                                                

 

177 Vício conforme o nosso Direito Civil: “Defeito capaz de comprometer um negócio jurídico, 
acarretando-lhe nulidade se resultante de erro, dolo, simulação, coação ou fraude, (artigos 138-155, 
Novo Código Civil Brasileiro, Lei n. 10.406/02, Estudo Comparativo com o Código Civil de 1916, 
Prefácio do Professor Miguel Reale, obra coletiva, 3ª edição revista e ampliada, 2003, pp. 122-14).  
Por sua vez, Vício de Consentimento significa: “Desvio da manifestação da vontade, provocado por 
influência estranha ou por violência capaz de levar a pessoa a consentir”. (Dicionário Jurídico, 
Planejado, organizado e redigido por J.M. Othon Sidou, 7ª edição, 2002, p. 886).  
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Na questão do consentimento o médico tem um compromisso relevante, na 

medida em que a ele é confiada a incumbência de informar todos os pormenores 

referentes ao ato cirúrgico. É um dever ético e técnico.178 

Como vimos, em sede de transplantes, são pressupostos jurídicos de licitude, 

o direito à informação clara, suficiente e verdadeira.       

No tocante à manifestação de vontade prevista nas duas legislações, é 

indubitável a sua importância no ato de doação de órgãos e tecidos. Pode ser 

considerado como um dos elementos essenciais.  

No seu artigo 11, a Lei n. 5.479/68, ao contrário daquela que sucedeu, que 

nada dizia no tocante a qualquer punição, prevê a pena de detenção de um a três 

anos, pela não observância do que estipula nos seus artigos: 2º (prova incontestável 

da morte), 3º (retirada de material sem a devida autorização), 4º (ausência de 

capacidade técnica comprovada da equipe médica para o procedimento), 5º 

(comunicação das pessoas que fizeram disposição “post mortem”, de seus tecidos 

ou órgãos para transplante, e o nome das instituições e pessoas contempladas). 

Por fim, no artigo 12, de forma taxativa, prescrevia que: “As intervenções 

disciplinadas por esta Lei não serão efetivadas se houver suspeita de ser o 

disponente vítima de crime”. Logo, bastava a mera suspeita para autorizar a 

interrupção do processo de transplante, incidindo, por exemplo, na questão do 

consentimento.  

Cumpre, por derradeiro, reconhecer que a Lei n. 5.479/68 teve consideráveis 

avanços, ampliou o seu campo de atuação, foi mais clara e precisa eliminando num 

primeiro momento, as maiores distorções contidas na Lei anterior.  

                                                

 

178 Estipula o artigo 73 do Código de Ética Médica que é vedado ao médico: “Deixar, em caso de 
transplante, de explicar ao doador ou seu responsável legal, e ao receptor, ou seu responsável legal, 
em termos compreensíveis, os riscos de exames, cirurgias ou outros procedimentos”.      
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4.4.3. Constituição Federal de 1988    

A Constituição Federal de 1988 trouxe a lume um preceito que remeteu à lei o 

papel de dispor sobre condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias, vedando a comercialização, assinalando o seguinte:   

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

Parágrafo quarto: A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilite a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 

transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. (in verbis)       

Abrimos um parêntese, neste ponto do trabalho, para uma análise com maior 

acuidade, primeiro porque a Constituição inovou quando de forma enfática proibiu a  

comercialização de órgãos, tecidos e substâncias do corpo humano. A lei  5.479/68 

estipulava que o ato de disposição para transplante deveria ser gratuito - por 

dedução lógica, de forma implícita havia a proibição de comercialização. Apesar 

disso em nossa concepção, referida previsão era tímida. 

Por outro lado, achamos oportuno darmos ênfase às questões de gratuidade 

e comércio de partes e substâncias do corpo humano, e às suas características - de 

embora ser indisponível, possuir a peculiaridade de ser disponível limitadamente 

dentro dos transplantes, porém, não consistindo em ofensa à dignidade da pessoa 

humana. 

A propósito do que foi dito a gratuidade da disposição de órgãos e tecidos 

para fins de transplante tornou-se um preceito constitucional, pois veda de forma 

clara a sua comercialização, confirmando a idéia do respeito pelo ser humano, não 

sendo tolerada nenhuma forma de burla no tocante a essa previsão.  
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Quanto à não-comercialização, Manoel Gonçalves Ferreira Filho comenta:  

O ponto chave deste texto é a proibição da comercialização de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas, bem como do sangue e seus derivados. E 

isto para qualquer fim ou em qualquer passo do processo de obtenção ou 

fornecimento.179  

Esta norma vem dar maior ênfase à previsão já existente na lei mencionada 

anteriormente de n. 5.479/68, que preconiza que a autorização legal se daria tão 

somente para disposição gratuita de uma ou várias partes do corpo.180  

O legislador constituinte proíbe a venda de partes do corpo, em harmonia com 

a legislação infraconstitucional. Esta vedação tem por finalidade coibir atos 

contrários aos bons costumes e à ordem pública, e ainda, evitar danos à vida ou à 

integridade física e moral das pessoas, e principalmente preservar a sua dignidade, 

de conformidade com a cultura fundada nos direitos da personalidade.  

Esclarece Roberto Barcellos de Magalhães:  

O que o dispositivo tem em vista é o ato cirúrgico do transplante promovido 

em estado de necessidade do paciente, na posição de doador ou receptor. 

(...). Na categoria dos denominados direitos da personalidade costuma-se 

integrar o relativo ao próprio corpo, compreendendo o direito à integridade 

física e o direito ao próprio futuro cadáver. Ainda que se fale em poder de 

disposição do próprio corpo, esse atributo não deve induzir qualquer idéia 

de direito de propriedade, pois o homem ou qualquer de suas partes não 

pode ser considerado objeto ou coisa.181  

O valor do ser humano é inestimável, não podendo em hipótese alguma o seu 

corpo se transformar em fonte de lucro. Esta norma constitucional pode ser 

                                                

 

179 FERREIRA FILHO, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, v. 4, 1995,  p. 58. 
180 Assinalamos que há também no Código de Ética Médica vedação específica sobre a questão, em 
seu artigo 75: “É vedado ao médico participar direta ou indiretamente na comercialização de órgãos 
ou tecidos humanos”. 
181 MAGALHÃES, Comentários a Constituição Federal de 1988, v. II, 2ª edição, 1997, p. 314. 
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considerada como uma expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, que 

não se coaduna com a coisificação do homem.  

Conforme Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, o parágrafo 4º do 

artigo 199, faculta à lei utilizar-se dos meios para favorecer o transplante de órgãos e 

tecidos, porém deixou explícito ser defeso qualquer comercialização no tocante às 

partes e substâncias componentes do corpo humano, conforme segue: 

Proibindo qualquer tipo de comercialização sobre a remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de transplante e tratamento, assim 

como o processamento e a transformação de sangue e seus derivados, 

determinou o constituinte que a lei estabelecesse as condições e requisitos 

para facilitar a sua ocorrência, dentro desses parâmetros.  

Nitidamente, o dispositivo objetivou evitar o comércio ilegal de órgãos e 

sangue, assim como a possível exploração de pessoas sem recursos, que 

pudesse levar a disporem de seus órgãos mediante negociação.182   

       

Esse dispositivo compreende questões éticas e morais, que visam a proteger 

o homem como um todo, preservando os seus direitos da personalidade. Quanto a 

esses direitos nos ensina Carlos Alberto Bittar:   

Consideram-se como da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa 

humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos 

no ordenamento jurídico exatamente para defesa de valores inatos no 

homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a 

intelectualidade e outros tantos.183     

A nossa lei maior admite a doação de partes do corpo humano, visando a 

salvar vidas e recuperar a saúde daqueles que necessitam de intervenções 

cirúrgicas por meio de transplantes. Mas o seu comércio é terminantemente 

inadmissível e imoral, pois fere o fundamento ético da dignidade da pessoa humana.  

                                                

 

182 BASTOS & MARTINS, Comentários à Constituição do Brasil, 8º volume, 2ª edição, 2000, p. 
183.   
183 BITTAR, Os direitos da personalidade, 5ª edição, revista, atualizada e aumentada por BITTAR, 
Eduardo Carlos Bianca, 2001, p. 1.  
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Entendimento, que vai de encontro com o pronunciado por Celso Barroso 

Leite e Luiz Assumpção Paranhos Velloso:  

O legislador constitucional deixou à lei ordinária o estabelecimento de 

condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 

substâncias humana para fins de transplantes e pesquisa, mas vedou, 

desde logo, qualquer modalidade de sua comercialização. (...) É indiscutível 

o acerto da proibição da venda de órgãos para utilização em transplantes, 

bem como a extensão do mesmo princípio à coleta, processamento e 

transfusão de sangue humano e seus derivados.184     

      

No entendimento de Maria de Fátima Freire Sá, do qual compartilhamos: “a 

principal sede dos direitos da personalidade tornou-se a Constituição Federal de 

1988, que traz o princípio da dignidade da pessoa humana como cláusula geral de 

tutela185”. 

Como podemos constatar a questão da ilicitude da alienação de partes do 

corpo humano, vivo ou morto, está submetida à norma constitucional em comentário. 

Assim sendo, está explícito que se trata de bens fora de comércio, que integram os 

direitos da personalidade.  

Esse preceito deverá ser observado pelas legislações infraconstitucionais, 

pela ética médica, pelo Estado e pela humanidade em geral, pois ao contrário a 

dignidade do homem será vilipendiada em todas as suas dimensões.  

De acordo com Carlos Alberto Bittar, por tratar-se de um direito que nasce 

com o homem, possui existência anterior ao Estado, defendendo a idéia de um 

direito natural, expressando-se desta forma.    

Entendemos que os direitos da personalidade constituem direitos inatos, 

cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro 

                                                

 

184 LEITE & VELLOSO, Comentários à Constituição Federal, 1992, p. 15. 
185 SÁ, Biodireito e direito ao próprio corpo, 2ª edição, 2003, p. 36.   
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plano do direito positivo – em nível constitucional ou em nível de legislação 

ordinária -, e dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de 

relacionamento a que se voltem, a saber: contra o arbítrio do poder público 

ou as incursões de particulares”.186     

Para o mesmo autor acima mencionado: “esses direitos são dotados de 

caracteres especiais, para uma proteção eficaz à pessoa humana, em função de 

possuírem, como objeto, os bens mais elevados do homem. Constituem em direitos 

inatos (originários), absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, 

impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes, como tem assentado 

a melhor doutrina”187    

Ainda com este autor, os direitos da personalidade podem ser assim 

distribuídos:  

a) direitos físicos; b) direitos psíquicos; c) direitos morais; os primeiros 

referentes a comportamentos materiais da estrutura humana (a integridade 

corporal, compreendendo: o corpo, como um todo; os órgãos; os membros; 

a imagem, ou efígie); os segundos, relativos a elementos intrínsecos à 

personalidade (integridade psíquica, compreendendo: a liberdade; a 

intimidade; o sigilo e os últimos, respeitantes a atributos valorativos (ou 

virtudes) da pessoa na sociedade (o patrimônio moral, compreendendo: a 

identidade; a honra; as manifestações do intelecto.188     

    

Inegável a íntima ligação dos direitos da personalidade com o princípio da 

dignidade humana. Trata-se de situações fáticas e jurídicas que se entrelaçam entre 

si, irradiando efeitos dentro de uma mesma cadeia.  

Na esteira do que foi até aqui anunciado, acrescentamos comentários 

esboçados por Ingo Wolfgand Sarlet:   

                                                

 

186 BITTAR, op. cit. p. 7. 
187 Ibidem, p. 11. 
188 Ibidem, p. 17. 
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o dever de proteção imposto – e aqui estamos a nos referir especialmente 

ao poder público – inclui até mesmo a proteção da pessoa contra si mesma, 

de tal sorte que o Estado se encontra autorizado e obrigado a intervir em 

face de atos de pessoas que, mesmo voluntariamente, atentem contra sua 

própria dignidade, o que decorre justamente do já referido cunho 

irrenunciável da dignidade pessoal. Se uma renúncia à dignidade e ao 

conteúdo em dignidade dos direitos é, em princípio, vedada pela ordem 

jurídica, não há como deixar de reconhecer a possibilidade de uma série de 

situações concretas onde se verifica pelo menos uma autolimitação de 

determinados direitos inerentes à personalidade, bastando aqui recordar o 

exemplo das transplantações de órgãos ou mesmo da interrupção da 

gravidez nas hipóteses autorizadas pelo legislador, dentre as inúmeras 

hipóteses que poderiam ser colacionadas.189                  

Todo comportamento que possa transformar ou equiparar a pessoa humana a 

mero objeto é um atentado à sua dignidade, e deve ser combatido, mesmo que 

contrarie a vontade autônoma do indivíduo. O princípio da dignidade humana deve 

prevalecer, quando colidir com o princípio da autonomia.  

No entendimento de Roberto Barcellos de Magalhães:   

De qualquer ângulo por que se encare esse poder ou direito de disposição, 

desde logo cumpre associa-lo à idéia de um dever consigo mesmo, de 

modo a afastar a permissibilidade do exercício de faculdades absolutas que 

levaria ao absurdo de se ter de tolerar, por exemplo, um direito ao suicídio, 

um direito à automutilação ou um direito à auto-escravidão, fatos que 

repugnam a ordem jurídica e a moral, por representarem verdadeiras 

aberrações da personalidade.190       

Depreende-se pela posição da maioria dos autores que se ocuparam do tema 

pertinente aos direitos da personalidade, em todos os seus desdobramentos, como à 

vida, saúde, e à integridade física, não ser facultado poder nem mesmo ao titular do 

                                                

 

189 SARLET, op. cit. p.113.  
190 MAGALHÃES, op. cit. p. 315. 
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direito ao corpo de dispor livremente deste bem, devendo ser observadas as 

imposições de seus limites191.   

Por conseguinte, o corpo humano animado ou inanimado deve ser tutelado 

pelo direito, por ser um bem da personalidade. Inegável a sua indisponibilidade, 

exceto, em casos particulares autorizados por lei. Nesse sentido, evidenciado que a 

lei estimula a doação de órgãos, tecidos, sangue, e leite materno, mas considera 

ilícita a prática remunerada desses elementos do corpo humano, e a sua não 

observância é passível de punição nas esferas penais e cíveis.  

Conforme assevera Carlos Alberto Bittar:  

o corpo é o instrumento pelo qual a pessoa realiza a sua missão no mundo 

fático. Sendo a pessoa a união entre o elemento espiritual (alma) e o 

elemento material (corpo), exerce este a função natural de permitir-lhe a 

vida terrena: daí porque, em sua integridade, deve ser conservado e 

protegido na órbita jurídica.192   

E continua:   

De início, consideramos esse direito perfeitamente compreensível no âmbito 

da teoria em questão, eis que a forma material é elemento essencial à 

pessoa para o cumprimento de sua missão natural. Esse direito à forma 

compreende, para o titular, tanto o corpo animado como o inanimado 

(cadáver), deitando, pois, efeitos post mortem, a exemplo de outros do 

mesmo naipe. Alcança tanto a forma plástica total, quanto suas partes 

destacáveis, renováveis ou não (cabelo, tronco, membros, órgãos, cabelos, 

sangue, sêmen)193. 

                                                

 

191 Com efeito, o entendimento aceito pela maioria dos autores é de que o titular do direito ao corpo 
tem um poder limitado de disposição deste bem, devendo observar, necessariamente, as restrições 
estabelecidas pela lei, pelos usos e costumes, pelos princípios de moral vigentes desde que não 
ocasione uma diminuição permanente da integridade física de seu titular ou acarrete a perda de um 
sentido ou órgão, tornando-o inútil para a sua função fisiológica. Será ilícito qualquer ato, mesmo 
consentido pelo indivíduo, mediante o qual se autorize a um terceiro dispor do corpo vivo, de tal modo 
que isso implique a extinção da vida’. (LEITE, Rita de Cássia Curvo, Transplantes de Órgãos e 
Tecidos e Direitos da Personalidade. São Paulo: Juarez de Olvieira, 2000. p. 79).    
192 BITTAR, op. cit. p. 78.  
193 Ibidem, p. 79. 
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Diversos seguimentos da vida civil, voltados para proteção da saúde e dos 

direitos humanos têm-se manifestado contrários a procedimentos que possam 

denegrir o ser humano, vedando toda prática que o leve a uma condição de 

mercadoria.194   

Ao dispor sobre transplante de partes do corpo, a lei não negou o caráter 

indisponível do mesmo, fazendo apenas concessão à regra geral, com a finalidade 

de salvar vidas e recuperar a saúde daqueles que padecem das penas impostas por 

determinadas doenças. Como vimos, apesar da indisponibilidade do corpo admite a 

legislação algumas exceções.      

Lembramos neste ponto, as colocações de Carlos Alberto Bittar:  

O uso para transplante – já regulados na atual Constituição, que os permite 

para fins altruísticos, vedada qualquer comercialização – é possível, em 

benefício próprio ou de terceiro, ou no interesse geral da ciência, mediante 

anuência do interessado, impondo-se a vedação quando se referir a partes 

vitais, frente aos direitos à vida e à integridade física, e observados sempre 

os limites já expostos, sendo nulo qualquer pacto contrário.195          

Assim, para ter validade a disposição de parte do corpo humano vivo ou 

morto, depende de sua vinculação a fins altruísticos ou científicos, observando 

sempre o princípio da beneficência que deve permear toda intervenção médica.  

Tornando sem efeito em conseqüência, todo ajuste de caráter monetário196. 

                                                

 

194 A declaração da Associação Médica Mundial sobre doação e transplantação de órgãos e 
tecidos, feita na 52ª Assembleia-geral em Edimburgo em Outubro de 2000 diz: “O pagamento de 
órgãos e tecidos para doação e transplantação deve ser proibido. Um incentivo financeiro 
compromete o voluntariado da escolha e a base altruísta para a doação de órgãos e tecidos. Além 
disso, o acesso a tratamentos médicos com base na possibilidade de pagamento é inconsistente com 
os princípios de justiça. Órgãos que se suspeitem ter sido obtidos através de transações comerciais 
não devem ser aceitos para transplante. A publicidade a órgãos deve ser proibida. Todavia, o 
reembolso dos custos de procura, transporte, preservação e implantação são permitidos”. 
195 BITTAR, op. cit. p. 81. 
196 A OMS - Organização Mundial de Saúde estabelece, no seu princípio 5, que “o corpo humano e 
suas partes não podem ser objeto de transações comerciais. Conseqüentemente, é proibido dar ou 
receber uma contrapartida pecuniária (ou qualquer outra compensação ou recompensa) pelos 
órgãos”. Como conseqüência do princípio 5, o princípio 7 veda a veiculação e publicidade que 
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No que tange ao cadáver, há verdadeira correlação com o direito ao corpo 

vivo. Uma vez mais, nos valeremos das preciosas lições de Carlos Alberto Bittar: 

Nesse sentido, goza esse direito das prerrogativas comuns aos direitos da 

personalidade, de que se ressalta a extracomercialidade, de sorte que a 

validade da disposição depende da sua vinculação a fins altruísticos ou 

científicos. Não produz efeito, nesse campo, conseqüentemente, qualquer 

convenção à título oneroso.197  

Destarte, o que se pode afirmar é que a personalidade passa a existir com o 

nascimento com vida - não excluindo os direitos facultados ao nascituro, e se 

extingue com a morte. Porém, a lei não autoriza que seja dado ao cadáver 

tratamento meramente de coisa. Há de ser considerado que anterior à morte ao 

corpo estão agregados todos os atributos da personalidade, logo, deve ser 

protegido, e tutelado pelo direito, para que efetivamente a dignidade humana se 

concretize em todos os seus ciclos. 

Nos ensinamentos de Wagner Balera198: 

A remoção de órgão, tecido ou substância do corpo humano, tanto pode se 

dar em pessoa viva como post mortem. Em ambas as situações, 

evidentemente, é a título gratuito que se deve cogitar da disposição a 

respeito. 

O corpo humano, desde sempre considerado res extra comercium, não 

pode ser objeto de nenhum tipo de exploração comercial. 

Numa perspectiva transcendental, trata-se de algo sagrado ou, como o 

horto cerrado do cântico dos cânticos, não pode ser violado por qualquer 

significação econômica.      

Importante diante de tudo isto é ressaltar que a vida humana é 

incomensurável. Necessário preservar o caráter de doação, implicando em 

gratuidade, requisito que deve estar presente em todas as legislações que cuidarem 

do tema. Além do disposto em lei infraconstitucional, passou a existir também no 

                                                                                                                                                        

 

objetiva a obtenção de órgãos, bem como a intervenção de profissionais que tenham ciência de que 
os órgãos foram objetos de comercialização.    
197 BITTAR, op,. cit. p. 87. 
198 BALERA, A seguridade social na Constituição de 1988, 1989, p. 88. 
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sistema constitucional, logo, condiciona toda interpretação, regras, princípios e 

valores.   

4.4.4.  Lei n. 8.489/92  

Para tornar efetivo o preceito constitucional do parágrafo 4º do artigo 199 da 

Constituição Federal, editou-se em 18 de novembro de 1992, a Lei n. 8.489. Foi  

regulamentada pelo decreto 879, de 22 de julho de 1993, e revogou a lei 5.479/68.  

Pela sua compreensão pretendeu o legislador flexibilizar as doações de 

órgãos e tecidos para transplantes, como veremos. Nesse contexto, dentro do 

proposto, passamos à sua análise, consignando que pela sua ementa, houve 

correção desde logo ao nosso ver da imperfeição mais relevante contida na 

legislação antecedente, sendo assim redigida:   

Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo 

humano

 

com fins, terapêutico e científicos e dá outras providências. (grifo 

nosso). 

Verificamos que permaneceu a expressão retirada; quanto a este item 

achamos que nunca trouxe agravo de qualquer natureza. Esta lei substituiu a 

expressão “cadáver”, por “corpo humano”, alteração, que entendemos mais 

abrangente e adequada, por tratar-se de uma intervenção que tem como figura 

principal o ser humano, que deve receber sempre o melhor tratamento.           

Manteve a gratuidade da doação199, a sua aplicação inter vivos, a 

necessidade de agente maior e capaz200. Como aspecto importante trouxe a 

                                                

 

199 De modo semelhante à Constituição dispôs o artigo 2º do Decreto n. 879 de 22 de julho de 1993 
que regulamentou esta lei: “Os tecidos, órgãos e partes do corpo humano são insuscetíveis de 
comercialização”.  
200 Quanto ao limite de doação inter vivos, adstrita a pessoas maiores e capazes, excepcionalmente, 
por força do parágrafo 4º do artigo 12, do Decreto 879/93 que regulamenta a Lei em comentário,   
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possibilidade de disponibilizar a retirada de órgãos e tecidos para finalidade 

científica também, previsão que não possuía nas duas leis anteriores, que só 

autorizava para fins terapêuticos, como podemos constatar pelo seu artigo 1º:   

A disposição gratuita de uma ou várias partes do corpo “post mortem” para 

fins terapêuticos e científicos é permitida na forma desta lei.  

Referente a autorização - diga-se consentimento - para retirada de órgãos e 

tecidos, esta lei conservou a mesma sistemática da anterior n. 4.280/63, adotando o 

“consentimento voluntário” nas modalidades expressa e tácita, quando prescreveu 

que o falecido deveria manifestar-se em vida por escrito, mas na falta desta 

manifestação e ausência de oposição de seus familiares era permitido a retirada de 

órgãos, conforme o disposto no artigo 3º:   

A permissão para aproveitamento, para fins determinados no artigo 1º desta 

lei, efetivar-se-á mediante satisfação das seguintes condições: 

I – por desejo expresso do disponente manifestado em vida, através de 

documentos pessoal ou oficial. 

II – na ausência do documento referido no inciso I deste artigo, a retirada de 

órgãos será procedida se não houver manifestação em contrário por parte 

do cônjuge, ascendente ou descente. (in verbis).      

Como já vimos, junto ao comentário da Lei anterior n. 5.479/68, em sede de 

transplantes, são pressupostos jurídicos de licitude, o direito à informação clara, 

suficiente e verdadeira.201      

                                                                                                                                                        

 

permitiu-se que o indivíduo menor fizesse doação para avós, pais, irmãos, tios, sobrinhos ou primos 
até segundo grau, nos casos de transplante de medula óssea, desde que houvesse consentimento 
dos pais e autorização judicial e não existisse risco para a sua saúde.     
201 A fim de dar maior autenticidade na necessidade de clareza do consentimento, nesse desiderato, 
prescreve o artigo 15 do Decreto n. 879/93 que regulamentou a Lei n. 8.489/92: “A decisão do doador 
não poderá sofrer influência que lhe vicie o consentimento, sendo-lhe facultado revogar o 
consentimento dado, até a extração dos órgãos, tecidos ou partes do seu corpo, sem necessidade de 
justificar ou explicar suas razões”. Diante desta norma depreende-se que é lícito quando se trata de 
transplante o arrependimento pelo doador.     
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Com relação à doação inter vivos, esta lei foi taxativa, pois arrolou as 

pessoas202 que poderiam estar envolvidas no ato cirúrgico desta modalidade, 

prescrevendo o que segue: 

Art. 10. É permitida à pessoa maior e capaz dispor gratuitamente de órgãos, 

tecidos ou parte do próprio corpo vivo para fins humanitários e terapêuticos.     

Parágrafo 1º. A permissão prevista no “caput” deste artigo limita-se à 

doação entre avós, netos, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, primos até 

segundo grau inclusive, cunhados e entre cônjuges. 

Parágrafo 2º. Qualquer doação entre pessoas não relacionadas no 

parágrafo anterior somente poderá ser realizada após autorização judicial. 

Parágrafo 3º. O disponente deverá autorizar especificamente os tecidos, 

órgãos ou parte do corpo objeto de retirada. 

Parágrafo 4º. Só é permitida a doação referida no “caput” deste artigo 

quando se tratar de órgãos duplos, partes de órgãos, tecidos, vísceras ou 

partes do corpo que não impliquem em prejuízo ou mutilação grave para o 

disponente e corresponda a uma necessidade terapêutica 

comprovadamente indispensável à pessoa receptora.          

A permissão de doação por pessoas vivas, em harmonia com o Diploma 

Legal anterior de n. 5.479/68 foi mantida. Mas, inovou, quando estabelece rol 

taxativo das pessoas autorizadas para o procedimento inter-vivos.  

Analisando a norma do parágrafo 1º, do artigo 10, temos que a finalidade 

precípua do legislador num primeiro momento teve como alvo evitar a 

comercialização de órgãos. Noutro, por entender útil estabelecer limites para os 

transplantes, para se evitar abusos, instituiu a necessidade de relação de 

parentesco.  

O legislador foi cauteloso, na medida em que buscou não se afastar da 

idealização da doação para transplante, que é o ato humanitário de amor e 

solidariedade.  

                                                

 

202 Na Lei n. 5.479 de 10 de agosto de 1968, no capu do artigo 10, havia previsão de doação inter 
vivos, independente de parentesco: “É permitido á pessoa maior e capaz dispor de órgãos e partes 
do próprio corpo vivo, para fins humanitários e terapêuticos”.   
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Assim, pensamos que para se efetivar a dignidade da pessoa humana, em 

questões de transplantes, não se pode afastar das suas características mais pura. 

Não significando, que fora das previsões eleitas pelo legislador não possa haver 

caridade, mas, não se pode olvidar, que este é um comportamento mais raro e 

escasso fora da convivência familiar e de afinidade.   

A postura do legislador pelo que se depreende do parágrafo 2º deste artigo foi 

a de, embora estipulando rol taxativo, não adotar uma posição radical, considerando 

que toda regra tem exceção. Porém, ainda dentro de um espírito cauteloso, deixou a 

tarefa para apurar as reais e verdadeiras intenções do interessado em doar seus 

órgãos, a crivo do Judiciário.  

O legislador no artigo 11 desta lei previu para aqueles que deixassem de 

observar as suas determinações, a pena de detenção de um a três anos, sem 

prejuízo de outras sanções que no caso couberem. É salutar o disposto neste artigo, 

por demonstrar que as questões ligadas aos transplantes estão revestidas de rigor 

que o caso exige.       

Enfrentou a lei em estudo a questão da morte, adotando critério para sua 

apuração. A par das anteriores, foi o primeiro Diploma Legal a fazer alusão quanto a 

esse tema. Como já dissemos anteriormente, é um aspecto de suma importância.  

 Assim dispôs no artigo 12:   

A notificação, em caráter de emergência, em todos os casos de morte 

encefálica

 

comprovada, tanto para o hospital público, como para a rede 

privada, é obrigatória”. (grifo nosso).  
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Desta maneira, passou a ter como condições para retirada de órgãos e 

tecidos do cadáver para fins de transplante a ocorrência da chama morte 

encefálica203.   

Com isto quis o Legislador valer-se de uma constatação mais precisa. O 

estabelecimento dos critérios para o conceito de morte encefálica, como não poderia 

deixar de ser, a sua fixação ficou a cargo da medicina.    

No tocante à morte, há por parte da população o receio da possibilidade de 

remoção de órgãos e tecidos com a pessoa ainda viva. Porém, de acordo com os 

posicionamentos dos profissionais da medicina, referido temor não se justifica, pois 

os novos conhecimentos técnico-científicos, permitem a certeza da apuração.     

No que tange aos demais aspectos, mencionamos: gratuidade, necessidade 

de emprego da terapêutica nos casos irreversíveis não atendidos por outros 

tratamentos, abrangência da responsabilidade penal, foram mantidos, em 

consonância com a lei anterior.  

Os termos para doação de órgãos e tecidos ficaram mais claros, e 

aprimorados. É inegável que em relação aos diplomas anteriores, houve pela Lei n. 

8489/92 grandes progressos, todavia, acreditamos que não atingiu o objetivo maior, 

que era aumentar o número de doadores; em conseqüência, não suprimiu a 

escassez de órgãos e tecidos destinados aos transplantes.     

                                                

 

203 A propósito, “a primeira definição de morte encefálica foi divulgada pelo Comitê ad hoc da Harvard 
Medical School. Seus Critérios marcaram época e foram publicados meses após o primeiro 
transplante cardíaco realizado por Christin Barnard, na África do Sul, que colocou realmente no alvo 
do conceito de morte, não mais a parada cardíaca, mas sim a morte encefálica. O diagnóstico para 
morte cerebral é a cessação irreversível de todas as funções do encéfalo, incluindo o tronco 
encefálico, onde se situam estruturas responsáveis pela manutenção dos processos vitais 
autônomos, como a pressão arterial e a função respiratória”. (Maria de Fátima Freire Sá, Biodireito e 
Direito ao Próprio Corpo, 2ª edição, Revista, atualizada e ampliada, 2003, pp. 56-57). 
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4.4.5. Lei n. 9.434/97    

A Lei n. 9.434 de 04 de Fevereiro de 1997 cuida atualmente de disciplinar a 

doação d órgãos e tecidos, é regulamentada pelo Decreto 2.268, de 30 de junho de 

1997.  Revogou a lei anterior 8.489/92 e o Decreto n. 879/93, e veio cercada de 

muita polêmica, e dilemas éticos e morais, gerando divergências em sua 

interpretação, e debates que perduram até hoje, como veremos adiante.204  

Seu texto é bem sistematizado, devidamente dividido em 06 capítulos, 

inclusive separou aqueles que compreendem a disposição post mortem e a doação 

inter-vivos, tornando mais coerente a disciplina do assunto, uma vez que contempla 

situações com diferenças significativas, devendo ter regramento distintos.   

O seu capítulo I é referente às Disposições Gerais, compreendendo os artigos 

1º e 2º; no II estão inseridos os artigos 3º ao 8º, e disciplina a doação post mortem, 

quanto ao capítulo III já é relativo à disposição para fins de transplante do corpo 

humano vivo, por meio dos artigos 9º ao 13, e o IV refere-se às disposições 

complementares descritas nos artigos 10-13.  

Já o capítulo V foi desmembrado na seção I pelos artigos 14-20 que tratam 

dos crimes, e a seção II regula as sanções administrativas, dispostas pelos artigos 

                                                

 

204 O Decreto n. 2.268/97 que regulamenta esta Lei pelo seu artigo 2º organizou o (STN) Sistema 
Nacional de Transplantes, que desenvolverá o processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos 
e partes retirados do corpo humano para finalidade terapêuticas. Estipula ainda em seu artigo 3º que 
integram o (SNT) Sistema Nacional de Transplantes: I – O Ministério da Saúde; II – as Secretarias de 
Saúde dos Estados e do Distrito Federal ou órgãos equivalentes; III – as Secretarias de Saúde dos 
Municípios ou órgãos equivalentes; IV – os estabelecimentos hospitalares autorizados; V – a rede de 
serviços auxiliares necessários à realização de transplantes. Como órgão Central de conformidade 
com o artigo 4º temos o Ministério da Saúde, por intermédio de unidade própria, prevista em sua 
estrutura regimental. As (CNCDO) Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, serão 
as unidades executivas das atividades do SNT, afetas ao Poder Público, como previstas neste 
Decreto (art.6º). 
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21 a 23, e o último capítulo de n. VI contém os artigos 24 e 25 e fala das disposições 

finais. 

Manteve a lei vigente, como não poderia deixar de ser, a convenção da 

gratuidade, pois do contrário representaria um retrocesso de forma, e ainda feriria 

norma constitucional. No âmbito de sua abrangência não estão o sangue, o esperma 

e o óvulo, conforme estatuído: 

Art. 1º. A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, 

em vida ou post mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida 

na forma desta lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não estão compreendidos entre 

os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.  

A opção de excluir esses tecidos se dá em primeiro lugar porque são 

substâncias regeneráveis, assim achou conveniente o legislador dar tratamento 

diferenciado, e também porque não oferecem risco de vida ao doador. O 

procedimento para esses casos é rotineiro, não podendo ficar restrito às exigências 

mais rígidas e burocráticas, portanto, a sua normatização se dá por lei específica, 

para que assim atenda a finalidade de sua destinação.205 

O artigo 2º dispõe que somente os estabelecimentos de saúde públicos ou 

privados, podem fazer transplantes, e ainda por equipes médico-cirúrgicas 

especializadas, sendo necessário autorização prévia dada pelo órgão de gestão 

nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).  

                                                

 

205 Antônio Chaves aponta quatro razões principais que justificam o tratamento diferenciado dado por 
esta lei: “1º. Porque trata de substância de natureza regenerável, enquanto a maioria dos demais 
transplantes diz respeito a órgãos ou tecidos não renováveis; 2º. Porque a cirurgia de transplantes é 
condicionada e excepcional, ao passo que a transfusão é de ocorrência diária e rotineira; 3º. Porque, 
enquanto a intervenção de transplante pressupõe a produção de lesões consideráveis no doador e no 
receptor, a transfusão sanguínea é de intervenção simples e sem importância; 4º. Porque muitas 
transfusões sanguíneas revestem caráter urgente e imediato, não podendo por isso ser precedidas 
dos formalismos que rodeiam o transplante”. (op. cit. p. 27). 
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O parágrafo único desse artigo introduziu uma condição não prevista nas 

legislações anteriores, dispondo que a realização dos transplantes ou enxertos 

somente poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos os testes 

necessários à triagem para diagnóstico de infecção, exigidos em normas 

regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde (Lei n. 7.649, de 25 de janeio de 

1988). 

Essa medida adotada é de caráter importante, evitando-se com isto, 

contaminações de doenças graves que poderão ser transmitidas pelo procedimento, 

o que por si, descaracterizaria o espírito do transplante, que é a busca da saúde e 

do prolongamento da vida, sendo esta mais uma forma de garantir a integridade do 

indivíduo e a sua dignidade. 

No que consiste na necessidade de diagnóstico de morte encefálica, em  

igualdade com a lei anterior, o seu tratamento é dado pelo artigo 3º, como sendo 

pressuposto imprescindível para a retirada de tecidos ou órgãos post mortem.  

Porém como novidade temos a exigência de que a constatação da morte 

encefálica seja feita e registrada por dois médicos206 não participantes das equipes 

de remoção e transplante, por meio de critérios clínicos e tecnológicos, cuja 

competência para definição a lei atribuiu ao Conselho Federal de Medicina.207   

Observamos ainda, que os prontuários e os documentos contendo os 

resultados e laudos dos exames referentes ao diagnóstico de morte encefálica, e 

outros, devem ser arquivados pelo prazo de cinco anos conforme dispõe o parágrafo 

1º artigo desse artigo. 
                                                

 

206 O Decreto n. 2.268/97, que regulamenta a Lei em exame, determina, por intermédio do parágrafo 
1º, do artigo 16: “O diagnóstico de morte encefálica será confirmado, segundo os critérios clínicos e 
tecnológicos definidos em resolução do Conselho Federal de Medicina, por dois médicos, no mínimo, 
um dos quais com título de especialista em neurologia, reconhecido no País”.       
207 A Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1480 de 08 de agosto de 1997 define em seu 
artigo 1º: “A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e 
complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para determinadas faixas etárias”.   
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Merece destaque o disposto no parágrafo terceiro deste artigo 3º, cuja 

redação permite a presença de médico da família do falecido na constatação e no 

atestado da morte encefálica. Esta circunstância é favorável, por permitir que a 

família elimine dúvidas quanto a qualquer precipitação no diagnóstico. 

Por ser o artigo 4º de grande importância para esta pesquisa, faremos a sua 

análise ao final deste capítulo, uma vez que na sua redação original, tornou todo 

brasileiro doador em potencial. Com efeito, prosseguiremos comentando os 

próximos artigos da Lei n. 9.434/97. 

Assim, o artigo 5º expõe que para remoção de órgãos e tecidos post mortem 

da pessoa juridicamente incapaz é necessária permissão expressa dos pais ou 

responsáveis legais, e o 6º veda a remoção em caso de pessoas não identificadas; o 

7º (vetado) no seu parágrafo único trata de óbito que necessita do exame de 

necropsia, dispondo que para a remoção neste caso só mediante autorização do 

patologista, e o artigo 8º determina que o cadáver após a remoção seja 

condignamente recomposto.      

Dispõe o artigo 9º que a pessoa juridicamente capaz está autorizada a dispor 

gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins 

terapêuticos ou para transplantes. As considerações feitas nas legislações anteriores 

pertinentes à disposição inter vivos em todos os seus efeitos valem para a norma em 

estudo.  

Acresce que a autorização do doador na forma do parágrafo 4º deste artigo 

deverá ser preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, podendo ser 

revogada a qualquer momento, antes de sua concretização. De conformidade com 

as leis anteriores, esta também previu que sempre será especificado o órgão, tecido 

ou parte do corpo que será objeto da retirada. Mas diferentemente das leis de 1968 
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e de 1992, que nada mencionavam, nesta, ao doador é facultado desistir da doação, 

sem qualquer penalidade.      

De forma inédita temos como previsão a do parágrafo 6º do artigo em 

comentário, quando autoriza o indivíduo juridicamente incapaz, a fazer doação de 

medula óssea, sendo necessário o consentimento dos pais ou dos responsáveis 

legais e autorização judicial.  

Foi através do parágrafo 7º, do artigo 9º, proibida a doação pela gestante, 

excetuando os tecidos para transplante de medula óssea, se o ato não trouxer 

prejuízo à sua saúde e às do feto.    

Entendemos que a exceção para o incapaz como para gestante dá-se em 

razão de ser um procedimento que a nível médico-científico é considerado de baixo 

ou quase nenhum risco.208 

Como disposições complementares temos que para ocorrência de transplante 

ou enxerto é necessário o consentimento expresso do receptor, e em caso de 

incapaz de seus pais ou representantes legais, mediante informações devidas, 

conforme estabelecido no artigo 10.  

Referente a este aspecto esta lei dá tratamento inédito, na medida que as 

legislações anteriores nada diziam a respeito de garantir ao receptor a sua 

manifestação de vontade. Desta forma, a exemplo do doador, ao receptor são 

devidos pelo médico os esclarecimentos necessários sobre o procedimento para que 

o seu consentimento possa ser efetivado de forma livre, e esclarecida.209  

                                                

 

208 Mesmo com todas as restrições para a doação inter vivos, o Decreto n. 2.268/97, que regulamenta 
a Lei em análise, dispõe ainda pelo seu artigo 20: “A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo 
vivo será precedida da comunicação ao Ministério Público e da verificação das condições de saúde 
do doador para melhor avaliação de suas conseqüências e comparação após o ato cirúrgico”. 
209 Por ser um aspecto relevante, expomos, que o receptor deve inscrever-se em lista única de espera 
mantida em cada Estado brasileiro, e cujo atendimento se dá por ordem de inscrição, exceto no caso 
dos testes de triagem apontarem incompatibilidade entre o órgão do doador e o organismo do 
receptor que se encontra no topo da lista. Porém, em 26.05.06, por meio da Portaria MS/GM n. 1.160, 
assinada pelo Ministro da Saúde, Agenor Álvares, para os pacientes que precisam de transplante de 
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Proíbe o artigo 11 todo tipo de publicidade inidônea sobre transplante. Por 

outro lado, o artigo 12 foi vetado, e o artigo 13 cuida da necessidade dos 

estabelecimentos de saúde procederem à notificação às centrais de captação e 

distribuição de órgãos da entidade federada onde ocorrer o diagnóstico de morte 

encefálica. 

Os artigos 14 ao 20 da Lei n. 9.434/97, tratam dos tipos penais referentes à 

prática de atos contrários à sua disposição, e quanto às sanções administrativas há 

previsão nos artigos 21-23, tendo como dispositivos finais os artigos 24 e 25.        

Retomando o artigo 4º, que conforme colocamos linhas atrás foi palco de 

muitas polêmicas, ensejando manifestações na mídia e pronunciamentos de 

médicos e juristas, pois no tocante à autorização, adotou o sistema da presunção, 

resultando na figura intitulada de “consentimento presumido” dispondo em seu 

caput: “Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, presume-

se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para 

finalidade de transplantes ou terapêutica post mortem”. (in verbis) – grifo nosso. 

Por sua vez, o Decreto 2.268/97 que regulamentou a Lei n. 9.434/97, no seu 

artigo 14, ao tratar da questão assim preconizava.    

A retirada de tecidos, órgãos e partes, após a morte, poderá ser efetuada 

independentemente de consentimento expresso da família, se, em vida, o 

falecido a isso não tiver manifestado objeção. (in verbis)    

Numa breve e necessária digressão, cabe elucidar quais os tipos de 

consentimento foram previstos nas legislações anteriores.  

De início pela lei n. 4.280/63, quanto à permissão assim regia: “é permitida a 

extirpação de partes do cadáver, para fins de transplantes, mediante autorização 
                                                                                                                                                        

 

fígado no País passam agora a ser atendidos pelo critério da gravidade da doença e não mais pela 
posição na lista de espera.        
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escrita deixada pelo falecido, ou que não haja oposição por parte do cônjuge, ou dos 

parentes até segundo grau, ou das corporações religiosas ou civis responsáveis pelo 

destino dos despojos”. Assim estamos diante do consentimento expresso para o 

falecido e tácito para os demais.  

E na lei 5.479/68, a permissão “para aproveitamento de uma ou várias partes 

do corpo “post mortem” estava prevista no artigo 3º, incisos I a IV, (resumidamente): 

manifestação expressa de vontade pelo disponente; por instrumento público nos 

casos de incapazes ou analfabetos; autorização escrita do cônjuge, ascendentes, 

descendentes e colaterais, e na falta de responsável pelo falecido, as corporações 

religiosas ou civis podiam fazê-lo, e por último o Diretor da instituição onde ocorreu o 

óbito. Nessa hipótese o consentimento era expresso para todos. 

E quanto à lei n. 8.489/92, assim prescrevia: “A permissão para o 

aproveitamento de uma ou várias partes do corpo “post mortem” (...)”, efetivar-se-á 

mediante: desejo em vida expressado pelo disponente em documento particular ou 

público, na falta deste documento, e a não oposição pelo cônjuge, ascendente ou 

descendente. A previsão supra, tem a figura do consentimento expresso e tácito, em 

consonância com o diploma de 1963.  

Diferentemente do que até então vigeu no Brasil, doação voluntária, a nova lei 

de n. 9.434/97 por meio de seu artigo 4º implantou o denominado “consentimento 

presumido”, passando a vigorar desde então, a doação compulsória.   

Ressaltamos que até aqui o legislador teve uma preocupação de estipular o 

meio pelo qual se obteria a autorização para a retirada de órgãos e tecidos post 

mortem para fins de transplantes. A regra era prestigiar o desejo manifestado em 

vida pelo falecido, e num segundo momento considerava as intenções dos 

familiares.  
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Este “princípio da doação compulsória”, como já mencionamos tornou todo 

brasileiro doador em potencial, aquele que se opusesse deveria tomar as 

providências estipuladas nos parágrafos 1º ao 5º, do já referido artigo 4º:  

§ 1º A expressão “não-doador de órgãos e tecidos” deverá ser gravada, de 

forma indelével e inviolável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira 

Nacional de Habilitação da pessoa que optar por essa condição. 

§ 2º A gravação de que trata este artigo será obrigatória em todo o território 

nacional a todos os órgãos de identificação civil e departamentos de 

trânsito, decorridos trinta dias da publicação desta lei. 

§ 3º O portador de Carteira de Identificação Civil ou de Carteira Nacional de 

Habilitação emitidas até a data a que se refere o parágrafo anterior poderá 

manifestar sua vontade de não doar tecidos, órgãos ou partes do corpo 

após a morte, comparecendo ao órgão oficial de identificação civil ou 

departamento de trânsito e procedendo à gravação da expressão “não-

doador de órgãos e tecidos”. 

§ 4º A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade Civil ou na 

Carteira Nacional de Habilitação poderá ser reformulada a qualquer 

momento, registrando-se, no documento, a nova declaração de vontade. 

§ 5º No caso de dois ou mais documentos legalmente válidos com opções 

diferentes, quanto à condição de doador ou não, do morto, prevalecerá 

aquele cuja emissão for mais recente. 

Os questionamentos foram de muita repercussão na sociedade. Exigia 

de cada indivíduo o seu posicionamento quanto a doar ou não seus órgãos e 

tecidos após sua morte. A norma legal exigiu uma decisão a nível pessoal de 

cada integrante da comunidade social.  

A mudança de orientação no processo de obtenção de órgãos e tecidos, 

para transplantes, que substituiu o consentimento voluntário para o 

compulsório, e como já mencionado nesta seara a polêmica foi grande. No que 

concerne ao tratamento dado pela lei, as opiniões dividiram-se em prós e 

contras, e neste cenário postam-se opiniões divergentes. 
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Num pólo estão aqueles que entendem que a legislação anterior de 1992 

alinhava-se mais com a nossa tradição jurídica, em respeito ao Estado 

Democrático de Direito, princípio que veda a intromissão injusta do Estado na 

esfera individual do cidadão.  

Prosseguem ainda contestando a decisão por entenderem ser ela um ato 

de violência, e que o consentimento presumido na forma estabelecida fere 

frontalmente o direito individual de liberdade, comportamento que não encontra 

guarida em nosso ordenamento jurídico.  

Para ilustrarmos as oposições difundidas por alguns juristas quanto à 

instituição da presunção de autorização, citamos o Professor Arnoldo Wald, 

que fez a seguinte ponderação: 

(...) Parece-nos, todavia, que deve ser suscitada dúvida quanto à 

decisão do legislador de presumir a renúncia à titularidade dos órgãos 

e de partes do corpo humano e sua presumida doação pelo titular. A 

própria lei reconhece que se trata de presunção de doação e sente a 

necessidade de criar um neologismo jurídico, ao se referir ao não-

doador, no artigo 4º, § 1º. Nem o Código Civil, nem a doutrina se 

referiram ao não-doador e toda a tradição jurídica é contrária à 

presunção de doação, exigindo-se, ao contrário, forma escrita (...).210         

E, também Luiz Flávio Borges D’urso, que diz:  

É lamentável que essa lei tenha vindo à luz, pois, embora com alguns vetos 

presidenciais, ainda assim representa uma injusta e inconveniente 

intromissão do Estado na vida privada do cidadão. Na maioria dos países 

civilizados o cidadão tem a liberdade de escolher entre ser ou não 

doador.211  

Ainda com os dissidentes, há alegação de que a lei além de autoritária fere 

também os direitos fundamentais. Que o legislador não levou em consideração 

                                                

 

210 WALD, Revista Literária de Direito, ano IV, número 19, setembro/outubro de 1997, p. 31. 
211 D´URSO, A Estatização e o Conflito do Corpo Humano Inanimado, Revista do Instituto de 
Pesquisa e Estudo, n. 16, 1998. 
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tratar-se de um país que ainda possui um grande número de pessoas analfabetas. 

Outra questão suscitada é que embora uma parcela da sociedade saiba ler e 

escrever, não tem informações suficientes que a levem a um convencimento quer 

positivo ou negativo, para fazer opção de tamanha importância.  

Por outro lado, ainda, argumentavam que mesmo quem possui um grau 

razoável para expor seu ponto de vista sem qualquer induzimento, e tomar a decisão 

que viesse ao encontro com os seus sentimentos éticos, filosóficos e religiosos, 

encontrou dificuldades de toda ordem.   

A opção era dirigir-se a um órgão público, responsável pela emissão dos 

documentos civis, descritos nos parágrafos do artigo 4º, para requerer expedição do  

novo documento de identidade, contendo á inscrição não-doador. Prova contrária 

em caso de morte por presunção era tido como doador de órgãos e tecido para 

transplantes.   

A segunda corrente apresentou argumentos favoráveis à lei, posições, 

com a qual somos partidários. Manifestaram-se no sentido de que a decisão se 

justificava, por tratar-se de causa nobre, que é a perspectiva de salvar vidas 

por meio de transplantes de órgãos e tecidos.  

Neste sentido, José Quadro Magalhães, ressalta: 

 

Não devemos acreditar que o legislador contou com a desinformação 

ou omissão do cidadão para aumentar as doações. Mesmo que seja 

por uma causa nobre esta não se justificava (...). A presunção de 

doação, então, tem como finalidade facilitar a mesma e salvar vidas, o 

que é, neste sentido, uma inovação importante da lei.212   

                                                

 

212 MAGALHÃES, Quadro de Transplante de Órgãos: Algumas Questões Polêmicas. Internet: 
http://www.aprior.com.br/artigos/. Acessado: em 16.01.06.  

http://www.aprior.com.br/artigos/
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E ainda, Maria de Fátima Freire de Sá:   

Não temos dúvidas de que, ao redigir o caput do artigo 4º, no nascedouro 

da Lei n. 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, o legislador visou 

exclusivamente ao interesse coletivo, produzindo norma que 

verdadeiramente acompanhasse o desenvolvimento científico, atribuindo 

finalidade ao corpo morto: é a vida que procura a morte, naquilo que tenha 

ainda de vida subsistente.213          

De acordo com Antônio Chaves, “Se de longa data, como atesta a história da 

medicina, o cadáver vem sendo utilizado para fins científicos, por que se haveria de 

impedir agora o seu tributo na salvação da vida de uma pessoa?”.214  

Cumpre ressaltar também, que é obrigatório por lei submeter o cadáver à 

necropsia, com a finalidade de se apurar a causa da morte. Quanto a esta 

obrigatoriedade, independe de autorização, ou seja, não é dado o direito de se 

manifestar a seu favor ou contrariamente. 

Nesta linha de raciocínio, citamos o entendimento de Elimar Szaniawski:   

O direito ao cadáver diz respeito ao próprio defunto, à sua memória, pois em 

certas ocasiões podem ocorrer atentados à memória do morto. Vamos 

encontrar situações em que são praticados atos contra o corpo do morto 

mesmo que o indivíduo nada tenha consentido em vida, ou como ato de 

última vontade, e que não vem a se constituir em violação ao respeito à 

memória do morto, nem injúria contra seus parentes que lhe sobreviveram. 

Enquadram-se, nesta espécie, as hipóteses em que é necessário o estudo e 

o exame de certos órgãos atingidos por doenças, buscando o legista as 

causas que provocaram a degeneração e a morte do indivíduo. Os autores 

são unânimes em atribuir nestas hipóteses a predominância do interesse 

público no sentido de combater as moléstias que possam atingir a 

coletividade. É comum submeter-se o corpo do morto a exames de 

necropsia a fim de ser constatada a causa mortis da pessoa, pertencendo 

esta matéria ao direito à prova. Justifica-se, nesses exames, a ausência de 

                                                

 

213 SÁ, op. cit. pp. 97-98. 
214 CHAVES, op. cit. p. 49.  
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atentado à dignidade do corpo humano morto, pela existência do interesse 

público”.215     

Todavia, entendemos que o Estado não adentrou na esfera individual, 

primeiro porque não visou ao seu próprio benefício, mas ao de uma coletividade que 

necessita da intervenção do Poder Público para garantir o direito à vida, bem maior a 

ser tutelado pelo Direito.  

Acresce ainda, que a decisão do legislador, foi ao encontro do estipulado no 

artigo 24, inciso XII da Constituição Federal, que delega competência para o Poder 

Público legislar sobre a proteção e defesa da saúde.  

Fazendo uma ponderação no tocante ao que dispôs a lei, sobre a 

presunção da doação, somos da opinião de que ela não tolheu a liberdade de 

ninguém pelo contrário, permitiu que cada pessoa exteriorizasse a sua 

posição.  

Quanto à manifestação do indivíduo em ser ou não doar, a Lei em 

estudo, facultava também, conforme parágrafo quarto do artigo 4º, que poderia 

o doador a qualquer tempo reformular a sua opção. Ocasião em que seria 

registrada no seu novo documento, a sua nova declaração de vontade. Esta 

Lei, ainda, previu no parágrafo quinto, que em caso do falecido possuir dois ou 

mais documentos legalmente válidos, mas com opções diferentes, para efeitos 

da doação, prevaleceria aquele cuja emissão fosse mais recente. 

Temos como convencimento que a Lei ora analisada, no conjunto dos 

seus dispositivos, inegavelmente teve como objetivo primordial prestigiar a 

manifestação do doador.  

                                                

 

215 SZANIAWSKI, Direitos de Personalidade e sua Tutela, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, 
2005, p. 503-504. 
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Assim, parecem-nos inaceitáveis as colocações de ter a referida Lei 

ferido o direito individual de liberdade, face às opções que foram dadas ao 

futuro doador em se manifestar.  

Fato é que, sem embargo, a lei nos atribui determinados ônus, longe de 

querer discutí-los, mas apenas exemplificar, como impostos compulsórios, 

normas de segurança do trabalho, responsabilidade com o meio ambiente, 

exigência de utilização do cinto de segurança, rodízio de veículos, controle de 

velocidade, e outros, são fatos do nosso cotidiano.  

Houve necessidade que a lei exigisse do cidadão determinados 

comportamentos, muitos, sob pena de multas pesadas, incluindo quando o 

caso, a perda da Carteira Nacional de Habilitação, nos levando a afirmar que 

algumas evoluções sociais defluem de leis.  

Assim, não se pode falar que na convivência social a liberdade é 

absoluta e irrestrita. Mesmo porque, na hipótese em análise a lei não foi 

déspota, uma vez que facultou a cada um o direito de se manifestar contrário à 

doação, bem como informou os meios para exercer a aludida liberdade de 

expressão. Pergunta-se onde estaria a imposição? 

A propósito, não se pode esquecer o ato humanitário que permeia a 

decisão, não podendo ser encarada como autoritarismo, mas antes, se 

justifica, pela utilidade e necessidade social. Desta forma, estando de um lado 

a liberdade individual que assiste a cada um, e de outro a vida, a segunda se 

sobrepõe a primeira, este comportamento também é tradição em nosso 

ordenamento jurídico.  

Há que se ressaltar, que é característica da sociedade moderna criar 

normas de ordem pública, prevalecendo o interesse coletivo sobre o individual.  
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Mas, em razão das acirradas discussões oponíveis em torno desta lei, 

que transformou, todos os brasileiros em doadores obrigatórios, exceto quem 

tomasse às providências sugeridas nos parágrafos alinhavados no artigo 4º, 

termos em que, o governo para amenizar a situação editou a Medida 

Provisória de n. 1.718, de 06 de outubro de 1998.  

Acresceu ao artigo em comentário o parágrafo § 6º que estipula: “Na 

ausência de manifestação de vontade do potencial doador, o pai, a mãe, o filho 

ou o cônjuge poderá manifestar-se contrariamente à doação, o que será 

obrigatoriamente acatado pelas equipes de transplantes e remoção.        

A inovação como já dissemos consistente na presunção de autorização 

para doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, para fins de 

transplantes fomentou alarido na sociedade brasileira, até ser modificada pela 

medida provisória acima mencionada. Esta medida convencionou que na 

ausência de manifestação do potencial doador, caberia à mãe, ao pai, ao filho, 

e ao cônjuge, a respectiva decisão. 

Porém, não deixou claro se entre as pessoas arroladas havia uma ordem de 

preferência. Fato que gerou dúvidas no caso de dissidência entre os parentes. Qual 

a solução para posições contrárias pelos familiares do falecido? Qual decisão deverá 

prevalecer, em caso do pai concordar, mas a mãe ser contrária à doação?    

O Estado com a inclusão deste parágrafo como já nos reportamos, passou a 

tarefa do consentimento para a família do falecido, em caso de ausência de sua 

manifestação. Mas, essa introdução não eliminou definitivamente os 

questionamentos, pois novos emergiram, com indagações de toda ordem, como as 

mencionadas acima, e outras das quais citamos algumas: será que a decisão da 
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família vai ao encontro da verdadeira intenção do falecido, muitas vezes não 

manifestada em vida, mas na realidade era esse o seu desejo?  

O problema não havia sido sanado a contento, pairavam no ar as incertezas, 

pois numa hora tão delicada cabe à família o ônus de decidir doar ou não os órgãos 

de seu ente querido. As perguntas gravitavam de todas as formas, ilustrando com as 

seguintes: até que ponto a família decidiria conscientemente, uma vez tomada pelo 

sentimento da perda? Continuava a lei a cometer abusos, viciando a decisão?  

Considerando tantos questionamentos em 23 de março de 2001 foi 

promulgada a Lei n. 10.211 que modificou o artigo 4º da Lei 9.434/97, que por 

seu turno jogou por terra a presunção de doação, revogou os seus parágrafos, 

e estipulou uma ordem de prelação, passando a ter a seguinte redação.  

 

“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, firmada 

em documento subscrito por duas testemunhas presentes à 

verificação da morte”. (in verbis).  

 

Assim sendo, desde março de 2001, a família passou a ter poderes 

exclusivos, para permitir ou não a doação, sem que haja espaço legal para a 

manifestação do indivíduo, mesmo que este tenha se pronunciado de forma 

expressa em ser ou não doador, é o que subentende do artigo 2º da Lei n. 

10.211.  

As manifestações de vontade relativas à retirada “post mortem” de 

tecidos, órgãos e partes, constantes da Carteira de Identidade Civil e 

da Carteira Nacional de Habilitação, perdem sua validade a partir de 

22 de dezembro de 2000.    
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Quanto às alterações efetuadas na redação original do artigo 4º da lei n. 

9.434/97, é perceptível um flagrante retrocesso, primeiro por ser o transplante 

um procedimento que sem dúvida pode salvar a vida e recuperar a saúde de 

milhares de pessoas, devendo quando possível ser facilitado, desde que não 

ocorra abuso que venha ferir a dignidade humana.  

Assim a presunção de ser o falecido doador, na falta de sua 

manifestação em nada feriria a sua dignidade, menos ainda, consistiria em 

afronta aos familiares.  

Com esse nosso entendimento, não significa que o cadáver não deve ter 

o seu merecido respeito, reconhecimento do corpo pelos familiares, ser 

sepultado adequadamente em cemitério privado ou público, homenagens 

fúnebres quando o caso. Na Antigüidade era costume considerar o cadáver 

com ser intocável e sagrado, como colocado por Maria Celeste Cordeiro 

Santos.   

Nos povos antigos foi comum a crença de que os mortos eram seres 
sagrados, o que motivava o repúdio a qualquer profanação. Essa idéia 
aparece quando o homem, uma vez conseguido certo domínio sobre a 
natureza, passa do culto do antepassado animal (totem) ao do predecessor 
humano. Assim, os egípcios acompanhavam os cadáveres dos reis com o 
“livro dos mortos”, para preservá-los e assegurar sua felicidade póstuma. Os 
incas acreditavam na ressurreição do corpo, conservavam os restos mortais 
vestidos, móveis e utensílios e os enterravam, freqüentemente, com muitos 
tesouros. Na legislação hebréia, Moisés estabeleceu que o contato com o 
cadáver, seus ossos ou tumba, consistia numa impureza, especialmente 
para os sacerdotes. A Bíblia (I Cor. 6:9) traz a pergunta do apóstolo: “Não 
sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em voz?” 
Baseada nesses preceitos, a Igreja Católica se opôs por muitos séculos à 
utilização de cadáveres, inclusive para estudos de medicina”. (SANTOS,  
Transplantes de Órgãos e Eutanásia, 1992, p. 235). 

  

Tanto é que o contrário é tipificado como crime, previsto no Código 

Penal: (in verbis). 
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“Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia fúnebre:  

Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa. 

Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um 

terço, sem prejuízo da correspondente à violência. 

Art. 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas: 

Pena – detenção, de 1 (um) a (três) anos, e multa.    

Com a inclusão do parágrafo 6º ao artigo 4º pela Medida Provisória n. 

1.718/98, não obstante, atendia de forma mais satisfatória a questão, na 

medida que a faculdade de decisão só era transferida aos familiares em caso 

de ausência de “manifestação de vontade do potencial doador”.  

Observamos a existência de dois extremos na lei, ou seja, primeiro 

optou pelo consentimento presumido, num segundo momento, diga-se de 

forma mais coerente, determinou que na falta de manifestação do potencial  

doador passaria a ter poderes para decidir a família. No final por intermédio da 

Lei n. 10.211/01, coloca que independente da vontade do falecido a família é 

que decidirá sobre a doação. 

Por outro lado, a Lei n. 10.211 de 2001, que alterou dispositivos da vigente 

Lei n. 9.434/97, em especial os do artigo 4º, em nada favoreceu o chamado “direito 

de liberdade do indivíduo”, pelo contrário, efetivamente feriu de morte a vontade do 

potencial doador, uma vez que passou a ser desconsiderada de pleno direito.    
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Assim, parece-nos inaceitável a colocação de ter a referida Lei 

embaraçado o direito individual de liberdade, face às opções de manifestação 

que foram dadas ao futuro doador.  

No tocante à concessão de preferência, pelo critério familiar em 

detrimento da vontade expressada pelo falecido em vida - que pelos percalços 

da Lei seria inequívoca - esta sim, está manifestamente eivada de vício.  

Temos como convencimento que a Lei ora analisada, no conjunto dos 

seus dispositivos, inegavelmente teve como objetivo primordial prestigiar a 

manifestação do doador.  

Mas, por outro lado, para uma aceitação melhor da disposição do artigo 4º da 

lei n. 9.434/97, no tocante à presunção de ser doador, entendemos que, na verdade, 

faltou interesse público, ante a necessidade de se realizar campanhas idênticas às 

produzidas para a conscientização do uso da camisinha, combate ao uso de drogas, 

não dirigir alcoolizado, entre outras.   

Discorrendo sobre o assunto, afirmou Maria de Fátima Freire de Sá.  

Mas, além da necessidade de adequabilidade dos instrumentos 

processuais, precisamos entender que, para que a manipulação da vida se 

proceda dentro do referencial de cidadania, dois caminhos devem ser 

traçados. O primeiro refere-se á busca de discussões no âmbito da 

sociedade civil. Devemos abrir espaços para debates coletivos, no intuito de 

auferirmos soluções legítimas. Se o legislador assim tivesse procedido, é 

bem provável que a polêmica da presunção sequer tivesse sido levantada, 

porque poderíamos estar diante de uma população esclarecida e consciente 

da necessidade de ajudarmos uns aos outros. Certo é que somos todos 

considerados intérpretes constitucionais e, para aprovação de uma 

legislação como esta, mister se faz o estímulo educador e transparente dos 

meios de comunicação, de modo a formar uma opinião pública democrática 

e pluralista.216      

                                                

 

216 SÁ, op. cit. pp. 118-119. 
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Como dito, sem os devidos esclarecimentos qualquer lei corre o risco de 

naufragar. Inevitavelmente, tudo que é novo gera incertezas, e aliado a isto, existe o 

costume enraizado de criticar por criticar. Com efeito, são necessárias campanhas 

nacionais de caráter educativo, com o intuito de conscientizar e orientar a sociedade 

brasileira para a necessidade de tornar-se participante do ato humanitário e 

supremo, que é a doação de órgãos para transplantes.     

Contudo, não queremos negar o respeito aos convencimentos filosóficos, 

éticos e religiosos217 de cada um. Mas o que não se pode aceitar é a negação pura e 

simples, ora, por falta de uma educação para o devido entendimento da grandeza 

deste ato. 

Nos dizeres de Zygmund Bauman   

Os sofrimentos que costumamos experimentar a maioria das vezes não se 

somam e portanto não unem suas vítimas. Nossos sofrimentos dividem e 

isolam, nossas misérias nos separam, rasgando o delicado tecido das 

solidariedades humanas.218     

A questão é muito séria, e não foi suficientemente discutida, pois para a 

aceitação de uma lei desta magnitude faz-se necessário prestar esclarecimentos 

para a sociedade evitando que se faça juízo errôneo e distorcido. 

Com efeito, vale lembrar, que o procedimento de transplantes de órgãos e 

tecidos humanos pode ser considerado como uma notável vitória da medicina, por 

tratar-se de terapêutica, como já dito anteriormente, capaz de restaurar a saúde e 

                                                

 

217 A nossa Constituição protege o direito às crenças religiosas, sendo um dos direitos fundamentais 
da pessoa, encontrando-se expresso no inciso VI do Artigo 5º: “È inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias”. Acrescentamos que as questões 
religiosas que levem à recusa de ato médico, devem ter tratamento diferenciado e especial de forma 
que ao prestigiar o direito fundamental à vida e à saúde não venham ferir o da liberdade de crença. 
Porém por tratar-se de questões complexas a nível de colisão de direitos fundamentais, nos 
limitaremos a nos pronunciarmos de forma superficial.          
218 BAUMANN, Zygmunt. Em busca da política. 2000, p. 61.  
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salvaguardar o mais importante dos direitos fundamentais, a vida. Com efeito, a 

forma menos traumática para atender à demanda consiste na obtenção de órgãos 

por meio de cadáveres.   

A matéria relativa aos transplantes foi também tratada no Código Civil 

Brasileiro de 2002, em seus artigos 13 e 14, que prescrevem: (in verbis). 

Art.13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do 

próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade 

física, ou contrariar os bons costumes. 

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de 

transplante, na forma estabelecida em lei especial. 

 

Art.14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição 

gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.   

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a 

qualquer tempo.   

Tendo em vista a necessidade de garantir a dignidade e considerando que 

sua projeção dá-se também no corpo humano. Assim os dispositivos do Código Civil 

Brasileiro, ora analisado, não são exceção. Portanto, impõem limites na disposição 

do próprio corpo, cuja permissão se dá dentro da restrita necessidade médica, ou 

para os casos de transplantes, tudo na forma estabelecida pela Lei n. 9.434/97. 

Porém como já ressaltado, a doação de órgãos não pode tornar inviável a saúde ou 

a integridade física da pessoa.  

Por derradeiro, na doação de órgãos e tecidos humanos os limites ético-

jurídicos devem ser observados rigorosamente pelo Estado e pela Sociedade para 

que se possa efetivamente garantir a dignidade da pessoa humana em todos os 

seus sentidos. Para tanto devem os estatutos legais, médicos e administrativos, que 

cuidarem do tema, abarcar todas as questões necessárias para evitar-se atos 

contrários aos bons costumes.  
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Finalmente, entendemos que a atual legislação sobre transplantes, por uma 

ótica geral, abrange de forma consistente os valores éticos e morais, tornando mais 

valioso o ato de doação, maneira pela qual, não se justificam quaisquer recusas que 

tornem débil o seu exercício.        

4.5. Doação de órgãos e as religiões 

Em razão da nossa proposta de análise ser de cunho eminentemente ético-

jurídico, deixamos de fazê-lo sob o aspecto religioso. Porém, por entendermos 

interessante, traremos à baila o que as diferentes religiões têm a dizer a respeito da  

doação de órgãos e tecidos.  

Para esta finalidade nos valeremos de uma pesquisa elaborada pela 

instituição denominada doeação. Foi dirigida à diferentes responsáveis das religiões 

ou denominações a seguinte pergunta: “É a favor ou contra a doação de órgãos ou 

sangue de um ser humano em benefício de outro?”.219 

Espiritismo: Está inteiramente de acordo, pois o Espiritismo caminha com a 

ciência e estas conquistas científicas são favoráveis à vida. (...). 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Mórmons: “Nós 

somos plenamente a favor quando da possibilidade de um ser humano 

ajudar ao outro”. 

Judaísmo: Em benefício do outro e em benefício em salvar a vida do outro, 

sim. Agora, se para o fim da pesquisa ou quaisquer coisas abstratas, não. 

(...) a resposta é sim do Judaísmo.          

Islamismo: O Islã é a religião da misericórdia e pede e incentiva as pessoas 

a ajudarem os irmãos deles que necessitam mesmo da doação de órgãos e 

sangue, (...).  

                                                

 

219 Esta pesquisa foi realizada através do site: www.eDeus.org: Acessado em 02.06.2006.   

http://www.eDeus.org:
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Testemunhas de Jeová: (...) as Testemunhas de Jeová evitam o uso do 

sangue em qualquer circunstância, inclusive em transfusões e alimentação. 

(...) Ao passo que a bíblia é bastante clara no que diz respeito ao sangue, 

não traz nenhuma orientação específica quanto a utilização de outros 

tecidos do corpo humano, de forma que doar seus órgãos ou receber 

órgãos em transplante é uma decisão que cada pessoa terá de tomar 

segundo os ditames de sua consciência. 

Catolicismo: (...). Muitos argumentam contra a doação de órgãos tendo em 

vista conceitos religiosos que chegam ao extremo de considerar um doador 

como um mutilado para entrar no Reino dos Céus, (...). Assim sendo, 

melhor seria entregar parte do nosso corpo a quem dele melhor poderá se 

beneficiar. (...). 

Igreja Prebiteriana: Completamente a favor. 

Religião de Deus: A própria palavra doar nos leva a concluir que para 

exercita-la é preciso que haja desprendimento de alguma coisa. Somos 

plenamente favoráveis à doação de sangue, (..). Quanto á doação de 

órgãos, (...), quem já tem uma compreensão mais aflorada acerca das Leis 

Divinas deve agir de acordo com seus sentimentos. Ninguém será 

condenado por doar ou não doar seus órgãos, pois se a lei humana não o 

faz, quanto mais a Lei Divina. 

Umbanda e Canbomblé: A Umbanda e o Candomblé são a favor da 

doação de órgãos ou sangue porque são praticas sustentadoras da vida de 

quem necessita de um órgão ou de sangue para continuar vivendo. Se a 

medicina alcançou essa evolução no conhecimento científico, isso atende a 

uma vontade do próprio Criador, que facultou ao homem a obtenção de 

meios para preservação da vida. (...). 

Igreja Adventista do Sétimo Dia: Somos totalmente a favor. Não é á toa 

que na maioria dos nossos encontros nacionais ou regionais, nós 

realizamos campanhas de doação de sangue. Ah! Mas alguns poderão 

perguntar: e no dia da ressurreição? Naquele dia todos receberão um novo 

corpo purificado. 

Assembléia de Deus: Não temos nada contra a doação de órgãos, se há 

uma necessidade, e é para salvar a vida de outra pessoa, somos à favor. 

Igreja Batista: Nosso pastor sênior acabou de fazer um transplante de 

coração. Isso responde, não? 
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Budismo: Os transplantes ou as doações de órgãos na maioria das vezes 

se tornam uma forma de comércio. (...). O corpo humano se torna uma 

mercadoria. O respeito à vida é um dos mais importantes e sagrados 

ensinamentos do Budismo. 

Seicho-No-Ie: A Seicho-No-Ie procura observar fielmente a Constituição de 

cada país, de forma que se ela determina a doação, as pessoas deverão 

observar esse mandamento. Por ser a doação um ato de amor ao próximo, 

a Seicho-No-Ie não poderia ser contrária. (...). 

Hare Krishina: Se pode-se ajudar alguém, porque não? É um dever ajudar 

alguém se há a possibilidade, sendo doando órgãos, sangue, esticando a 

mão para alguém (...). 

Embora seja uma pesquisa sem critérios oficiais, serviu, contudo, para 

demonstrar como a maioria das religiões se posicionam na questão da doação de 

órgãos.   

4.6. Doação de órgãos e tecidos humanos no direito francês e alemão 

Analisaremos os textos legais no direito francês e alemão para melhor 

compreensão do modelo adotado no Brasil, nas questões fundamentais sobre 

doação de órgãos e tecidos humanos. 

Direito Francês 

Na França, relativo às “extrações de órgãos” cuida da matéria a Lei n. 76-

1181, de 22 de dezembro de 1976. Foi regulamentada pelo Decreto n. 78.501, de 31 

de março de 1978. O seu texto é composto de duas partes, que compreende as 

disposições para doação inter vivos e a doação post mortem. Possui apenas quatro 

artigos.220 

                                                

 

220 O texto desta Lei foi extraído da obra de Maria Celeste Cordeiro Santos, Transplantes de órgãos 
e eutanásia, 1992, pp. 261-262 já traduzido, ressalvando que o comentário é nosso. 
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O seu artigo 1º trata da doação de pessoa viva, para fins terapêuticos: 

Poderá ser efetuada uma extração sobre pessoa viva, maior de idade, que 

desfrute de sua integridade mental, e tenha consentido livre e 

expressamente para realização, com fim terapêutico, de um transplante em 

um ser humano. 

Depreende-se deste artigo que para ser doador em vida, é necessário: 

maioridade, integridade mental, consentimento expresso e espontâneo, e somente 

para fins terapêutico, excluindo a finalidade científica. 

Esta lei autoriza a doação de órgão, em vida, quando se tratar de pessoa 

menor ou incapaz, somente entre irmãos, mediante diversos requisitos, estipulados 

pela segunda parte do artigo 1º: 

(...) Se o doador potencial for menor, a extração só poderá ser efetuada se 

tratar de irmão ou de irmã do receptor. Neste caso, a extração não poderá 

ser praticada sem o consentimento de seu representante legal após uma 

autorização dada por um comitê composto de no mínimo três experts e 

integrado por dois médicos, dos quais um deverá justificar vinte anos de 

exercício na profissão médica. Este comitê se pronunciará depois de haver 

examinado todas as conseqüências previsíveis da extração tanto no plano 

físico como no plano sociológico. Quando possa obter-se a opinião do 

menor de idade, sua negativa de aceitar a doação será respeitada em todo 

o caso. 

Pelo seu artigo 2º, todo aquele que morrer sem manifestar em vida oposição 

à “extração”, será tido como doador. Estamos diante da figura do “consentimento 

presumido”. 

As extrações poderão ser efetuadas com fins terapêuticos ou científicos no 

cadáver de toda pessoa que não tenha manifestado em vida sua oposição a 

tal extração. 
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Em seu artigo 3º, trata da proibição de comercialização de órgãos, logo, a 

regra é a gratuidade. É o que se extrai de seu contexto: 

Sem prejuízo do reembolso de todos os gastos que possam ocasionar, as 

extrações indicadas nos artigos precedentes não poderão dar lugar a 

nenhuma prestação econômica. 

No que se refere ao critério de morte para a “extração de órgãos”, esta lei 

nada adotou. A previsão desta questão se dá pelo artigo 21 do Decreto que a 

regulamentou, discorrendo:  

“A constatação da morte deverá ser fundamentada em provas concordantes 

clínicas e para-clínicas, vedando a participação na declaração de morte, dos 

médicos que procederão à remoção de órgãos e do transplante, devendo a 

declaração ser efetivada por dois médicos autorizados, mediante a 

obediência a parâmetros reconhecidos como válidos pelo Ministro da Saúde 

que, por sua vez, deverá valer-se de informação do Conselho Nacional de 

Medicina e do Conselho da Ordem dos Médicos”.221 

Em resumo, eram essas as considerações principais que tínhamos como alvo 

expor referente à Lei francesa n. 76-1181, de 22 de dezembro de 1976. 

Direito Alemão  

Na Alemanha, a disposição sobre transplantes de órgãos é feita pelo Decreto 

de 4 de julho de 1975. O seu texto é dividido em cinco partes, e em seu preâmbulo 

consta: “A possibilidade de reimplantar órgãos humanos mediante transplante é um 

resultado dos progressos científicos que serve aos objetivos humanitários da 

                                                

 

221 Art. 21 – Le constat est fondé sur des preuves condordantes cliniques et paracliniques permettant 
aux praticiens de conclure a la mort du sujeit. Les procedes utilisés a cette fin doivent éter reconnus 
valables par le ministre chargé de la santé aprés consultation l’academie nationale de médicini et du 
conseil national de Ordre des médicins. (Alaércio Cardoso, op. cit. p. 66).  
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medicina de conservação, favorecimento e restabelecimento da saúde dos 

cidadãos”.222 

O capítulo I é intitulado de princípios, e se compõe de três parágrafos. No §1º 

o transplante é considerado cirurgia excepcional, assim sendo, deverá ser utilizada 

somente para os casos que na medicina não tiver outro recurso para socorrer o 

paciente, dispondo: 

Os transplantes de órgãos se realizarão com base nos conhecimentos 

consolidados na medicina. Será condição que não ofereça nenhuma ou 

escassas perspectivas de êxito a aplicação de outros meios e métodos para 

a conservação ou melhora da saúde do enfermo. 

No direito alemão, a prioridade para doação de órgãos é a partir de cadáver, 

conforme disposição nos itens 2 e 3, do mencionado § 1º: 

1:2. Para a realização de transplantes de órgãos se utilizarão 

preferencialmente de órgãos de cadáver.  

1:3.  Os órgãos de doadores vivos, que consintam na doação por uma 

decisão livre, só poderão ser utilizados para o transplante quando não haja 

à disposição órgãos de falecidos.      

A preocupação do legislador alemão é importante, pois mesmo com todos os 

cuidados éticos, jurídicos e médicos, não se descartam riscos que envolvam a 

cirurgia entre vivos.  

Ainda referente ao capítulo I, os §§ 2º e 3º estipulam:  

2. Os transplantes e extrações de órgãos só se realizarão nos 

estabelecimentos sanitários autorizados pelo Ministério da Saúde. 

                                                

 

222 O texto desta Lei foi extraído da obra de Maria Celeste Cordeiro Santos, Transplantes de órgãos e 
eutanásia, 1992, pp. 257-261, já traduzido, ressalvando que o comentário é nosso. 
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3. Não se poderá exigir, oferecer ou proporcionar prestações materialmente 

econômicos para doações de órgãos. Não ficam afetados, a respeito, os 

preceitos sobre as doações de sangue e transfusões.     

No item 3 deste parágrafo, está implícita a necessidade da gratuidade nas 

doações, não podendo o doador se valer de nenhuma vantagem pecuniária.  

Por sua vez, o capítulo II dispõe sobre as condições para a extração de 

órgãos de doadores cadáveres. A sua composição é feita pelos §§ 4º e 5º, dispondo: 

4.1. A extração de órgãos será permitida para fins de transplantes no caso 

em que o defunto não adotou outras determinações em vida. 

4.2. Nos casos de falecimento em circunstâncias duvidosas será permitida a 

extração unicamente quando concorram os pressupostos previstos no 

ordenamento jurídico.   

Ressaltamos que pela leitura do item 4.1, optou o legislador alemão pelo 

“consentimento presumido”, caso em que, em vida, o falecido nada tenha dito a 

respeito. 

Embora não estabeleça um critério, assume o legislador alemão, no § 5º, 

itens 1, 2 e 3, as seguintes cautelas para a comprovação da morte:  

5.1. Será pressuposto para extração de órgãos de cadáveres o diagnóstico 

certo e comprovado da morte. 

5.2. O diagnóstico da morte de um cidadão, em que se tenham tomado 

medidas reanimatórias para a conservação artificial das funções dos órgãos 

com o fim de mantê-lo vivo, será adotado por uma equipe de médicos, 

determinado pelo médico do distrito, o qual deverá redigir a ata sobre o 

mesmo. 

5.3. A decisão sobre o diagnóstico da morte será independente da de se 

adotar uma possível extração de órgãos. A equipe médica que diagnostique 

a morte não poderá realizar o transplante de órgão extraído do defunto. 
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Já o capítulo III, trata das condições para extração de órgãos de doadores 

vivos. Encontra-se subdividido em seis parágrafos, e o § 6º resguarda os interesses 

do doador, prescrevendo:  

A extração de órgãos de doador vivo estará permitida unicamente quando 

não possa ocasionar nenhum prejuízo á sua saúde, como resultado de uma 

complexa exploração médica e se possa supor com grande possibilidade 

que o transplante de órgão consiga salvar a vida, conservar ou melhorar a 

saúde do enfermo.  

Junto aos §§ 7º a 10 do referido capítulo, está disciplinada a questão do 

consentimento do doador. Prescreve o § 7º que o referido consentimento se validará 

se for expresso, livre e sem intervenção de outros. Para referido consentimento, 

necessário a maioridade do doador, sendo-lhe facultado a desistência da 

autorização, vejamos: 

7.1. Para a licitude da extração de um órgão será condição o consentimento 

do doador manifestado por decisão livre sem influência de terceiro. O 

consentimento não poderá ser substituído. 

7.2. O doador deverá ser maior de idade. 

7.3. O doador poderá retirar seu consentimento em qualquer momento até 

imediatamente antes da extração do órgão sem especificar suas razões.         

Exige este decreto, no § 8º, itens 1, 2, e 3, que sejam prestadas todas as 

informações ao doador, no tocante a eventuais possibilidades de conseqüências 

cirúrgica. Estipula o procedimento para a concretização deste consentimento, 

prescrevendo: 

8.1. O doador deverá ser informado completamente antes de seu 

consentimento sobre as conseqüências e riscos possíveis da extração de 

um órgão. A informação deverá referir-se a todas as circunstâncias 

existentes em relação com a mencionada extração, enquanto possam ter 

transcendência para a manifestação do consentimento do doador. 
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8.2. O consentimento do doador deverá ser manifestado perante o médico 

do distrito competente, em presença de um representante da equipe médica 

que vai realizar a extração do órgão. O doador se informará então das 

possibilidades existentes de preocupação. 

8.3. Será lavrada ata circunstanciada do conteúdo da informação e a 

manifestação do consentimento, firmada pelo médico do distrito, o 

representante da equipe médica e o doador.      

Como se pode constatar, o legislador alemão se vale de diversos cuidados 

para resguardar a pureza do consentimento do doador, em razão da sua 

importância.  

Este decreto permite ao doador indicar a pessoa a se beneficiar com o 

transplante. Sua estipulação só será desconsiderada em caso de  incompatibilidade 

no receptor designado. Referidas previsões se encontram no § 9º:   

9.1. O doador de órgão poderá dar seu consentimento para a extração do 

órgão com a condição de que seja transplantados unicamente em um 

receptor determinado. 

9.2. Se depois da extração se torne impossível o transplante ao receptor 

previsto, poderá ser transplantado a um terceiro quando não estejam 

disponíveis outros órgãos e não seja possível o reimplante no doador, ou 

este não o deseje. 

Não podemos deixar de ressaltar que essa liberalidade de poder o doador 

indicar o receptor é delicada, podendo dar margem a combinações espúrias. 

O § 10 determina que “a decisão sobre a extração do órgão se realizará pelo 

diretor médico do estabelecimento sanitário da equipe médica de que se trate, para a 

qual lavrará ata correspondente”. 
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Neste caso, a responsabilidade do ato médico é atribuída ao diretor da equipe 

médica, como corolário lógico e responderá pela inobservância dos pressupostos 

estabelecidos no decreto. 

Cumpre ressaltar, que o legislador alemão prevê garantias materiais em favor 

do doador, como demonstrado no § 11, itens 1, 2 e 3, ainda do capítulo III: 

11.1. Quando, em face de toda previsão, a extração do órgão produza 

prejuízos na saúde do doador, se ressarcirão a este as desvantagens 

materiais derivadas do ato com do ato com base nas disposições legais. 

11.2. Se como conseqüência dos danos na saúde for necessária uma troca 

de profissão ou da atividade realizada pelo doador, esta se dará através da 

assistência do órgão estatal e um novo local de trabalho será providenciado, 

assim como a necessária redução na jornada de trabalho. 

11.3. Se a causa da extração do órgão produzir morte do doador, se 

indenizará as descendentes pelo sustento suprimido e pelos gastos do 

enterro através do Seguro Estatal da República Democrática Alemã. As 

prestações do seguro social serão prestadas com as pensões 

complementares do trabalho e de assistência especial por invalidez. 

Temos no capítulo IV, sob o título indicação médica, o tratamento sobre as 

condições em que deverão ser realizados os transplantes no receptor. A disposição 

em comentário se dá nos §§ 12 e 13, itens 1, 2 e 3, como veremos mais adiante. 

Exige o legislador alemão que o emprego do transplante se dê com a 

observância dos requisitos do § 1º, e com uma margem de segurança de que a 

medida vai preservar a vida e restabelecer a saúde do paciente.  

12. A realização de transplantes de órgãos estará medicamente indicada, 

quando concorram os pressupostos do parágrafo 1 e existam perspectivas 

fundadas de que possa ser conservada a vida do paciente, devolvida e 

melhorada sua saúde mediante um transplante. 
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O consentimento do receptor é também condição para realização de 

transplante. Observando que a ele deverá ser prestadas informações sobre a 

doença, as possibilidades de cura, e os possíveis riscos do procedimento.  

Requisitos que serão devidamente registrados em documento próprio.     

13.1. O consentimento do receptor será condição para a realização de um 

transplante de órgãos. Nos casos de cidadãos menores de idade deverá ser 

tomado o consentimento ao encarregado de sua formação, e, no caso de 

incapacitados, a seu tutor. Os menores de idade e os incapacitados deverão 

ser ouvidos, segundo as possibilidades. 

13.2. O receptor, e no caso, o representante legal, deverá ser informado 

sobre a classe e dimensões da enfermidade, e as circunstâncias essenciais 

para a indicação médica de um transplante de órgãos, assim como sobre os 

riscos que possam estar ligados aos transplantes. 

13.3. Será lavrada ata sobre a manifestação de vontade do receptor e sobre 

o conteúdo da informação que será firmada por um representante da equipe 

médica que realize o transplante e pelo receptor do órgão, ou, no caso, seu 

representante legal. O receptor só poderá ser informado sobre a 

procedência do órgão transplantado quando exista uma estrita relação 

pessoal com o doador.  

Por fim, o capítulo V é destinado às seguintes disposições finais: 

Parágrafo 14. A extração de órgãos de falecidos só será permitida quando 

estes sejam cidadãos da República Democrática Alemã. 

Parágrafo 15. O Ministério da Saúde, em conformidade com o Chefe dos 

órgãos estaduais, publicará as disposições de execução. 

Parágrafo 16. Este decreto entrará em vigor em 1º de setembro de 1975. 

São esses, em síntese, os aspectos e características essenciais do Decreto  

de 4 de julho de 1975, da República Democrática Alemã.  

Ressaltamos que, como vimos na Lei brasileira n. 9.434/97, a questão de 

maior polêmica quanto à doação de órgãos post mortem, foi a disposição inicial do 
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artigo 4º, referente ao doador presumido. Quanto a esta sistemática, tivemos a 

oportunidade de verificar que a Lei francesa e o Decreto alemão adotam referido 

critério. 

Com efeito, temos que a posição adotada pelo legislador francês e alemão foi 

prontamente incorporada pelos seus cidadãos. Este fato corrobora com a nossa 

idéia da necessidade da população brasileira ter mais intimidade com o tema dos 

transplantes e doação de órgãos e tecidos. Para atingir um estágio de compreensão, 

como já dito, necessário campanhas de esclarecimento público promovidas pelos 

órgãos oficiais – seja através de métodos persuasivos, educativos, indutivos e 

orientadores.           
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CONCLUSÃO 

Por parte do homem sempre houve a busca de técnicas para evitar as 

doenças, recuperar a saúde, prolongar a vida e driblar a morte. Atualmente essa 

busca intensificou-se face às possibilidades proporcionadas por uma gama de 

medicações, exames de última geração, entre outros métodos.  

Contudo, o homem ainda não foi capaz de deter todas as doenças que 

escravizam as pessoas. Muitas vezes em decorrência de doenças graves o ser 

humano é mantido em leitos por longos anos, em verdadeiro estado 

vegetativo.  Esta situação ocasiona sofrimento para o doente e seus familiares 

que ficam impedidos de desfrutarem de uma vida normal.  

Neste cenário, podemos citar as pessoas que esperam por anos na fila 

na expectativa de conseguir um órgão ou tecido para transplante, num 

verdadeiro malabarismo, entre vida e morte.  

A evolução dos transplantes e seus efeitos no tratamento de doenças 

incuráveis dos órgãos e tecidos constituem um dos mais bem sucedidos históricos 

da medicina, assente no mundo.     

No tocante à doação presumida adotada no Brasil pela redação original do 

artigo 4º da Lei n. 9.434/97, acreditamos que teve como finalidade precípua a 

melhoria da atividade de transplantes. Previu-se por certo o legislador, o aumento do 

número de doadores para atender á demanda considerável neste setor médico, em 

cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição Federal, que ao 

legislador deu a tarefa de dispor sobre as condições e os requisitos que facilitem a 

remoção de órgãos e tecidos.  
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De fato, é um procedimento que pode salvar a vida de milhares de pessoas 

que aguardam nas filas, e nos corredores de hospitais a espera de um transplante, 

esperançosos de que o espírito de solidariedade floresça em cada um de nós.  

Apesar disso tudo, como entender a posição do legislador brasileiro, 

que, cumprindo dispositivo constitucional, buscou através das normas 

viabilizar esta prática, mas, tendo que voltar atrás em razão das pressões 

exercidas por um grupo que fez valer o seu interesse hoje, sem pensar no 

amanhã, nele próprio e no próximo? Será que nesse jogo de interesses, tudo 

pode, tudo vale, até que ponto é lícita esta medida?  

Como constatamos, os entraves que se colocam são muitos. Já 

sabemos que cada vez mais as pessoas necessitam de um transplante e que 

cada vez mais é difícil encontrar órgãos suficientes para suprir as 

necessidades.  

Indubitável ainda, que a aplicação desta terapêutica vem ao encontro da 

preservação da dignidade da pessoa, ora atingida por doenças que debilitam e 

impedem o pleno exercício de suas atividades. No que concerne ao respeito 

com o ser humano a sua concretização pode dar-se de várias maneiras e 

pontos de vista, mas não podemos olvidar que os transplantes têm esta 

função, pois é também no corpo e através dele que a dignidade humana se 

manifesta e se exterioriza. 

Ademais, aquilo que se tem para fazer por uma pessoa, deve ser enquanto 

ela está entre nós. Devemos preservar a vida do homem e não a sua morte.  

Não há qualquer afronta no respeito ao cadáver com a retirada de seus 

órgãos e tecidos, até porque a lei foi cuidadosa para que tudo ocorresse dentro dos  
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critérios éticos. Existe no máximo uma situação paradoxal, que é a possibilidade da 

vida, por intermédio da morte. Partindo deste pressuposto, temos que o respeito pelo 

homem deve dar-se quando ele é possuidor das duas essências, corpo e alma.  

Não podemos esperar que ocorra de sermos atingidos impiedosamente pela 

perda da função de um órgão vital, ou nossos filhos, mãe, pai, irmão, amigo, para 

brotar em nosso coração o desejo que a medicina ande ainda mais rápido, e que 

continue encontrando fórmulas cada vez mais eficazes para substituir o órgão e 

tecido doente, e com isto, salvar o nosso ente querido que fenece.  

Em contrapartida cabe ao Direito andar pari passu com as inovações, em 

especial com aquelas que não afetam a dignidade do homem, e ainda lhe garantam 

o direito de continuar a viver.  

Era interessante que a questão dos transplantes suscitasse em cada um de 

nós uma reflexão, e o desejo de que aquele que está com um órgão ou tecido 

comprometido possa ser restabelecido, e aquele que nunca enxergou, correu, 

andou, realize o sonho de fazê-lo pela primeira vez.  

Por isso, concluímos que houve um retrocesso em nossa legislação, que ao 

invés de introduzir alterações que desampararam milhares de pacientes que 

padecem as penas impostas pelas doenças que requerem um transplante, deveria 

ter aprimorado o seu conteúdo, utilizando-se de critérios pedagógicos, haja vista, 

que a maior possibilidade de obtenção de órgãos e tecidos é proveniente de 

cadáveres, pois a doação inter vivos por natureza é limitada, não se pode trocar uma 

vida por outra.  

Contamos que, com os avanços da ciência, a história da medicina e a 

evolução dos transplantes, possam continuar a ser úteis ao ser humano, e devolver-
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lhe o direito de viver saudavelmente. Haja vista, que a doença interfere 

profundamente em sua vida emocional e produtiva.   

O transplante para muitos, significa literalmente o renascimento, e nas 

diversas partes do mundo consiste numa rotina hospitalar, mas guarda a 

peculiaridade de ser um tratamento médico que depende da população para ser 

operacionalizado.  

Na seara das transplantações de órgãos e tecidos, urge que a sociedade 

exerça a solidariedade, o verdadeiro amor, para que a dignidade da pessoa humana 

possa ser concretizada, também por esta intervenção médico-científica.                    
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