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RESUMO 
 

O tráfico de órgãos é uma pratica criminosa pouco discutida entre a população brasileira, contudo, é um 
mercado negro que cresce cada vez mais de forma rápida e silenciosa. Esse crime surgiu em razão da longa 
espera por doadores em filas de transplante de órgãos. Diante do problema, os criminosos se aproveitam da 
situação para “explorar” o desespero dos pacientes que precisam de um órgão urgente, bem como de 
doadores que necessitam de dinheiro e estão aptos a doar. Pessoas com um poder econômico 
consideravelmente alto logo procuram uma solução para salvar a vida, e acabam se rendendo ao comércio 
ilegal. Existem várias formas de praticá-lo, seja pelo tráfico de determinados órgãos específicos, seja pelo 
tráfico de pessoas para fins de remoção de todos os órgãos. As vítimas aceitam fazer essa operação em troca 
de prestação pecuniária, contudo, em alguns casos, são sequestradas e mortas por criminosos para 
realizarem a retirada dos órgãos e posteriormente a venda. Mesmo com a gravidade desse crime, poucas 
pessoas falam sobre o assunto. Esse tipo de crime é feito de forma silenciosa, o que faz precisar de uma 
atenção ainda maior. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Criminalização; Miséria; Prestação pecuniária; Transplante de órgãos. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

Há uma escassez enorme na doação de órgãos, e com isso as portas se abrem para 
o crime do tráfico de órgãos. No Brasil a fila de espera para um transplante de órgãos é 
imensa, e nunca chega ao fim. A quantidade de pessoas que necessitam de um órgão 
aumenta de forma extremamente preocupante. De acordo com a Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO), mais de 30 mil pessoas aguardam um transplante, e 
somente no primeiro semestre do ano de 2018, 1.286 pessoas morreram durante essa 
espera. O número de cirurgias realizadas no Brasil durante o ano de 2018 todo chega perto 
de 9 mil (RBT, 2018). 

O tráfico de órgãos é apenas um dos “ramos” do tráfico de pessoas, que é 
considerado a segunda maior fonte de renda ilegal do mundo, perdendo apenas para o 
tráfico de armamentos. Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), seu lucro 
encontra-se na faixa de 32 bilhões de dólares anuais (SIQUEIRA; QUINTEIRO, 2013). 

Esse tipo de crime é algo tão assustador que as pessoas se negam a acreditar que 
realmente existe, contudo, o mais impactante é que pessoas da área da saúde que 
deveriam prestar assistência à população, também estão envolvidas nesse crime tão 
bárbaro. Em seu artigo 46, o próprio Código de Ética da Medicina proíbe o médico de 
participar da comercialização de órgãos e tecidos, seja ela direta ou indiretamente.  

Apesar da gravidade do problema, são poucos os estudos acerca das legislações 
nacionais e internacionais que falam sobre assunto de forma especificada. É um pouco 
mais comum discussões sobre o Tráfico de Pessoas de forma geral do que o Tráfico de 
pessoas para remoção de órgãos e tecidos ou o Tráfico de Órgãos, o que dificulta ainda 
mais a evolução legislativa no combate e prevenção a esse crime (pag. 552. SCACCHETTI; 
et. al, 2013). Infelizmente, o tráfico internacional de órgãos humanos se confunde com o 
tráfico internacional de pessoas, sendo estritamente necessário que sejam tratados de 
forma totalmente distintas (NAÍM, 2006). 
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Para muitas pessoas o tráfico de órgãos é levado apenas como uma lenda, e o que 
se pretende com a presente pesquisa é trazer uma abordagem pouco discutida pela 
sociedade e demonstrar que este é um fato real, um mercado negro que envolve bilhões 
de reais e atinge escala internacional, conscientizando-as dessa forma a prevenção.  

 
2  MATERIAS E MÉTODOS 

 
A metodologia usada para realizar a presente pesquisa se volta na reunião de 

informações de livros, documentários, artigos, pesquisas realizadas através da Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos e do Ministério da Saúde, entrevistas e sites 
jornalísticos que tratam do assunto.  
 
3        RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Ao fim da pesquisa chegou-se ao resultado mais assustador do que se esperava. O 
crime de Tráfico de Órgãos atinge o mundo todo e se aproveita principalmente dos países 
que vivem na miséria. No Nepal há uma cidade pequena chamada Hokse, mas que, de 
forma assustadora, é conhecida como “Aldeia do Rim”, isso porque muitos moradores já 
venderam o próprio rim para poder sobreviver. Já em Bangladesh, na vila de Kalai, somente 
no ano de 2015, 40 moradores venderam seus órgãos (PRESSE, 2015). São pessoas 
desesperadas pela total falta de meios econômicos para sobreviver e que utilizam partes 
de seu corpo para obter crédito de criminosos.  

O que torna ainda mais aterrorizante é o fato de pessoas da mesma família 
incentivarem as outras a venderem seus órgãos, e principalmente o rim, que é o órgão com 
o valor mais alto do mercado, até mais caro que o coração. O desenvolvimento da 
tecnologia e da ciência deveria ser algo bom, contudo não nesses casos. No final do século 
XX o mais chocante é que o destaque é a compra e venda de partes do corpo humano, e 
não o corpo humano como um todo (BERLINGUER; GARRAFA, 2001). 

No ano de 2003, uma operação da Polícia Federal chamada “OPERAÇÃO BISTURI”, 
uma das maiores operações da época, realizada entre março e dezembro do mesmo ano, 
investigou uma quadrilha que entrava em contato com moradores da periferia de Recife 
oferecendo dinheiro em troca de seus rins. As ofertas variavam de 6 a 10 mil dólares. Muitas 
pessoas com dificuldades financeiras aceitavam a oferta. Ao todo 38 pessoas foram 
submetidas a cirurgias. As consequências eram ainda piores, isso acabou gerando um 
círculo vicioso, as pessoas que passavam por esse procedimento voltavam para sua terra 
em busca de novos “doadores” de rim, recebendo assim uma espécie de “recompensa” a 
cada doador encontrado, tornando-se uma espécie de Tráfico de Órgãos consentido (CPI, 
2004).  

Resta claro que uma das maiores causas desse crime são as condições 
socioeconômicas de milhões de pessoas ao redor do mundo (SIQUEIRA; QUINTEIRO, 
2013). A busca por uma condição melhor de vida traz graves consequências para quem se 
submete a esse tipo de procedimento. O corpo humano não poderia, ou pelo menos não 
deveria ser tratado como mercadoria, que é o que vem acontecendo, pois se trata de um 
bem protegido juridicamente.  

Não só no Brasil, mas no mundo todo, a quantidade de pessoas que esperam por 
um órgão é superior à oferta, transformando o tráfico de órgãos em uma das mais lucrativas 
atividades ilícitas exploradas pela criminalidade organizada (CPI, 2004). 

A remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo é regulamentada pela Lei Federal 
n° 9.434/1997, que trata da remoção dos órgãos com a finalidade do transplante legal. O 
doador vivo que for submetido a violência, grave ameaça, coação, fraude ou abuso está 
assegurado pelo artigo 149-A do Código Penal Brasileiro. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil há cerca de 40 mil pessoas 
na fila de espera para o transplante de órgãos.  

Analisando o gráfico apresentado, é possível concluir que a demanda é 
extremamente alta. No período de 2001 a 2018 foram realizados quase 9 mil transplantes, 
sendo que há aproximadamente 40 mil pessoas na fila de espera somente no ano de 2018 
(Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1: evolução do número de transplantes realizados no Brasil no período de 2001 a 2018 

Fontes dos Dados: CETs - Centrais Estaduais de Transplantes/ INCA/ TabWin 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Após o estudo realizado acerca do tema em diferentes casos, percebe-se que umas 
das maiores causas do crime de Tráfico de Órgãos é a extrema miséria em que vive o 
mundo. Pessoas trocam seus próprios órgãos por valores considerados irrisórios se 
comparados com o valor da vida.  

O crime de tráfico é antigo, mas a modalidade do tráfico de órgãos é nova, e muito 
assustadora. As sociedades marginalizadas são as vítimas mais fáceis para tal prática, haja 
vista serem mais suscetíveis a sequestros (UNODC,2012). O problema é que, diante de 
tanta miséria por parte dos doadores e tanta ambição por parte dos criminosos, estes não 
se importam com o estado de saúde da vítima posterior ao transplante, e tão pouco prestam 
alguma assistência. Infecções e doenças cardíacas não diagnosticadas podem ser fatais 
tanto para os doadores quanto para os receptores. 

Outro ponto a ser enfatizado é que esse problema não irá desaparecer da noite para 
o dia, e muito menos, de maneira fácil e simples. São necessárias estratégias que buscam 
a prevenção e proteção de vítimas, tendo como principal objetivo o respeito à dignidade da 
pessoa humana e a situação econômica das pessoas que vivem na miséria e buscam o 
mercado clandestino para sair dessa situação. 
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