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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a dádiva voluntária e não remunerada de tecidos e células
(2011/2307(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 184.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Segundo Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a dádiva 
voluntária e não remunerada de tecidos e células (COM(2011)0352),

– Tendo em conta a Diretiva 2010/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 7 de julho de 2010, relativa a normas de qualidade e segurança dos órgãos humanos 
destinados a transplantação1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de maio de 2010, sobre a Comunicação da 
Comissão: Plano de ação no domínio da dádiva e transplantação de órgãos (2009-2015): 
Reforçar a cooperação entre os Estados-Membros2,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 
março de 2004, relativa ao estabelecimento de normas de qualidade e segurança em 
relação à  dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e 
distribuição de tecidos e células de origem humana3,

– Tendo em conta a Diretiva 2006/17/CE, de 8 de fevereiro de 20064, que aplica a 
Diretiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a 
determinados requisitos técnicos aplicáveis à dádiva, colheita e análise de tecidos e células 
de origem humana,

– Tendo em conta os princípios orientadores sobre a transplantação de órgãos humanos da 
Organização Mundial de Saúde,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa sobre Direitos Humanos e 
Biomedicina e o seu Protocolo Adicional sobre a Transplantação de Órgãos e Tecidos de 
Origem Humana,

– Tendo em conta os dados europeus sobre atividades de dádiva e transplantação de 
Tecidos, de Células Hematopoiéticas e Reprodutivas do Relatório de 2010 do Registo 
Europeu para Órgãos, Tecidos e Células,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

                                               
1 JO L 207 de 6.8.2010, p. 14.
2 JO C 161E de 31.5.2011, p. 65. 
3 JO L 102 de 7.4.2004, p. 48. 
4 JO L 38 de 9.2.2006, p. 40.



4/9 PR\889680PT.doc

PT

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

A. Considerando que os tecidos e células doados, como a pele, ossos, tendões, córneas e 
células estaminais hematopoiéticas, são cada vez mais utilizados em terapias médicas e 
como matéria-prima para medicamentos de terapia avançada;

B. Considerando que, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Diretiva 2004/23/CE, os 
Estados-Membros devem apresentar à Comissão, de três em três anos, relatórios sobre a
prática da dádiva voluntária e não remunerada;

C. Considerando que 27 dos 29 países relatores adotaram disposições (vinculativas ou não) 
que regem o princípio da dádiva voluntária e não remunerada de tecidos e células;

D. Considerando que 13 países adotaram princípios orientadores relativos à possibilidade de 
dar alguma forma de compensação ou incentivo aos dadores de tecidos e células;

E. Considerando que 19 países informam ter dado alguma forma de compensação ou 
incentivo a dadores vivos de tecidos e células (excluindo células reprodutivas);

F. Considerando que 14 países dão alguma forma de compensação ou incentivo à  dádiva de 
células reprodutivas;

G. Considerando que quatro países dão um tipo de compensação ou incentivo a familiares de 
dadores mortos;

H. Considerando que a sensibilização e a opinião públicas desempenham um papel muito 
importante no aumento das taxas de dádiva de órgãos;

I. Considerando que apenas 11 países adotaram políticas que visam promover a 
autossuficiência em matéria de tecidos e células;

J. Considerando que a maioria dos países relatores dispõe de entidades públicas de 
colheita/fornecimento de tecidos e células ou um sistema duplo de entidades privadas e 
públicas que procedem a essa colheita/fornecimento;

K. Considerando que a colheita de tecidos e células de origem humana deve ser efetuada por 
pessoas que tenham concluído com êxito um programa de formação definido por uma 
equipa clínica especializada nos tecidos e células a colher ou por um serviço manipulador 
de tecidos autorizado a proceder a colheitas;

L. Considerando que só é possível proceder a uma intervenção médica depois de a pessoa em 
questão ter dado o seu consentimento livre e esclarecido;

M. Considerando que a utilização de tecidos e células para aplicação no corpo humano 
acarreta um risco de transmissão de doenças e outras consequências potencialmente 
adversas para os recetores; atendendo a que esse risco pode ser reduzido mediante a 
seleção cuidadosa dos dadores, a análise de cada dádiva e a aplicação de procedimentos 
destinados à colheita de tecidos e células que estejam conformes com normas e processos 
estabelecidos e atualizados de acordo com os melhores pareceres científicos disponíveis;



PR\889680PT.doc 5/9

PT

1. Congratula-se com as conclusões do Segundo Relatório sobre a dádiva voluntária e não 
remunerada de tecidos e células;

Compensação e altruísmo

2. Sublinha que a dádiva deve ser voluntária e não remunerada e ocorrer em contextos 
jurídicos e éticos claramente definidos;

3. Apoia as medidas destinadas a proteger os dadores vivos e a garantir que a dádiva seja 
feita de forma altruísta e voluntária, e considera que o princípio do altruísmo tem uma 
importância crucial, não só devido ao efeito benéfico na qualidade e segurança das células 
e tecidos doados, mas também porque implica solidariedade para com o sofrimento de 
outrem;

4. Convida os Estados-Membros a definirem as condições em que pode ser concedida uma 
compensação financeira, tendo em consideração que essa compensação se limita 
exclusivamente a condições que permitam o ressarcimento das despesas incorridas com a 
dádiva de um órgão, como despesas de viagem, perda de rendimentos ou despesas 
médicas, proibindo deste modo quaisquer incentivos ou desvantagens financeiras para um 
potencial doador;

5. Sublinha, contudo, que o princípio do altruísmo não é necessariamente violado através da 
utilização de incentivos não financeiros, como benefícios em espécie, que podem tornar a 
dádiva menos onerosa e mais apelativa, assegurando ao mesmo tempo que o corpo 
humano não seja fonte de lucro financeiro;

6. Apela aos Estados-Membros para que garantam que os dadores vivos sejam selecionados 
por profissionais competentes qualificados ou devidamente formados, com base no estado 
de saúde e antecedentes clínicos do dador, incluindo uma avaliação psicológica, se 
necessário;

Rastreabilidade e questões de transparência

7. Salienta que o princípio da transparência é de importância fulcral para se conseguir um 
elevado nível de apoio público à dádiva; incentiva os Estados-Membros a trabalharem no 
sentido da criação de um sistema de dádiva que garanta a segurança dos doentes e 
aumente a rastreabilidade, que é particularmente importante no que se refere à dádiva de 
gâmetas;

8. Apela, assim, aos Estados-Membros para que assegurem a disponibilização de informação 
e dados adequados que permitam ao público fazer escolhas informadas;

9. Sublinha os problemas de natureza jurídica e ética suscitados pela existência de sítios Web 
que permitem às pessoas vender ou comprar gâmetas em linha; apela aos 
Estados-Membros para que considerem a regulamentação deste domínio de modo a 
prevenir o possível surgimento de um mercado negro em linha;

Intercâmbio de boas práticas e reforço da cooperação europeia e internacional 
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10. Apela aos Estados-Membros para que envidem esforços concertados de participação no 
intercâmbio de boas práticas no que diz respeito à resolução de insuficiências no 
fornecimento de tecidos e à melhor forma de aumentar a sensibilização relativamente à 
dádiva de tecidos e células;

11. Considera que o papel dos acordos bilaterais é extremamente importante para apoiar os 
países com escassez de tecidos e células ou que não encontrem dadores adequados no 
país, bem como para garantir que a informação sobre tecidos e células circule de forma 
mais livre entre os países;

12. Aplaude particularmente, no contexto europeu, o papel desempenhado pelo EUROCET 
neste domínio, que tem sido crucial enquanto base central para a recolha de dados sobre 
dádiva de tecidos e células e atividades de transplantação; apela às autoridades dos 
Estados-Membros para que reforcem a sua colaboração com o EUROCET de modo a 
acordarem novas normas comuns relativamente à dádiva de células e tecidos e, deste 
modo, possibilitem aos profissionais dos cuidados de saúde melhorar a compatibilidade 
oferecida aos cidadãos europeus;

13. Convida os Estados-Membros a explorarem todas as oportunidades possíveis de 
cooperação internacional mais alargada neste domínio, nomeadamente no que diz respeito 
às potenciais utilizações das células estaminais hematopoiéticas;

Sangue do cordão umbilical e células estaminais

14. Reconhece os avanços científicos significativos alcançados no domínio do sangue do 
cordão umbilical e das potenciais utilizações deste sangue para o tratamento de doenças, 
nomeadamente doenças infantis; 

15. Sublinha a importância de as mães darem sangue e tecido do cordão umbilical à nascença 
a bancos públicos ou privados, para ajudar a tratar doenças e aprofundar a investigação 
neste domínio;

16. Apela aos Estados-Membros para que aumentem a sensibilização relativamente ao 
armazenamento de sangue do cordão umbilical em bancos públicos e privados através de 
campanhas de informação que podem decorrer, por exemplo, durante cursos de 
preparação para o parto;

17. Propõe aos Estados-Membros que ponderem a adoção e a aplicação de normas 
operacionais e éticas comuns para os bancos de sangue do cordão umbilical públicos e 
privados, como as que foram propostas por organizações sem fins lucrativos como a 
International Netcord Foundation e a Foundation for the Accreditation of Cellular 
Therapy (FACT);

18. Convida os bancos de sangue do cordão umbilical públicos e privados a colaborarem de 
forma mais estreita para aumentarem a disponibilidade de amostras de sangue e tecido do 
cordão umbilical a nível nacional;

19. Destaca o desenvolvimento de procedimentos não invasivos de recolha de células 
estaminais através da utilização da colheita de células estaminais do sangue periférico 
(PBSC);
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20. Exorta os Estados-Membros a ponderarem o alargamento do número de centros 
destinados à colheita de amostras de células estaminais do sangue com vista a aumentar as 
hipóteses de encontrar um dador compatível para os doentes que necessitem de um 
transplante;

21. Convida os Estados-Membros a criarem programas que incentivem as pessoas 
pertencentes a grupos étnicos minoritários a doarem tecidos e células aos bancos públicos 
com vista a solucionar as insuficiências registadas ao nível de uma boa compatibilidade de 
dadores neste grupo;

22. Sublinha que, com vista a garantir o respeito pela diversidade regulamentar existente entre 
os Estados-Membros que reflete valores e práticas nacionais diferentes neste domínio, o 
âmbito deste relatório não inclui as questões associadas à investigação de células 
estaminais embrionárias, clonagem terapêutica e fertilização in vitro;

23. Convida a Comissão a ponderar a revisão dos princípios que regem a dádiva de tecidos e 
células nos termos da Diretiva 2004/23/CE, de modo a alinhá-los pelos princípios que 
regem a dádiva de órgãos nos termos da Diretiva 2010/45/UE, e a tomar em consideração 
os desenvolvimentos científicos e as recomendações constantes do presente relatório;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução e âmbito

O presente relatório reforça a opinião de que as dádivas devem ser voluntárias e realizadas 
sem fins lucrativos num contexto de transparência. Aborda exclusivamente os tecidos e 
células que pertencem a uma das seguintes categorias, nomeadamente, os tecidos múltiplos, as 
células reprodutivas e as células não reprodutivas. Excetuando os casos do tecido da pele, 
vasos e membrana amniótica, a dádiva provém normalmente de um dador falecido. 

Uma vez que os cuidados de saúde são, em larga medida, da competência de cada 
Estado-Membro, as recomendações propostas têm por objetivo complementar as práticas 
existentes nos Estados-Membros e tirar partido de domínios como a dádiva transfronteiriça. 
Importa, contudo, notar que questões como a investigação das células estaminais 
embrionárias, fertilização in vitro e clonagem que utilizam células estaminais para fins de 
investigação não estão abrangidas pelo âmbito do presente relatório, devendo ser decididas a 
nível dos Estados-Membros.

Compensação e altruísmo

A relatora considera que o altruísmo é vital na dádiva de tecidos e células. A compensação 
pela dádiva deve ser gerida e definida cuidadosamente pelos Estados-Membros, devendo 
limitar-se a cobrir as despesas sofridas com a dádiva, como despesas de viagem, perda de 
rendimentos e despesas médicas. Contudo, tem havido uma multiplicidade de respostas em 
termos regulamentares a esta questão, e alguns países oferecem efetivamente uma 
compensação monetária pela dádiva de gâmetas. Rejeitando esta abordagem, a relatora 
preferiria sublinhar os «benefícios em espécie» não financeiros, como o programa atualmente 
em curso no Reino Unido, que incentiva a partilha de óvulos para ajudar a aumentar o número 
de gâmetas doados, e que constituem uma compensação mais ética para refletir o desconforto 
e o incómodo da dádiva.

A relatora está, além disso, preocupada com os problemas de índole jurídica e ética suscitados 
pela existência de inúmeros sítios Web que permitem às pessoas vender e comprar células de 
gâmetas em linha. Os Estados-Membros devem ponderar a adoção de legislação tendo em 
vista a regulamentação deste domínio, de modo a impedir o possível surgimento de um 
mercado negro em linha.

Cooperação internacional e rastreabilidade

O relatório da Comissão destaca o facto de existirem insuficiências a nível de medula óssea e 
espermatozoides em determinados Estados-Membros e de muitos países terem dificuldade em 
encontrar tecidos e células compatíveis adequados para indivíduos pertencentes a grupos 
étnicos minoritários. Este relatório tem por objetivo aumentar a oferta de tecidos e células 
através do intercâmbio das boas práticas em matéria de operações comuns, normas éticas e 
sensibilização para a dádiva. A relatora apela nomeadamente a uma maior colaboração entre 
os Estados-Membros com o projeto EUROCET existente. São igualmente incluídas 
referências a acordos internacionais com o objetivo de reforçar as existências de tecidos e 
células, garantindo ao mesmo tempo o cumprimento das normas de higiene e segurança, 
beneficiando assim todas as partes intervenientes. Para favorecer uma cooperação 
transfronteiras eficaz neste domínio, há que realizar inspeções rigorosas de modo a garantir o 
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maior grau possível de rastreabilidade e transparência no sistema de dádiva.

Sangue do cordão umbilical e células estaminais

A relatora pretende chamar especial atenção para a dádiva de sangue do cordão umbilical do 
qual são retiradas células estaminais, uma vez que há provas crescentes de que estas células 
podem ser utilizadas no tratamento de doenças, nomeadamente doenças infantis. Para otimizar 
o potencial do sangue do cordão umbilical, as autoridades competentes devem criar 
campanhas de sensibilização da opinião pública direcionadas sobretudo às grávidas. Devem 
também ser aplicadas normas comuns e práticas nos bancos nacionais e privados, que devem 
colaborar de modo a aumentar a disponibilidade de amostras de sangue do cordão umbilical a 
nível nacional.

A relatora sublinha as vantagens da exploração de diferentes métodos utilizados na recolha de 
células estaminais, como a colheita de células estaminais do sangue periférico (PBSC), um 
procedimento não invasivo. A Anthony Nolan Trust, uma instituição de solidariedade social 
do Reino Unido na área do cancro, faz a colheita de células estaminais em dadores para ajudar 
as pessoas que precisam de um transplante de células estaminais para salvar a sua vida, 
permitindo em média dois transplantes por dia, o que mostra a mais-valia desta tecnologia 
médica. Além disto, a relatora manifesta a firme convicção de que o acórdão recente dos EUA 
que autoriza a venda de células estaminais do sangue obtidas por aférese deve ser encarado 
com cautela e reafirma que a dádiva deve ser feita de forma voluntária e não remunerada. 

Observações finais

O presente relatório analisa as tendências atuais no domínio da dádiva voluntária e não 
remunerada de tecidos e células e faz recomendações destinadas a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas em toda a Europa e a aumentar o fluxo das dádivas entre Estados-Membros. 
Chama-se uma atenção especial para o reforço das reservas de células estaminais e de sangue 
do cordão umbilical nos Estados-Membros e para o aproveitamento das terapias com células 
estaminais para o tratamento bem-sucedido de doenças. A relatora saúda a colaboração dos 
seus colegas neste relatório. 


