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1. INTRODUÇÃO

O n.º 4 do artigo 152.º do Tratado confere à UE competência para adoptar "medidas que 
estabeleçam normas elevadas de qualidade e segurança dos órgãos e substâncias de origem 
humana, do sangue e seus derivados; essas medidas não podem obstar a que os 
Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de protecção mais estritas."

Em 2003 e 2004, já foram adoptadas directivas relativas a determinadas exigências em 
matéria de qualidade e segurança para o sangue, os tecidos e as células humanas. Nessa 
ocasião, decidiu-se seguir um caminho diferente no que respeita aos órgãos humanos. Em 
consequência disso, a Comissão Europeia adoptou, em 31 de Maio de 2007, uma 
Comunicação em que propôs três acções: 

(i) um instrumento jurídico para normas de qualidade e segurança;

(ii) um plano de acção para uma cooperação reforçada e o intercâmbio de melhores práticas 
entre os Estados-Membros;

(iii) medidas tendentes a evitar o comércio de órgãos humanos.

O Conselho apoiou as propostas da Comissão nas suas conclusões de 6 de Dezembro de 2007.
Por sua vez, na sua resolução de 22 de Abril de 2008, o Parlamento Europeu saudou a 
Comunicação da Comissão. O Parlamento solicitou expressamente à Comissão que 
apresentasse, com brevidade, uma proposta de directiva e um plano de acção para desse modo 
alcançarem o objectivo comum, isto é, o aumento, de modo seguro, do número de órgãos 
disponíveis para dádiva na Europa.

Em 8 de Dezembro de 2008, a Comissão publicou as propostas de directiva e de plano de 
acção, juntamente com uma avaliação do impacto. A relatora acolhe as propostas com agrado, 
mas considera lamentável que, em consequência das próximas eleições, o Parlamento 
Europeu não disponha de tempo suficiente para concluir o processo de decisão. Apenas será 
possível realizar, com base nesta nota, um primeiro debate sobre a directiva na última reunião
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar nesta legislatura. A 
relatora lamenta igualmente o facto de o debate sobre a directiva e o plano de acção não 
poderem ter lugar simultaneamente.

2. PONTOS A DEBATER

A relatora acolhe com agrado a abordagem-quadro da proposta: a directiva pretende
assegurar a existência nos Estados-Membros das estruturas necessárias para garantir a
qualidade e segurança dos órgãos humanos, deixando, porém, às autoridades competentes dos 
Estados-Membros margem suficiente para determinarem de forma mais pormenorizada o seu 
conteúdo exacto. Afigura-se importante referir que a directiva não fixa quaisquer critérios 
para os dadores ou receptores, mas apenas para os órgãos. 

Por um lado, a garantia de qualidade e segurança dos órgãos a nível da UE pode facilitar a 
cooperação entre os Estados-Membros e o intercâmbio transfronteiriço de órgãos e, por 
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outro, pode combater indirectamente o tráfico de órgãos (nomeadamente, mediante a 
criação de uma autoridade ou de autoridades de supervisão e de programas de qualidade 
nacionais, assegurando a rastreabilidade e a protecção do dador, bem como uma 
caracterização completa do órgão).

Nas últimas semanas, a relatora travou inúmeras conversações com pessoas interessadas 
(médicos, doentes, coordenadores de transplantes, autoridades, etc.). Todos acolheram as 
propostas com agrado e consideraram-nas bastante completas. Naturalmente, continua a haver 
pontos que é necessário esclarecer melhor ou que são passíveis de melhoria.

1. Flexibilidade

Na sua resolução de 2008, o Parlamento Europeu acentuou a necessidade de a directiva ser
suficientemente flexível e salienta que, em última instância, cabe ao médico decidir se o órgão 
satisfaz todos os critérios. A relatora acentua que a directiva não pode comportar quaisquer 
obrigações administrativas adicionais para os Estados-Membros ou prestadores de serviços. 
Nesse âmbito, parece importante referir os seguintes pontos:

 Os programas nacionais de qualidade devem permitir aos Estados-Membros controlar
o processo de transplante de órgãos e introduzir melhorias. Tanto o grau de pormenor 
como a função dos diversos parceiros no processo podem dar lugar a posteriores 
discussões. Com efeito, a intenção não é que a directiva ponha em perigo a utilização 
das boas práticas vigentes e das práticas adaptadas às condições e circunstâncias 
existentes em cada um dos Estados-Membros, nem que contenha condições que possam 
conduzir à redução do número de dadores potenciais e efectivos.

 A directiva propõe a redução do tempo de isquemia. Continua a caber às autoridades 
nacionais calcular o tempo de isquemia face aos crescentes custos dos transportes e 
ter em conta a relação custo-eficácia. A relatora é de opinião de que, por esse motivo, as 
disposições em matéria de transporte de órgãos devem deixar margem suficiente para 
estas considerações.

 A relatora regozija-se com o facto de a Comissão ter incluído no Anexo a caracterização 
pormenorizada de órgãos e dadores e de, para o efeito, não ter optado por um processo 
de comitologia. É possível que, à primeira vista, o grau de pormenor assuste os que não 
são especialistas. Todavia, o Anexo não contém qualquer proibição nem nele se 
requerem quaisquer resultados específicos de testes. Pelo contrário, o Anexo deve 
permitir ao médico e à sua equipa efectuar, com base na visão de conjunto de todas as 
características, uma avaliação dos riscos do órgão em questão. A transplantação é uma 
especialização recente, motivo por que também é crucial a investigação, sendo 
necessário poder ter em conta os progressos no domínio da ciência médica. Por esse 
motivo, é importante o facto de o artigo 25.º da directiva tornar possível esta 
flexibilidade, tendo em conta que nele se determina a possibilidade de actualização do 
Anexo através da comitologia.

 A relatora chama a atenção para o facto de a nova directiva dever complementar e 
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reforçar os esforços dos Estados-Membros a fim de estabelecer um método activo e 
eficaz de coordenação, sem constituir um obstáculo à introdução ou manutenção de 
normas mais rigorosas.

2. Autoridades nacionais e organizações europeias de intercâmbio

 A proposta de que cada Estado-Membro designe uma ou mais autoridades 
nacionais deve ser considerada crucial: a prática ensina-nos que um sistema central 
desse tipo pode conduzir a um aumento do número de dadores. Todavia, o conjunto
de funções dessas autoridades parece muito ambicioso, sobretudo para os 
Estados-Membros que ainda não criaram uma autoridade nacional dessa natureza.

 Também o intercâmbio de órgãos entre Estados-Membros continua a ser essencial.
Será importante averiguar até que ponto a directiva proporciona aos 
Estados-Membros a possibilidade de manter, ou não, as relações existentes com as 
organizações europeias de intercâmbio ou de desenvolver novas relações. Com 
efeito, o artigo 22.º estipula que os Estados-Membros podem delegar competências 
nas organizações de intercâmbio. 

3. Relação com outra legislação

 Dado que a base jurídica desta directiva é o artigo 152.º, todas as regras relativas aos 
serviços de saúde transfronteiriços lhe são igualmente aplicáveis. Tendo em conta 
a especificidade das transplantações e o delicado sistema de listas de espera, seria 
melhor considerar na directiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços – que 
neste momento está a ser discutida no Parlamento Europeu e no Conselho – a 
abertura de uma excepção para os órgãos destinados a transplantação.

4. Delimitação do âmbito de aplicação da directiva

 Para evitar quaisquer mal-entendidos, cumpre referir que as disposições da directiva 
no que diz respeito à investigação apenas se aplicam a órgãos para transplantação 
num corpo humano.

 Não obstante o facto de alguns interessados requererem que a 
atribuição/distribuição de órgãos passe também a ser objecto desta directiva, a 
relatora considera que a atribuição não faz directamente parte dos assuntos nela 
propostos, nem é abrangida pelas competências da UE.

 Na sua resolução de 22 de Abril de 2008, o Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que apoiasse métodos de prevenção e tratamento da rejeição de órgãos. 
Tendo em conta que este assunto ainda não é considerado na actual proposta, pode, 
sem dúvida, constituir um ponto de particular interesse para a completar.

5. Definições

 Mantém-se a questão de saber se a definição de "órgão" é suficientemente clara ou 
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se deve ser melhorada de molde a indicar se também abrange os ilhéus de Lagerhans, 
os tecidos humanos compostos e os hepatócitos.

 A definição de "caracterização do dador" também podia indicar a necessidade de
ter em conta o nível de conhecimentos existente no domínio da medicina de 
transplantação, tal como estipulado no artigo 25.º.

 A relatora acolhe com agrado o facto de a Comissão manter idênticas as definições
de "organismos de colheita" e "centros de transplantação", dando, desse modo, 
aos Estados-Membros a possibilidade de, de acordo com as práticas em vigor nos 
respectivos territórios, escolherem o organismo ao qual confiar essas tarefa (isto é, a 
colheita e a transplantação de órgãos humanos).

6. Dadores vivos

 Os Estados-Membros em que o legislador permita a dádiva em vida têm de garantir a 
preservação do anonimato do dador vivo que não tenha qualquer ligação genética ou 
emocional ao receptor.

 O artigo 13.º da proposta determina que as dádivas de órgãos humanos por dadores 
vivos devem ser voluntárias e gratuitas. Todavia, na sua resolução de 22 de Abril de 
2008, o Parlamento Europeu refere que cabe aos Estados-Membros fixar as 
condições de atribuição de uma compensação. Os Estados-Membros têm de garantir 
que o pagamento seja entendido única e exclusivamente como uma compensação e 
fique rigorosamente limitado ao reembolso das despesas efectuadas, bem como ao 
pagamento dos incómodos associados à dádiva de órgãos humanos. A relatora 
considera necessário que o artigo 13.º seja completado nesse sentido, por meio da 
introdução de alterações.

 Tendo em conta a importância das medidas que têm por objectivo a protecção do 
dador vivo (tanto do ponto de vista médico como psicológico e social), a relatora 
sublinha o interesse da concertação multidisciplinar em matéria de dádivas em 
vida.

7. Registo e rastreabilidade

 Para combater os transplantes-fantasma, um doente que deseje fazer um transplante 
fora da UE terá igualmente de se inscrever num banco de órgãos. Já existem 
iniciativas a esse respeito. Frequentemente, porém, verificam-se reservas por parte do 
doente. No decurso das conversações sobre o Plano de Acção, será necessário 
verificar a possibilidade de este assunto nele ser tomado em linha de conta.

 Uma das organizações europeias de intercâmbio deu recentemente início ao projecto 
EFRETOS relativo a um sistema europeu de identificação do dador (European 
Framework for the Evaluation of Transplant Organs). A relatora aguarda com 
grande interesse os resultados deste projecto. Oxalá ele possa servir de exemplo para 
outros acordos de cooperação e talvez, com o tempo, possa dar origem a um 
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verdadeiro sistema de identificação europeu.

 Relativamente ao registo de dadores, levanta-se periodicamente a questão de se saber 
qual é o resultado de um sistema europeu uniforme com base nos mesmos 
parâmetros, a fim se aumentar a comparabilidade. Os actuais parâmetros dão, por 
vezes, origem a confusões. Esta questão não é abordada na directiva, mas esperemos 
que a sua vez chegue durante as conversações entre os Estados-Membros sobre o 
Plano de Acção.

 A relatora insiste na importância das propostas relativas ao registo e à rastreabilidade 
para a luta contra o comércio de órgãos humanos, para o que também pode 
contribuir uma maior sensibilização do público.

  


