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O que é Tráfico de Pessoas

Definição Jurídica: Protocolo de Palermo (Protocolo para Prevenir,

Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças)

– Internalizado no Brasil pelo Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004

Art. 3º, “a” – “A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o

transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas,

recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, rapto,

à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de

vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de benefícios para obter o

consentimento de uma pessoa...”

Art. 3º, “b” – “O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas (…)

será considerado irrelevante se tiver sido utilizado de qualquer um dos

meios referidos na alínea ‘a’”.
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Uma dificuldade apontada é que as informações sobre o tráfico de pessoas são muito

fragmentadas. Muitos órgãos registram vítimas, mas aquilo que de fato se torna caso

notificado como tráfico de pessoas ainda é muito pouco. Isso acontece porque muitos

sistemas de assistência social funcionam como portas de entrada para um caso, mas o

acompanhamento das vítimas não é suficiente para gerar dados confiáveis. Com base

em informações provindas do setor da saúde, por exemplo, seria possível criar redes

de atendimento para melhor atender as vítimas. Além disso, as informações que já

existem nem sempre são divulgadas apropriadamente. No fim de 2014, por

exemplo, o Ministério da Justiça lançou um relatório sobre tráfico de pessoas cuja

divulgação foi restrita.

Outro problema mencionado é que o Brasil atualmente não realiza uma política

pública ampla no combate ao tráfico de pessoas, mas sim um conjunto de ações

pontuais. Desse modo, falta informação sobre quem foi atingido pelas iniciativas

públicas de combate ao tráfico, como os funcionários públicos são treinados para lidar

com a questão, quais recursos são aplicados e como a prestação de contas é feita.

Espaços que já existem e que poderiam ser melhor aproveitados, como o

CONATRAP (Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), não são

transparentes o suficiente ou são esvaziados.

Reunião na ONG Artigo 19 em 2015



Incumbências do Ministério da Saúde no 

II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

1. 2.D.7: Estratégia para a incorporação do tema do tráfico de pessoas no atendimento do Sistema

Único de Saúde – SUS criada.

2. 2.D.14: Ficha de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências estabelecida como

instrumento para disparar as ações de proteção e atendimento às vitimas de tráfico de pessoas e as ações de

responsabilização dos autores.

3. 2.D.17: Programa DST/AIDS com o tema tráfico de pessoas incorporado, estimulando planejamento

intersetorial de suas atividades.

4. 2.G.2: Serviços de assistência social e atendimento à saúde , ofertados nos municípios onde estão sendo

construídas grandes obras governamentais capacitados para atuar no enfrentamento ao tráfico de pessoas.

5. 3.A.13: Capacitação dos profissionais de saúde no tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas

realizada.

6. 3.A.15: Capacitação das equipes de saúde da família para identificar e mediar situações de violência

doméstica como fator de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas, realizada.

7. 4.A.6: Investigação ou análise que identifique a vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis e

sua relação com o tráfico de pessoas desenvolvida e disseminada.



















Tráfico Internacional 
de Órgãos



O Comércio de Órgãos na 

Legislação Brasileira

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997.

Art. 15 Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-
multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove,
intermedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a
transação.



Declaração de Istambul

Declaração 
de Istambul 

(2008)

Tráfico de 
Órgãos

Comércio dos 
Transplantes

Turismo de 
Transplante

Os princípios do Protocolo e da Declaração rejeitam a coisificação do corpo
humano, ou seja, reduzi-lo a um meio e apropriá-lo como um objeto.



Tráfico de Órgãos -

Declaração de Istambul (2008)

• “O tráfico de órgãos consiste no recrutamento, transporte, transferência,
refúgio ou recepção de pessoas vivas ou mortas ou dos respectivos
órgãos por intermédio de ameaça ou utilização da força ou outra forma
de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição de
vulnerabilidade, ou da oferta ou recepção por terceiros de pagamentos
ou benefícios no sentido de conseguir a transferência de controle sobre o
potencial doador, para fins de exploração através da remoção de órgãos
para transplante.” (Declaração de Istambul, 2008).



Comércio dos Transplantes - Declaração 

de Istambul (2008)

• “O comércio dos transplantes é uma política ou prática
segundo a qual um órgão é tratado como uma mercadoria,
nomeadamente sendo comprado, vendido ou utilizado para
obtenção de ganhos materiais”. (Declaração de Istambul,
2008).



Viagens para fins de transplante

Declaração de Istambul (2008)

• “As viagens para fins de transplante são a circulação de órgãos, doadores,
receptores ou profissionais do setor do transplante através de fronteiras
jurisdicionais para fins de transplante. As viagens para fins de transplante
tornam-se turismo de transplante se envolverem o tráfico de órgãos e/ou o
comércio dos transplantes ou se os recursos (órgãos, profissionais e centros de
transplante) dedicados à realização de transplantes para os pacientes de fora de
um determinado país prejudicar a capacidade de prestação de serviços de
transplante para a sua própria população”. (Declaração de Istambul, 2008).

A Declaração procurou esclarecer a questão da circulação de órgãos, doadores, 
receptores ou profissionais do setor do transplante, diferenciando o que é 

aceitável (viagens para fins de transplante) e o que não é aceitável (turismo de 
transplante) nesta logística global: 



De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Irã existem 137 agências e 23 

clínicas ilegais apenas para os transplantes de rins. (Dados OMS).







Percepções sobre forma de 
obtenção dos órgãos e as 
abordagens de Mercado



OBJETIVO GERAL

• Avaliar as percepções de profissionais de saúde e da população em
geral com relação à forma de obtenção dos órgãos, em especial a
abordagem de mercado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comparar as percepções dos profissionais de saúde com as da
população em geral em relação a abordagem de mercado na
obtenção de órgãos.

• Comparar a percepção desinteressada com a percepção com
envolvimento de necessidade pessoal ou familiar de obter órgãos
para fins de transplante utilizando a abordagem de mercado.



• Questionário estruturado com 10 perguntas,

• três para definir as características do participante (idade, sexo e
se é profissional da saúde ou não)

• as sete restantes com diferentes cenários legais atualmente
existentes no mundo referente a abordagem de mercado.

• Foi utilizada uma escala de Likert de três pontos: concordo, discordo
e não tenho opinião.



Questionário Aplicado

• Número de Participantes: 692

• Participantes online: 400

• Participantes do formulário físico: 292

• Sexo: 470 (67,9%) do sexo feminino e 222 (32,1%) do masculino.

• Faixa etária: variou de 17 a 79 anos, com uma média de 37,42

±13,9 anos.

• Profissionais de Saúde: 345 (49,9%).

















Distribuição comparativa das respostas às diferentes

situações apresentadas sobre captação de órgãos



“Pode parecer chocante que, em tantos lugares, 

o homem tenha se tornado mais valioso como fonte de peças de reposição do que por 

sua inteligência ou força de trabalho”. 

Moisés Naím.
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