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ABTO News  -  Comunicado

A partir desta edição, nosso Boletim ABTO News será 
apresentado em duas versões: 

uma impressa, resumida (quatro páginas), 
enviada a todos os nossos associados 

e uma eletrônica, mais extensa, 
a ser publicada em nosso site.

Esta edição do ABTO News 
destaca as ações realizadas 
durante a “Campanha 

Nacional de Doação de Órgãos” 
de 2019. Vários eventos foram 
realizados por todo país, durante o 
mês de setembro, com a finalidade 
de incentivar e esclarecer sobre a 
importância da doação de órgãos. 
Tivemos a VI Caminhada realizada 
na Avenida Paulista (SP), com mais 
de mil participantes, a tradicional 
iluminação do prédio da FIESP e 
dos relógios de São Paulo, na cor 
verde. 

No dia Nacional de Incentivo à 
Doação de Órgãos, o Ministro da 
Saúde interino, João Gabbardo 
entregou os Prêmios “Destaque na 
Promoção da Doação de Órgãos 
e Tecidos” para o Dr. José Medina, 
pela liderança mundial no número 
de transplantes renais realizados 
e para a ABTO, pelas atividades 
realizadas de promoção da 
doação de órgãos em nosso país. 
Na ocasião foram apresentados 
reajustes para algumas soluções de 
preservação de órgãos.

Destacamos a participação dos 
transplantados brasileiros nos Jogos 
Mundiais para Transplantados, 

realizado no Reino Unido, com 
a participação e premiação de 
vários atletas brasileiros.

Apresentamos os transplantes 
realizados neste trimestre; houve 
melhora nas taxas de doadores 
efetivos, se compararmos ao 
trimestre anterior, chegando a 
17,7pmp, porém ainda estamos 
distantes da meta de 20pmp para 
o ano. O transplante renal voltou a 
crescer (29,4 pmp) e esse aumento 
ocorreu tanto com doador vivo 
(3,7%), como falecido (3,4%). O 
transplante hepático, apesar do 
aumento na taxa de doadores, 
apresentou queda de 1,6%. O 
transplante cardíaco também 
diminuiu, mas a taxa está 6,1% 
maior que a do ano passado. 
O transplante pulmonar, que é 
realizado apenas em três estados, 
também apresentou queda de 
19,3%.

Temos que continuar traba-lhando 
e empenhados na procura de 
doadores e na utilização dos 
órgãos, para retomar o crescimento 
previsto para o ano. A luta pela 
melhora do financiamento do 
sistema persiste e deve continuar 
sendo foco das próximas diretorias.

Paulo M. Pêgo Fernandes
Presidente da ABTO

Editorial
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Lançamento Oficial da Campanha Nacional de Doação de Órgãos e do Registro 
Brasileiro de Transplantes (RBT) 1º semestre/2019

ABTO  -  MS (SNT)  -  HOSPITAL DO RIM

que a secretária Mailde Geordani 
doasse os órgãos da irmã, que 
faleceu há 10 meses. Comentou 
que um tempo antes de seu 
falecimento, ela havia comentado 
que, se algo acontecesse com ela, 
gostaria de ser doadora. Mailde 
sugeriu que as famílias falassem 
mais sobre o assunto,pois trata-se 
de um gesto de amor.

A economista Patrícia Fonseca, por 
sua vez, há quatro anos, recebeu 
um novo coração. Comentou que 
já não tinha mais chances de 
viver, a menos que recebesse uma 
doação. No dia do seu aniversário, 
recebeu a notícia de que o 
presente que mais queria na vida 
havia chegado. Hoje, pode viver 
uma vida com coisas que sonhou 
a vida inteira, praticar esportes e 
trabalhar. “Eu, que passei muitos 
anos de minha vida presa em uma 
cama, hoje posso trabalhar, posso 
viver minha vida ao lado do meu 
marido, posso lutar por outras 
pessoas e ainda virei triatleta.”, 
disse Patrícia.

O Dia Nacional de Doação 
de Órgãos tem o objetivo de 
conscientizar as pessoas sobre a 
importância da doação e fazer 
com que conversem com seus 
familiares e amigos sobre o assunto.

No dia 27 de setembro, foi 
realizada a comemoração 
do Dia Nacional da Doação 

de Órgãos, tendo o Ministério 
da Saúde lançado a Campanha 
Nacional de Doação de Órgãos de 
2019, cujo tema deste ano é: “A vida 
continua. Doe órgãos. Converse 
com sua família”, juntamente 
com o lançamento, pela ABTO, do 
Registro Brasileiro de Transplantes 
(RBT), relativo ao 1º semestre de 
2019. O lançamento ocorreu no 
Hospital do Rim e Hipertensão, 
em São Paulo, hospital que mais 
faz transplantes renais em todo o 
mundo.  

“Pouco mais da metade das 
famílias autorizam a doação. 
Temos mais de 40% das famílias 
que não autorizam a doação. São 
pessoas que têm condições de ser 
doadoras e que poderiam salvar 
várias vidas. Cada doador pode 
salvar quatro ou cinco vidas”, disse 
o ministro interino da Saúde, João 
Gabbardo, que, também, falou 
sobre a necessidade das famílias 
conversarem entre si sobre esse 
assunto, para que, caso aconteça 
o imprevisto da morte inesperada 
de um familiar, elas saibam que o 
desejo dele era de ser um doador.

Essa conversa foi fundamental para 

O Brasil é referência mundial na área 
de transplantes e possui o maior 
sistema público de transplantes do 
mundo. Em números absolutos, é o 
2º maior transplantador do mundo, 
atrás apenas dos EUA.

Os pacientes recebem assis-
tência integral e gratuita, 
incluindo exames preparatórios, 
cirurgia, acompanhamento e 
medicamentos pós-transplante 
pela rede pública de saúde. O SUS 
é responsável pelo financiamento 
de 95% dos transplantes no país. E 
uma nova portaria, assinada pelo 
ministro, durante o lançamento da 
campanha, reajusta o valor pago 
nas soluções de preservação de 
três órgãos.

João Gabbardo afirmou que, 
com esse reajuste, espera-
se que os hospitais sintam-se 
mais estimulados. Durante a 
Cerimônia, foi entregue o Prêmio 
“Amigos do Transplante” à ABTO, 
pela promoção da causa dos 
transplantes, no ato, representada 
pelo seu Presidente Paulo Pêgo 
Fernandes e ao Hospital do Rim 
e Hipertensão, por ser o hospital 
que mais realiza transplantes no 
mundo, tendo sido representado 
por seu Diretor, Dr. José Medina 
Pestana.
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CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019

ACRE

Motocicleata em 

Rio Branco chama a 

atenção da sociedade 

para a importância da 

doação de órgãos. 

O evento marca o 

Setembro Verde, mês 

de conscientização 

sobre a doação de 

órgãos. 
Sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do 

Acre (ALEAC) em alusão ao Dia Nacional de Doação de 

Órgãos e Tecidos.

CEARÁ

A XXI Campanha de Doação 
de Órgãos e Tecidos, no Ceará, 
ocorreu durante todo o mês de 
setembro, com a iluminação 
verde de monumentos do nosso 
estado e com o desenvolvimento 
de ações educativas, objetivando 
o fortalecimento da cultura da 
doação. 

Nossa Campanha também contou 
com o envolvimento dos atores 
partícipes do processo doação 
e transplantes (associações  de  
pacientes transplantados, centros 
transplantadores, CIHDOTT´s e OPO´s), 
como também, do movimento 
“É Doando que se Recebe”, da 
Liga Acadêmica de Enfermagem 
em Transplantes da Universidade 
Federal do Ceará – LAET, Residência 
Multiprofissional em Transplantes do 
Hospital Universitário Walter Cantídio 
- RESMULT, Universidades, Banco de 
Olhos do Ceará – BOC, Hemocentro 
do Ceará.

Contamos ainda com apoio do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo no Estado do 

Ceará - SESCOOP.

Mobilização no Hospital Sertão 
Central, com funcionários e visitantes 
e palestra sobre a Logística de 
Captação de Fígado, Rins e Pâncreas 
- Quixeramobim

Palestra sobre novos conceitos quanto 
aos critérios para aceitação dos 
tecidos oculares disponibilizados para 
fins terapêuticos e triagem clínica 
de potenciais doadores de tecidos 
oculares e contraindicações absolutas. 
Palestrante: Dra. Luciene Barbosa de 
Sousa - SESA.

Fórum de Incentivo e Conscientização 
à Doação de Órgãos e Tecidos - OAB 

8° Encontro de ONGs do Nordeste das 
Hepatites Virais e Transplante Hepático 
- Hotel Quality

8° Encontro de ONGs do Nordeste das 
Hepatites Virais e Transplante Hepático

Sessão Solene para Homenagear pessoas 
envolvidas com a causa da Doação de 
Órgãos.

8º Encontro das Famílias Doadoras do IJF.

Palestra para cooperados sobre o 
Processo Doação e Transplantes da 
SESCOOP - Unimed

IV Encontro de Pacientes, Familiares 
e Profissionais de Saúde / Grupo de 
Apoio ao Paciente Onco-hematológico 
– GAPO - Hotel Luzeiros.
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CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019 CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019

CEARÁ

O movimento Doe de Coração, 

promovido pela Fundação Edson 

Queiroz, realizou uma caminhada 

no Parque do Coco, no dia 21 de 

setembro, para promover a doação 

de órgãos e tecidos. No local, 

foi instalado o selfie point, uma 

cabine onde as pessoas podiam 

entrar para gravar vídeos de apoio 

à doação de órgãos e tecidos. 

Aqueles que postassem os vídeos 

em suas redes sociais com a hashtag 

#PQSOUDOADOR e marcassem o 

@uniforcomunica receberiam o kit 

da campanha e teriam seus vídeos 

repostados nas redes sociais da Doe 

de Coração.

Também, foi realizado no Teatro Celina Queiroz, o I Fórum de Transplantes da Unifor, tendo reunido alguns dos principais 

especialistas em transplante de órgãos e tecidos do Ceará e do Brasil. Foram discutidos os entraves e as mudanças na 

legislação brasileira de transplante de órgãos, o financiamento e a atual situação dos transplantes no Ceará. Houve, ainda, 

relatos de casos de pessoas transplantadas, que hoje lutam pela causa. 

Já no dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos, o movimento uniu-se às entidades ligadas à doação e 

transplantes de órgãos e foi para a Praça do Ferreira para celebrar o dia e levar informações à população.

Movimento Doe de Coração

Obs.: O Criador do logo “Doe de Coração” (2019) é o artista plástico Totonho Laprovitera, a quem parabenizamos.

Fotos: Ares Soares
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DISTRITO FEDERAL

Apresentando o cenário nacional e 
local sobre doação e transplante, 
bem como informações sobre como se 
tornar doador, também voltado para 
acadêmicos de cursos da área da 
saúde, foram desenvolvidas diversas 
palestras, em diferentes locais, coletiva 
de imprensa, entrevistas, etc, além de 
outros diversos eventos, como:

Além da programação executada pela Central Estadual de Transplantes, alguns 
hospitais que têm CIHDOTT (Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes) e ou que são instituições transplantadoras, realizaram a sua 
programação, em parceria com o Núcleo Organização de Procura de Órgãos (NOPO/
CET) e o Banco de Órgãos e Tecidos BOT).

Mostra fotográfica: 306 pessoas 
visitaram a galeria durante a 
exposição. 

Força Aérea Brasileira: fez divulgação 
nos veículos internos de comunicação 
e fez uma “série” sobre as atividades 
da FAB, envolvendo o transporte de 
órgãos e que foi veiculada pela Band, 
por uma semana. 

Corpo de Bombeiros do DF: divulgou 
internamente em seus canais as 
iniciativas do DF sobre doação de 
órgãos. 

Polícia Rodoviária Federal: elaborou 
matéria sobre o tema e publicou em 
seus canais de comunicação. 

Talk show com a participação de 
jornalistas, do paciente transplantado 
Tiago Damásio e o do cantor Davi 
Ramiro.

ESPÍRITO SANTO
A Central Estadual de Transplantes 
do Espírito Santo realizou diversas 
ações, como: Abertura do Setembro 
Verde, pela Secretaria de Estado da 
Saúde, distribuição de tatuagens, 
em parceria com o Instituto Unimed, 
ações de conscientização para 
profissionais e usuários nos hospitais 
notificadores, caminhadas, missa em 
Ação de Graças às famílias doadoras,  
no Santuário - Basílica de Santo 
Antônio, audiência Pública sobre a 

importância da doação de órgãos 
na Assembleia Legislativa, cursos de 
capacitações para os profissionais 
da saúde, Simpósios e Fórum sobre o 
Processo de Doação e Transplantes.

Criação e divulgação  de campanha 
estadual Doe de Coração, pelas 
mídias sociais, televisão e rádio. 

O encerramento aconteceu na 
Secretaria de Estado da Saúde, onde 
os servidores, após orientação sobre a 
Importância do Processo de Doação 
de órgãos, realizou um abraço 
coletivo em forma de coração.

O objetivo da Campanha foi estimular 
a discussão sobre a importância da 
divulgação do desejo de ser doador  
de órgãos com os seus  familiares.

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019
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GOIÁS

MINAS GERAIS - Montes Claros

Durante todo o mês de setembro, 
foram realizadas ações para levar ao 
conhecimento de todos a importância 
da doação de órgãos e tecidos, 
esclarecendo dúvidas, dando 
destaque às fachadas de prédios 
públicos e privados com a cor verde, 
palestras em hospitais, universidades, 
exposição de materiais em Shoppings, 
blitz para abordagens curtas em locais 
de grande circulação de pessoas 
e a realização de uma conferência 
em doação e transplantes com 
profissionais de saúde, com o ensejo 
de despertar a cultura da doação.

No dia 07 de setembro de 2019, a OPO 
Norte/Nordeste - MG-Transplantes,   
da cidade de Montes Claros - Minas 
Gerais, participou do tradicional 
Desfile de Independência do Brasil, 
com a participação de servidores, 
médicos transplantadores, pacientes 
transplantados, hospitais e faculdades 
parceiras da cidade. 

O público presente aplaudiu a 
iniciativa e foi possível sensibilizar 
as famílias para conversarem sobre 
Doação de Órgãos. 

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019 CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019
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MATO GROSSO

Em Mato Grosso, as ações em comemoração 
ao mês de setembro, tiveram início com uma 
sensibilização realizada em dois dias, no 
Tribunal de Contas do Estado, orientando e 
sensibilizando os funcionários e visitantes sobre 
a importância da Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes.

Foram realizados eventos, com a finalidade 
de capacitar e atualizar os profissionais dos 
hospitais notificadores, clínicas de hemodiálise 
e da Coordenadoria Estadual de Transplantes, 
como: capacitação em determinação do 
diagnóstico de morte encefálica, faturamento 
em transplante, conferência em transplante 
renal: Desafios e oportunidades para a nova 
realidade de Mato Grosso, que contou com a 
presença ilustre do Dr. Valter Duro Garcia e a 
Enfermeira Ilesca Holsbach do Canto – ambos do 
Programa de Transplante Renal da Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre/RS.

Também foram realizados cursos de Diagnóstico de Morte Encefálica, em parceria com 
a Faculdade de Medicina UFMT e curso de Faturamento em Transplantes.

MATO GROSSO DO SUL

A Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul – CET/
MS, com o objetivo de sensibilizar e esclarecer a população 
sobre a doação de órgãos e tecidos realizou diversos eventos 
em comemoração ao “Dia Nacional da Doação de Órgãos e 
Tecidos”:

● Panfletagem e Adesivagem na Avenida Afonso Pena.

● Participação na Semana Estadual de Incentivo à Doação de 
Órgãos e Córneas – Exposição “Salve uma Vida, ou Mais...” no 
MARCO – Museu de Arte Contempôranea de Mato Grosso do 
Sul.

● Seminário “Quem Doa Órgãos, Doa Vida” na Câmara Municipal 
de Dourados e na Câmara Municipal de Campo Grande.

● Entrevistas em rádio, televisão e jornais.

● Palestra no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

● Evento na Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande.

● Mesa Redonda Doando Vida “Avanços e Desafios na Doação 
de Órgãos e Tecidos”, na Universidade Federal da Grande 
Dourados.

● Participação na Sessão Solene de entrega do Diploma de Honra 
ao Mérito Legislativo “Amigo do Transplante”, na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul.

● Trilha no Vale Perdido e Usina Abandonada, em prol da 
Campanha “A Vida da Voltas. Eu Doo. Você Vive!”

● Mensagem em alusão à Doação de Órgãos e Tecidos nas contas 
de Água de Guariroba e nas rodovias CCR MSVia.

● Iluminação dos monumentos em Campo Grande: no Aeroporto 
Internacional os Tuiuiús, Museu de Arte Contempôranea de 
MS - MARCO, Torre da TV Morena, Obelisco, Relógio Central, 
Hospital da CASSEMS, Exército 9ª Região Militar, Base Aérea.

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019
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PARÁ

Em 06/09/2019, no Auditório – TCM, 
foi realizada a Abertura solene da 
Campanha, com a presença do 
Secretário de Saúde e de vários 
representantes das instituições envolvidas 
com doação e transplante, assim como 
da Central Estadual de Transplantes.

Dentre outras atividades, durante o mês 
de setembro, tivemos:

Iluminação em verde de diversos 
prédios (CODEM, Mercado do Peixe, 
Palácio Antônio Lemos e Mercado de 
São Brás, HRBA/Pró Saúde, HOF/CEO; 
CRM, FSCMP; TJE)

Slogan da campanha nos contra 
cheques dos servidores da SEAD 
e nas comunicações dos prédios 
administrados pela Síndica – 
Administradora de Condomínios.

Divulgação em mídias internas do TCM, 
Shopping Pátio Belém, UNAMA, CARE, 
Parque Shopping, Shopping Bosque 
Grão Pará; ABEAR/”Projetos Asas do 
Bem”, HMUE e HRBA/Pró-Saúde, BTOC/
HOL, HOF/CEO, LATOP, LAPNEFRO, 
LAMCARD.

Estande no Shopping Bosque Grão 
Pará, com disponibilização de folhetos 

RONDÔNIA
O mês do doador em Porto Velho foi 
comemorado com várias atividades e 
ações educativas: a CET/RO realizou 
visita nos setores do Hospital de Base 
Drº Ary Pinheiro e Hospital Infantil 
Cosme e Damião, houve divulgação 
aos profissionais da saúde do processo 
de doação de órgãos e transplantes, 
distribuição de camisetas e panfletos. 
Realizamos a campanha “Doe 
Amor”, no espaço  alternativo, com a 
participação da banda de música do 
exército, aula de zumba e aeróbica 
e estandes com a participação das 
universidades de Rondônia. 

Foi solicitado à empresa Energisa 
que inserisse nas contas de energia 
do usuário, a mensagem sobre como 
ser um doador de órgãos; tivemos 
também a participação dos pacientes 
inscritos em fila para transplantes 
e de pacientes transplantados 
através de cartinhas escritas com 

contendo orientações diversas sobre 
doação de órgãos.
Sessão especial, no Auditório da 
ALEPA, alusiva à doação e ao 
transplante, com homenagem a 
pessoas e instituições atualmente em 
destaque na área, no Estado.
Estande no Parque Shopping, com 
distribuição de folhetos alusivos à 
causa e fitinhas na cor verde. Visita 
do publicitário, escritor e três vezes 
transplantado Alexandre Barroso, 
com o lançamento local do seu livro 
“A último vez que morri”. 
Realizado o I Fórum sobre Doação e 
Transplantes de Órgãos e Tecidos, no 
Auditório David Mufarrej / UNAMA, 
com palestras, mesa redonda, 
depoimento de familiares de doadores 
e receptores, dentre outras atividades.
Realizada a mobilização “Ver-o-Peso 
da Solidariedade”, com orientações, 
panfletagem, pedágio e divulgação 
de informações diversas sobre 
prevenção em saúde, funcionamento 
do programa de transplantes, dados 
sobre a legislação federal, doações, 
transplantes e fila de espera, dentre 
outros, e com distribuição de camisas.

agradecimentos aos funcionários que 
atuam nos serviços de transplantes, 
com depoimentos emocionantes sobre 
como é estar na fila aguardando por 
um transplante. 

Toda a Secretaria de Saúde de RO foi 
envolvida, a CET fez visita nos setores 
administrativos, e, para finalizar, 
aconteceu o Sábado na Praça, 
com a comunidade Portovelhense, 
a participação da Associação dos 
Renais Crônicos e do Dr. Alessandro, 
responsável técnico pela equipe de 
transplante e, ainda, a Liga de Doação 
e Transplante de Órgãos - LADOT. 
Toda e qualquer ação foi realizada 
com muito carinho, visando repassar 
orientações e modificar o cenário 
de dúvidas ou falta de informação. 
Ficamos satisfeitos com a participação 
da comunidade e esperamos que essa 
corrente de solidariedade cresça mais 
a cada ano. 

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019 CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019
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PARAÍBA
Lançamento da Campanha, em 24/09, 
na SES/PB

● Assinatura do Termo de Cooperação 
Técnica entre a SES/PB e o Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba. A partir 
dessa data, o Corpo de Bombeiros 
passou a dispor viatura para dar suporte 
emergencial ao processo de doação, 
remoção e transplante de órgãos e/ou 
tecidos para transplantes.

●  Lançamento da “Campanha Família 
Doadora” – Usuários poderão acessar 
o link “famíliadoadora.pb.gov.br”, para 
tirar dúvidas e obter informações.

Abertura Solene, em 25/09, no auditório 
do CRM/PB

● Apresentação do Coral da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba, palestra do Dr. 
Thiago Catão, com o Tema: “Morte 
Encefálica, Controvérsias e suas 
Implicações”.

●  Entrega de Certificados, “Amigo 
do Transplante” para algumas 
personalidades que se destacaram no 
Estado, na parceria ou colaboração 
com a causa da doação de órgãos e 
tecidos para transplantes.

Outros eventos:

Culto Ecumênico, no Hospital Estadual 
de Trauma Sen. Humberto Lucena, 
com representantes religiosos expondo 

Tema da Campanha: 
“Preciso de Você para Viver! 

  Doe Órgãos!”

RORAIMA

A Central Estadual de Transplantes de 
Roraima promoveu várias atividades 
alusivas à campanha Setembro Verde, 
o mês de conscientização sobre 
transplante de órgãos, com o objetivo 
de orientar, educar, divulgar, despertar, 
sensibilizar e conscientizar a população 
roraimense sobre o tema “Doação e 
Transplantes de Órgãos e Tecidos”. 

Foram realizadas inúmeras atividades, 
intensificadas na semana da Doação 
de Órgãos, com palestras que tiveram 
como público alvo, profissionais da 
saúde, acadêmicos de medicina, 
enfermagem, fisioterapia e farmácia, 
entre outros cursos relacionados à 
saúde, além de outras atividades, 
como participações em programas 
de rádio e televisão, abordando a 
importância da doação de órgãos. 

Foi realizada, também, no dia 27 
de setembro, dia “D” (Dia Nacional 
da Doação de Órgãos), uma 
blitz educativa, com a entrega 
de panfletos informativos sobre 
o tema, além de entrevistas para 
emissoras locais.

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019

suas opiniões quanto ao tema, na 
presença de familiares de doadores 
e alguns transplantados, com música, 
homenagens, sorteio de brindes, e 
a presença do Cantador de Viola e 
poeta, Oliveira de Panelas.

Panfletagem e orientações, com 
animação do trio de forró Pé de Serra, 
no Terminal de Integração Rodoviário – 
“Integrando a Vida”.

Café da Manhã, no Busto de Tamandaré 
(João Pessoa), com apoio do Corpo de 
Bombeiros, Hospitais, associações de 
transplantados e nossos colaboradores, 
incentivando e chamando a atenção 
dos passantes, Banda de Música 
do Corpo de Bombeiros, aulas de 
alongamento e zumba e distribuição 
de brindes.

Núcleo de Captação de Campina 
Grande: panfletagens em praças da 
cidade, palestra no Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma D. Luiz 
Gonzaga Fernandes, para profissionais 
da área de Saúde referente 
à “Abertura de Protocolo 
de Morte Encefálica” e 
“Manutenção de Potencial 
Doador”, concurso de 
redações com o tema da 
Campanha, em Colégio de 
Ensino Médio, participação 
no Desfile de 7 de Setembro 
e Culto Ecumênico.
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RIO GRANDE DO SUL

SERGIPE

Ponte 
do Rio 
Guaíba, 
iluminada 
de verde.

Estádio do Internacional iluminado 
de verde

Corrida 
da Boa 
Causa

Equipe Córnea CET  Plantão 
e equipe da Liga de Transplantes

No dia 28 de setembro, a 
Orquestra Sinfônica de Porto 
Alegre (OSPA) apresentou 
um concerto especial, em 
homenagem aos familiares de 
doadores. A orquestra recebeu 
a violinista russa Anna Markova, 
sob regência do maestro 
Manfredo Schmiedt. Além da 
solista, o concerto contou com 
o Coro Sinfônico da OSPA, que 

apresentou “Canção do Destino (Schicksalslied)”, de Johannes Brahms, e 
“Salmo 150”, de Anton Bruckner, em sequência.

No mês dedicado especialmente à conscientização em favor da doação de órgãos, a Central de Transplantes de Sergipe 
intensificou as atividades de sensibilização da sociedade para doação de órgãos e tecidos, realizando diversas ações 
informativas e eventos sociais. 

1ª Corrida pela doação, no Parque 
da Sementeira, evento que contou 
com centenas de participantes e teve 
como objetivo estimular conscientizar 
a sociedade sergipana sobre a 
importância de ser um doador. 

Simpósio sobre Doação 
e Transplante de Órgãos 
em Sergipe, no auditório 
do Hospital de Urgência 
de Sergipe (HUSE), com a 
participação de Alexandre 
Barroso, transplantado de 
fígado. 

Missa em intenção aos Doadores 
de Órgãos e familiares, na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida/Bugio. 

Realizada uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa de Aracaju, 
para a apresentação do projeto 
de Lei que institui a “Semana de 
Mobilização e Incentivo à Doação 
de Órgãos em Aracaju”. 

Durante todo o mês, Unidades de Saúde, hospitais e universidades foram palco 
de atividades de sensibilização, realizadas pela equipe da CET/SE, reforçando o 
debate sobre a importância da doação de órgãos. 

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019 CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019
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SÃO PAULO  -  ABTO

E mais:

Domingo aéreo (PAMA – Parque de 
Material Aeronáutico de São Paulo) 
Stand com panfletagem e entrega de 
balões

II Encontro de CIHDOTTs - Parceria CET;

Iluminação do prédio da FIESP;

Relógios de São Paulo, com 
mensagem sobre doação de órgãos, 
na cor verde, 

VI caminhada “Doando Vida” 
Com distribuição de camisetas e balões verdes, 
simbolizando a doação de órgãos e contando 
com a presença dos Heróis do Bem.

Ato Ecumênico 
Catedral da Sé  

Mensagem nos letreiros das rodovias: 
“Doe Órgãos, Doe vida. 

  Avise a sua família”

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019
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Livro infantil que fala de doação de 
órgãos e celebra a vida. O tema é 
inserido no universo das crianças com 
leveza, bom humor e belas ilustrações. 

Quem pensa que doação de órgãos 
não é assunto para crianças está 
muito enganado. O livro escrito por 
Priscilla Pignolatti (transplantada 
renal) e Marcelo Boanova Gianesi 
(transplantado de medula óssea) é 
uma prova disso. 

Tem como personagem principal uma 
menina chamada Dora que, aos oito 
anos, vive um momento de descobertas 
e, através das experiências em seu 
universo lúdico de brincadeiras ou em 
situações reais com amigos e família, 
vai aprendendo o significado da 

doação. 

A sempre curiosa Dora questiona os 
mais velhos sobre as situações que ela 
não entende e sempre tira daí grandes 
ensinamentos e ideias para que possa 
então praticar, à sua maneira, o jeito de 
ajudar o próximo, seja para falar sobre 
doação de órgãos, sangue, cabelo, 
comida, objetos e até tempo.

Dora conta pequenas histórias com o 
intuito de estimular o desenvolvimento 
da cultura da doação. 

Os autores: 

MARCELO BOANOVA GIANESI 

Nasceu na cidade de São Paulo, 
em 1961. É formado em Economia 
na USP, com Pós-Graduação em 
Administração de Empresas pela GV e 
em Direito da Economia pela GVLaw. 
É casado com Adriana, com quem 
tem dois filhos, Rodrigo, 30 e Ciça, 
32 e uma neta. Em 2014, lançou seu 
primeiro livro (De repente, o futuro ficou 
curto – Pontes Editores), relatando com 
humor sua experiência no tratamento 
de leucemia. “Álvaro, a árvore”, sua 
segunda publicação é um mergulho 
nas lembranças de sua infância. O livro 
foi adotado pela rede pública por ser 
rico em valores e temas que podem 
ser explorados em sala de aula, sem 

perder a sensibilidade e a poesia. 
PRISCILLA PIGNOLATTI 

Nascida em 1976, natural de Belo 
Horizonte, mora em São Paulo, 
desde 2013. Formada em Sistemas 
da Informação, tem Pós-Graduação 
em Gestão da Informação pela 
PUC e Gerenciamento de Projetos 
pela FGV, com certificação PMP 
(Project Management Professional). 
É transplantada renal desde 2017, 

ADORÁVEL DORA
Livro infantil

Autores (centro) e atrizes, durante o lançamento 
do livro, na Livraria Martins Fontes - SP

Livraria Pró saber - Paraisópolis - SP

CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGAÕS - 2019

O “I Jogos Brasileiros para 
Transplantados” é uma realização 
da Prefeitura de Curitiba e será 
coordenado pela Secretaria Municipal 
do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), 
contando com o apoio e a cooperação 
técnica da ABTX (Associação Brasileira 
de Transplantados).

Evento pioneiro no Brasil, reunirá atletas 
transplantados de órgãos e medula 
ósseam, do Brasil inteiro, com o intuito 
de incentivar a prática de atividade 
física e também trazer à tona o tema 
da doação de órgãos/tecidos.

A Abertura dos Jogos acontecerá na 
Prefeitura de Curitiba, em uma Sessão 
Solene, no dia 21/11/19, às 18h30.

I JOGOS BRASILEIROS PARA TRANSPLANTADOS
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Alguma melhora
Neste trimestre, houve melhora nas taxas de doação e de trans-
plante de alguns órgãos, em relação aos trimestres anteriores e 
ao ano passado, dando-nos a esperança de poder retomar o 
crescimento projetado para os próximos anos.

A taxa de notificação dos potenciais doadores (54,2 pmp) cres-
ceu 4,2% e a taxa de efetivação voltou aos 33%, resultando num 
aumento de 4,1% na taxa de doadores efetivos (17,7 pmp), ain-
da distante da meta para este ano (20 pmp). É interessante sa-
lientar que o aumento da taxa de doadores efetivos nos últimos 
anos deveu-se quase, exclusivamente, ao aumento da notifica-
ção de potenciais doadores, mantendo-se estável a taxa de 
efetivação, portanto não houve melhora significativa nas taxas 
de autorização familiar, de diminuição das contraindicações, 
de determinação de morte encefálica em relação aos protoco-
los iniciados e de manutenção do potencial doador.

Deve ser salientado que o DF e três estados (PR, MS e SC) notifi-
caram mais do que 80 potenciais doadores pmp e apenas dois 
estados (SC e PR) obtiveram taxas de efetivação da doação 
superior a 40% e de doadores efetivos acima de 40 pmp.

O transplante renal apresentou boa recuperação neste trimes-
tre (29,5 pmp), superando em 3,4% a taxa obtida no ano pas-
sado (28,6 pmp); esse aumento ocorreu tanto no transplante 
com doador falecido (3,3%), quanto no com doador vivo (4%). 
É interessante observar que alguns estados, como PR e PE apre-
sentaram diminuição superior a 10% nas taxas de transplante, 
enquanto outros como RN, BA, ES, MG, RJ e RO tiveram aumento 
superior a 20%. Ressalta-se que apesar

da queda, PR foi o único estado a superar os 50 transplantes 
pmp (50,4 pmp). Deve-se registrar, com cautela, o aumento de 
29% na taxa de transplantes renais com doador vivo não pa-
rente, que variou de 4,8% a 7,1% nos últimos dez anos e agora 
atingiu 7,8% dos transplantes renais com doador vivo.

O transplante hepático (10,4 pmp), apesar do aumento da taxa 
de doadores, apresentou queda de 1,6%, observada nos trans-
plantes com doador vivo (8,9%) e falecido (1,0%). O DF obteve 
uma taxa de 34,4 transplantes pmp. No PR e BA houve queda 
superior a 20% e em MG e PE o incremento foi acima de 20%. A 
taxa de transplantes hepáticos com doador vivo não parente 
permanece elevada (15%).

O transplante cardíaco, que diminuiu neste trimestre, apresen-
tou taxa 6,1% maior que a do ano passado (1,8 pmp). Destaca-
ram-se, com taxa superior a cinco transplantes pmp, DF (10,8 
pmp) e PE. (5,5 pmp).

O transplante pulmonar realizado em apenas três estados apre-
sentou queda de 19,3% (0,5 pmp), observada tanto no RS (33,3%) 
quanto em SP (12,2%). Apenas no RS (4,0 pmp) a taxa foi superior 
a três pmp.

O transplante de pâncreas (0,8 pmp) apresentou um aumento 
de 14%, com a proporção de 75% de simultâneo com rim, 14% 
após rim e 11% pâncreas isolado. Apenas SC (2,1 pmp) e SP (2,0) 
realizaram mais do que dois transplantes pmp.

Uma última observação é de que a taxa de ingresso em lista 
de espera neste ano está crescendo, o que é positivo, pois in-
dica que grande parte dos pacientes que necessitam de trans-
plante tem acesso à lista. Ingressaram em lista de espera para 
transplante renal, 61 pacientes pmp (87% do esperado) e, para 
o transplante hepático, 17 pmp (68% do esperado). Já o ingres-
so em lista para o transplante cardíaco (2,5 pmp) e pulmonar 
(0,9 pmp) corresponde, respectivamente, a apenas 31% e 11% 
do esperado.

Vamos manter o esforço, tanto na procura de doadores, quanto 
na utilização dos órgãos, para terminar o ano com uma taxa de 
transplantes próxima da prevista.

Valter Duro Garcia
Editor

RBT
Registro Brasileiro de Transplantes

Dados - Janeiro a Setembro / 2019
ÓRGÃOS

Órgãos Total Vivo Falecido PMP Nº  Equipes
Coração 285 285 1,8 31
Fígado 1.620 115 1.505 10,4 72

Intestino 2 1 1 0,0 2
Multivisceral 1 1 0,0 1

Pâncreas 125 125 0,8 15
Pulmão 72 72 0,5 6

Rim 4617 799 3.818 29,5 141
Total 6.722 914 5.807

Células Total Autólogo Alogênico PMP Nº Equipes
Medula Óssea 2.575 1.614 961 16,5 73

Tecidos Total PMP
Córnea 10.995 70,3
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Número por estado, entre janeiro e setembro de 2019
Estado Total

SP 2325
PR 836
RJ 664

MG 584
RS 512
SC 445
CE 442
BA 425
PE 360
GO 337
DF 221
MS 178
ES 163
RN 158
SE 110
PB 106
AM 86
PA 86
PI 86

MA 80
RO 67
MT 64
AL 63
AC 37
RR 16
TO 14
AP 4

Brasil 8.469

Potenciais Doadores
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Número por estado, entre janeiro e setembro de 2019
Estado Total

SP 2325
PR 836
RJ 664

MG 584
RS 512
SC 445
CE 442
BA 425
PE 360
GO 337
DF 221
MS 178
ES 163
RN 158
SE 110
PB 106
AM 86
PA 86
PI 86

MA 80
RO 67
MT 64
AL 63
AC 37
RR 16
TO 14
AP 4

Brasil 8.469

Potenciais Doadores

Estado Total

SP 810
PR 352
SC 236
RJ 221

MG 218
CE 183
RS 182
PE 143
BA 122
GO 58
DF 39
RN 39
MS 38
ES 33
RO 21
PA 17
AL 13
SE 12
PB 11
AM 8
MA 7
PI 4
AC 3
MT 3
RR 1
TO 1
AP 0

Brasil 2.775

Doadores Efetivos
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Número por estado, entre janeiro e setembro de 2019
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Dados - Janeiro a setembro / 2019
Número por milhão de doadores efetivos, 
por estado - janeiro a setembro de 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de transplantes renais, por estado
janeiro a setembro de 2019

Número de transplantes hepáticos, por estado
janeiro a setembro de 2019

Número por milhão de população de potenciais 
doadores, por estado - janeiro a setembro de 2019
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Número Absoluto de transplantes (anual)

nú
m

er
o 

po
r m

ilh
ão

 d
e 

po
pu

la
çã

o 
de

 p
ot

en
ci

ai
s d

oa
do

re
s

Estado Total

DF 99,1
PR 98,2
MS 86,4
SC 83,9
SP 68,1
CE 64,9
GO 64,9
SE 64,4
RN 60,6
RS 60,3
AC 56,8
ES 54,7
RJ 51,6
RO 50,8
PE 50,5
BA 38,3
MG 37,0
RR 37,0
PB 35,4
PI 35,1

AM 28,1
AL 25,3
MT 24,8
MA 15,2
PA 13,5
TO 12,0
AP 6,4

Brasil 54,2

Estado Total

SC 44,5
PR 41,4
CE 26,9
SP 23,7
RS 21,4
PE 20,1
MS 18,4
DF 17,5
RJ 17,2
RO 15,9
RN 14,9
MG 13,8
GO 11,2
ES 11,1
BA 11,0
SE 7,0
AL 5,2
AC 4,6
PB 3,7
PA 2,7
AM 2,6
RR 2,3
PI 1,6

MA 1,3
MT 1,2
TO 0,9
AP 0,0

Brasil 17,7
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2.159 - Fígado

166- Pâncreas

380- Coração
    96 - Pulmão 

6,153- Rim
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esEstado Vivo Falecido Total
SP 96 399 495
RJ 13 177 190
PR 0 180 180
CE 0 161 161
PE 0 124 124

MG 0 122 122
SC 0 103 103
RS 6 96 102
DF 0 70 70
BA 0 30 30
ES 0 20 20
PB 0 13 13
GO 0 6 6
AC 0 4 4

Brasil 115 1.505 1.620
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Estado Vivo Falecido Total
SP 347 1178 1525

MG 137 376 513
PR 84 345 429
RJ 54 331 385
RS 23 320 343
PE 22 277 299
BA 12 217 229
SC 5 206 211
CE 14 180 194
GO 14 128 142
ES 22 53 75
RN 10 59 69
DF 18 44 62
PA 13 36 49
PB 6 17 23
MA 7 11 18
MS 2 15 17
RO 2 12 14
PI 7 4 11
AL 0 5 5
AC 0 4 4

Brasil 799 3821 4617
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Apoio:

XXIV COngressO BrAsIleIrO de MedICInA 
InTensIVA (CBMI)

Data: 07 a 09/11/2019
Local: Fortaleza/CE

http://www.amib.org.br/cbmi2019/

sIMpósIO lusO-BrAsIleIrO de 
TrAnsplAnTe HepáTICO

Data: 29 e 30/11/2019
Local: BP Mirante

R. Martiniano de Carvalho, 965 -
1ª andar

São Paulo/SP
www.bp.org.br

1° COngressO InTernACIOnAl dO 
HOspITAl sãO luCAs

Data: 06/12/29019 – Das 8 às 18h00
Local: Hotel JW Marriott

 Copacabana - RJ
Informações: (24) 99208-5488

Calendário de Eventos

Parabenizamos os atletas transplantados 
brasileiros, que se reuniram para competir 
no “World Transplant Games 2019”, 
celebrando a vida!

A competição repete-se em diferentes 
países, a cada dois anos, com participantes 
transplantados, de quatro a 80 anos.

Participaram atletas nas modalidades 
de Arco e flecha, Atletismo e Corrida, 
Badminton, Basquete 3x3, Boliche, Ciclismo, 
Dardos, Futebol, Golfe, Natação, Petanca, 
Tênis de Mesa, Tênis, Triatlo, Squash e Vôlei.

Em 2019, novamente, o Brasil recebeu 
diversas medalhas, tendo participado com 
os seguintes atletas:

Aderson Carvalho Barros, Alan Cristiano 
Philippsen, Carlos Alberto Rezende, Debora 
Reichert, Edson Arakaki, Fernando Miranda, 
Gabriela Noronha, Haroldo Costa, João 
Pedro Campos, Julio Fernando Santos 
Ferreira, Liége Gautério, Lilian Alencar, 
Luciane de Lima, Marcelo Gianesi, Patricia 
Fonseca, Priscilla Pignolatti, Rodrigo 
Cristiano Machado, e Simone Avelino.

Jogos Mundiais para Transplantados   -   (World Transplant Games)   -   2019
Newcastle/Gateshead - Reino Unido 

17 a 24/ 08/2019

Imagem: TJSP


