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Editorial

  INFORMAÇÕES IMPORTANTES
  Envio de Abstracts:
  Data limite para envio: 15/05/2014
  Envio de notificação de aceitação:  09/06/2014

VALORES DAS INSCRIÇÕES *                                                     

Sócios SPT/ABTO/SET                                                      
Até 31 de Agosto :   € 300,00                                            
Após 31 de Agosto: € 400,00                                         

Não sócios
Médicos:  
Até 31 de Agosto:    € 400,00 
Após 31 de Agosto: € 500,00

Outros Profissionais 
Até 31 de Agosto :   € 300,00
Após 31 de Agosto: € 400,00 
O valor da inscrição inclui: documentação, almoços 
de trabalho, coffee-breaks e Jantares (5ª e 6ª feira)

Estudantes: € 25,00
 - Não inclui alunos de mestrado e doutorado.
 - Esse valor inclui: documentação e coffee-breaks.

Nesta nova gestão, teremos como objetivo 
continuar o trabalho da diretoria anterior, no 
sentido de readequação do modelo de gestão da 
ABTO, com definições de alçadas, elaboração/
aplicação do Procedimento Operação Padrão 
(POP) e auditoria externa anual. Além disso, 
temos que continuar estimulando a doação de 
órgãos no Brasil, para tentarmos atingir a meta 
de 20 doadores/milhão de população, em 2017.

Nesse sentido, nosso objetivo é aumentar 
o número de cursos de Formação de 
Coordenadores Intra-Hospitalares no Brasil.

No ano de 2013, o crescimento ficou abaixo da 
meta. Temos muito trabalho para atingir a meta 
2014: 15 doadores PMP

Expediente

   * Associados da ABTO que submeterem abstracts para apresentação (tema livre), serão isentos.

No primeiro trimestre de 2014 começamos 
mal e acendemos um sinal vermelho na 
doação de órgãos no país (vejam editorial 
do RBT 1º trimestre de 2014). Apesar de nos 
esforçarmos para tentar apoio no Ministério 
da Saúde para voltar a crescer, trata-se de 
um ano bastante atípico; houve a troca do 
Ministro da Saúde e no momento observamos 
a troca das secretarias do ministério. Quando 
isto terminar, teremos copa do mundo e 
eleições. 

É importante para manter o crescimento dos 
transplantes no país que todos os membros 
da ABTO redobrem os esforços.

A Diretoria
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O cronograma do Congresso de Gramado está sendo seguido à risca. Os primeiros passos 
para a conclusão do programa científico já foram definidos, em reunião da Diretoria, 
Conselho e coordenadores dos Departamentos, no último dia  20 de fevereiro. 
Próximo passo: divulgação da primeira versão do programa científico (maio/2014).

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPLANTES
XIV CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE TRANSPLANTES
XIII ENCONTRO DE ENFERMAGEM EM TRANSPLANTES

FORUM DE HISTOCOMPATIBILIDADE DA ABH
Gramado/RS - 24 a 27 de outubro de 2015

LEO BURNETT é premiada mais uma vez com a campanha Bentley/Chiquinho Scarpa

O resultado do prêmio “AME Awards 2014” (New York)  foi 
divulgado e as notícias são ótimas! 

Mais uma vez, a “Leo Burnett Tailor Made” vence com suas 
campanhas. 

“O Enterro do Bentley”, desenvolvida para a ABTO, levou 
Medalha de Ouro na categoria “Promotion of health & 
human services” e “Platinum Awards”.

Companhia: Leo Burnett Tailor Made
Prêmio: AME Gold Medallion
Marca: ABTO
Título: Bentley Burial
País: BRASIL
Competição: Benefício Social
Categoria: Promoção de serviços de saúde e humanos

Créditos (talento):
Marcelo Reis - Creative VP
Guilherme Jahara - Executive Creative Director
Rodrigo Jatene - Creative Director
Christian Fontana - Copywriter
Marcelo Rizerio - Art Director
Junior Bottura - Account Director
Pablo Arteaga - Account VP
Luisa Prado - Account Supervisor
Fernando Sales - Media VP
Daniela Franco - Media Director
José Medina - ABTO President
Tiago Lara - Planning Director

Parabenizamos a Leo Burnett e todos os envolvidos!

Durante o XIII Congresso Brasileiro 
de Transplantes, o Departamento 

de Enfermagem da ABTO homenageou 
os profissionais de Enfermagem que se 
destacaram desde o início das ativida-
des, no Departamento. 
Receberam essa homenagem:  Maria 
Cristina Komatsu Braga Massarollo, 
primeira enfermeira a se associar à 
ABTO, em 10/04/97, Maria Conceição 
da Costa Proença e Valdecira Piveta, 
primeiras enfermeiras a assumirem o 
Departamento de Enfermagem, gestão 
2004/2005, Bartira de Aguiar Roza, que 
coordenou o Departamento de 2006 
a 2009, maior período dentre todos, 

assim como Eugênia Filizola Salmito 
Machado, coordenadora, na gestão 
2009-2011.
Dentro da programação do Congresso, 
destacou-se também a entrega do Prê-
mio “Maria Cristina Komatsu Braga 
Massarollo”, concedido ao melhor 
trabalho científico de enfermagem em 
transplantes. 
Todos os profissionais do Departa-
mento, em especial, as enfermeiras da 
gestão 2011/2013, Andréa Trennepohl 
Conrad, Maria Celeste do Patrocínio, 
Karina Dal Sasso Mendes, Eugênia Fili-
zola Salmito Machado e Malvina Maria 
de Freitas Duarte foram parabeniza-

Depto. de enfermagem presta homenagem aos profissionais da área

das e agradecidas pelo trabalho desenvol-
vido pelo Departamento de Enfermagem 
da ABTO. A homenagem e o prêmio conta-
ram com o apoio da empresa Libbs Trans-
plantes.                                        

Malvina Duarte   

Cronograma:

Jan/14     Reunião da diretoria (definição formato congresso) - OK
Fev/14     Reunião com os Departamentos Setoriais - OK
Mar/14    Primeira versão da grade científica - OK
Mai/14    Divulgação inicial - Programa científico
Ago/14    Reunião com as Indústrias
Out/14    Fechamento inicial do programa 
Nov/14    Início do envio de convites

Dez/14    Confirmação dos convidados
Jan/15     Fechamento do programa 
     Inserção no site, abertura de inscrições      
Mar/15    Término de submissão dos temas livres
Abr/15     Seleção dos temas livres
Mai/15     Programa finalizado
Out/15     Congresso
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ÓRGÃOS

Órgãos Total Vivo Falecido PMP Nº  Equipes
Coração 70 70 1,5 21
Fígado 406 36 370 8,5 48

Pâncreas 8 8 0,2
10

Pâncreas/Rim 26 26 0,5
Pulmão 9 0 9 0,2 3

Rim 1286 327 959 27 110
Total 1.805 363 1.442

MEDULA ÓSSEA
Total Autólogo Alogênico PMP Nº Equipes
452 284 168 8,5 39

TECIDOS

Tecidos Total PMP Nº Equipes

Córnea 3.097 64,9 --
Ossos 5.287 110,9 6 Bancos
Pele 4 0,1 3
Total 8.388

O transplante hepático (8,5 pmp) diminuiu 5,7%, com aumento de 7,3% no 
transplante com doador vivo e queda de 6,7% no com doador falecido. Esta é a primeira 
vez que há diminuição no transplante hepático, desde a retomada desse transplante 
em 1984. Apenas o CE (26,5 pmp) ultrapassou a barreira dos 20 transplantes pmp.

O transplante cardíaco aumentou 3,3%, o que é importante, pois ocorreu mesmo 
com a diminuição do número de doadores. Apenas o Distrito Federal (7,8 pmp) 
apresentou taxa superior a cinco transplantes pmp. 

O transplante pulmonar, que já era realizado em pequeno número, caiu 55%, tendo 
sido realizados somente nove transplantes no trimestre em três estados.  Nenhum 
estado obteve a taxa de um transplante pmp.

O número de transplante de pâncreas, realizado em apenas cinco estados, 
novamente caiu (4%) nesse trimestre. Apenas SC (3,2 pmp) realizou mais do que dois 
transplantes pmp.

O transplante de córneas, que já havia diminuído 10% em 2013 (72,1 pmp), 
novamente caiu 10% neste período (64,9 pmp), o que pode nos distanciar do objetivo 
“lista zero” para os próximos anos. Realizaram mais do que 100 transplantes pmp, 
Distrito Federal (177,4 pmp) São Paulo (111,3 pmp), e Goiás (103,3 pmp). 

Deve-se salientar o contínuo crescimento do Ceará e do Distrito Federal (com suas 
particularidades), tanto nas taxas de doação, quanto nas de transplante, juntando-se 
a Santa Catarina, na vanguarda. Um alerta para alguns estados tradicionais, como o 
Rio Grande do Sul e o Paraná, que apresentaram queda em torno de 33% nas taxas de 
doação no trimestre, estando o Rio Grande do Sul com o agravante de não ter realizado 
transplantes de coração e de pâncreas.

Diretoria e Conselho Consultivo

A queda do número de transplantes do país neste primeiro trimestre de 2014 
preocupa bastante.

O esforço de todos os envolvidos (ABTO, SNT, CNCDOs, OPOs, CIHDOTT e equipes 
de transplante) deve ser redobrado neste ano atípico (copa do mundo, eleições, 
protestos?) para que possamos recuperar as taxas de doação e transplante previstas e, 
principalmente, salvar centenas de vidas. Veja os números abaixo.

Neste trimestre, embora a taxa de notificação (46,4 pmp) tenha se mantido 
estável (queda de 0,2%), observou-se uma queda de 3,0% na taxa de doadores efetivos 
(12,8 pmp) e de 4,8% na de doadores com órgãos transplantados (11,9 pmp), à custa 
da diminuição de 3,5% na taxa de efetivação da doação (27,6%). Esse resultado torna 
extremamente difícil a obtenção da meta de 15 doadores efetivos pmp para este ano.  
O esforço para se aproximar dessa meta deve ser redobrado.

O dado digno de nota é o resultado obtido pelo Ceará (29,3 doadores pmp), tendo 
obtido a melhor taxa do país, que era de Santa Catarina nos últimos anos. Entretanto, 
em alguns estados (RR, AP e TO) não foram iniciadas as atividades de doação e em 
outros (SE, RO e MT), embora tenham ocorrido notificações, não foram efetivadas 
doações neste trimestre. 

O transplante renal (27,0 pmp) diminuiu 5,4%, com queda de 5,5% na taxa com 
doador falecido e de 5,3% na taxa com doador vivo. A taxa de 6,9 transplantes renais 
com doador vivo pmp é a mais baixa dos últimos anos, e a taxa dos estados que mais 
utilizam o doador vivo, PR (14,9 pmp) e SP (13,5 pmp) é menor do que  a meta prevista 
para o Brasil em 2017 de 15 transplantes com doador vivo pmp. São Paulo (47,9 pmp) e 
Distrito Federal (46,7 pmp) realizaram mais do que 40 transplantes pmp.

Número absoluto de doadores efetivos , durante o 
1º trimestre de 2014

Confira a versão completa no site www.abto.org.br

UF Total
SP  572
RJ  225
CE  162

MG  155
BA  132
PE  128
PR  126
RS  113
SC  104
DF  73
GO  71
MS  56
PB  47
RN  41
ES  39
PA  30
AM 29
PI  22
SE  22

MA  21
RO 16
AC 13
MT  11
AL  6
AP 0
RR 0
TO 0

Brasil 2214
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UF Total
SP  197
CE  62

MG  60
RJ  59
SC  42
RS  34
PR  32
BA  32
PE  31
DF  14
RN  11
ES  10
PI  5

MS  4
AM 4
GO  3
PA  3
AC 2
MA  2
PB  1
AL  1
SE  0
RO 0
MT  0
AP 0
RR 0
TO 0

Brasil 609
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Número absoluto de potenciais doadores, durante o 
1º trimestre de 2014
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Número doadores efetivos, por milhão de 
população

 1.624- Fígado

136 - Pâncreas
 280 - Coração

    36 - Pulmão 
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Número anual absoluto de transplantes de órgãos (2014* projetado)

  5.144 - Rim
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Número anual de transplantes de órgãos por milhão de população 
(2014* projetado)

30

25

20

15

10

5

0

8,5 - Fígado

0,7 - Pâncreas
1,5 - Coração

27,0 Rim
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Número de transplantes de RIM por estado, durante 
o 1º trimestre de 2014

UF Vivo Falec. Total
SP 139 355 494

MG 44 95 139
RS 17 89 106
RJ 27 78 105
PR 39 54 93
CE 4 76 80
PE 3 64 67
SC 13 47 60
BA 9 27 36
DF 4 26 30
ES 5 13 18
RN 1 13 14
GO 8 3 11
PA 3 7 10
PB 6 2 8
AM 2 3 5
AL 2 2 4
PI 1 3 4
AC 0 2 2

Brasil 327 959 1286

UF Vivo Falec. Total

SP 28 126 154
CE 0 56 56
RJ 5 30 35
RS 2 26 28

MG 0 24 24
PE 0 24 24
PR 1 21 22
SC 0 21 21
BA 0 19 19
DF 0 12 12
ES 0 8 8
RN 0 2 2
PB 0 1 1

Brasil 36 370 406

Número de transplantes de FÍGADO por estado, durante 
o 1º trimestre de 2014

Confira a versão completa no site www.abto.org.br
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UF Total
DF  113,6
MS  91,5
CE  76,7
AC 70,9
SC  66,6
PE  58,2
RJ  56,3
SP  55,5
RN  51,8
PB  49,9
PR  48,3
GO  47,3
ES  44,4
SE  42,6
RS  42,3
RO 41,0
BA  37,7
AM 33,3
MG  31,6
PI  28,2
PA  15,8
MT  14,5
MA  12,8
AL  7,7
AP 0
RR 0
TO 0

Brasil 46,4 DF  MS  CE  AC SC  PE  RJ  SP  RN  PB  PR  GO  ES  SE  RS  RO BA  AMMG  PI  PA  MT  MA  AL  AP RR TO
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UF Total
CE  29,3
SC  26,9
DF  21,8
SP  19,1
RJ  14,8
PE  14,1
RN  13,9
RS  12,7
PR  12,3
MG  12,2
ES  11,4
AC 10,9
BA  9,1
MS  6,5
PI  6,4

AM 4,6
GO  2,0
PA  1,6
AL  1,3
MA  1,2
PB  1,1
SE  0
RO 0
MT  0
AP 0
RR 0
TO 0

Brasil 12,8
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Dados do RBT - 2014 - 1º trimestre
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Campanha da Fraternidade
2014

de São Paulo, em 1934, passando por 
profundas mudanças ao longo das 
décadas seguintes, com a inauguração 
do Hospital das Clínicas e do Instituto 
do Coração, moldando-se em torno 
do coração e passando a ser chamada 
de Disciplina de Cirurgia Torácica e 
Cardiovascular, a partir de 1988. 

Enfoque especial é dado ao grupo de 
Cirurgia Torácica que, a partir de um 
pequeno espaço no Instituto Central 
do HC, contando com apenas um 
diretor, dois médicos assistentes e três 
residentes no início da década de 1980, 
com um papel apenas coadjuvante 
no cenário nacional, passasse por 
profunda alteração ao longo desses 
anos, ganhando corpo com produção 
assistencial e científica. 

A hoje Disciplina de Cirurgia Torácica 
conta com um Professor Titular, 17 
médicos assistentes, 13 médicos 

Foi realizado no último dia 15 de 
março, no Teatro da Faculdade 

de Medicina da USP, o 1º Fórum do 
Tórax, encontro dos ex-residentes 
do Serviço de Cirurgia Torácica do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
de São Paulo. Nesse fórum, que ocorre 
quando a Disciplina inicia nova fase, 
sob orientação do Prof. Paulo Pêgo 
Fernandes, foi lançado o livro “80 Anos 
de História da Disciplina de Cirurgia 
Torácica da FMUSP”.
Esse livro conta um pouco da História da 
Disciplina, que nasceu torácica ainda nos 
pavilhões da Santa Casa de Misericórdia 

Disciplina de cirurgia torácica da FMUSP realiza 
fórum com seus ex-residentes

residentes, responsáveis por uma 
produção cirúrgica de mais de dois mil 
procedimentos anuais.

O Fórum foi dividido em módulos; o 
primeiro, contando com a participação 
do Prof. Adib Jatene e do Prof. Nagib 
Cury, esse último homenageado na 
cerimônia, recebendo o exemplar 
número um do livro. Ex-residentes 
egressos do Serviço puderam dar 
suas contribuições, mencionando a 
importância do período vivido dentro 
do Complexo Hospitalar. 

Os terceiro e quarto módulos 
foram destinados à exposição do 
panorama científico e perspectivas 
futuras existentes da especialidade, 
notadamente nas principais áreas da 
atual cirurgia torácica: Transplante 
Pulmonar, Oncologia Torácica, 
Doenças das Vias Aéreas e Cirurgia 
Torácica Geral.

A Campanha da Fraternidade da 
CNBB deste ano tem como tema 

o tráfico de pessoas e o tráfico de 
órgãos no Brasil. 

Ações da Diretoria, do Conselho 
Consultivo e do Departamento 
de Ética da ABTO junto à CNBB, 
foram efetivas em mudar o foco 
da campanha e colocar a CNBB na 
posição que a Igreja Católica sempre 
esteve, ou seja, a favor da doação de 
órgãos. 

A CNBB enviou documento a todas 
as paróquias do Brasil, estimulando a 
doação de órgãos.
Como lembra o Beato João Paulo II,  
“... a doação de órgãos é o maior 
gesto de amor ao próximo que pode 
ser feito por todos nós.” - Órgãos e 
tecidos não podem ser comprados 
nem vendidos. Só podem ser doados 
de forma livre, generosa e altruísta. 

Vejam em nosso site, a carta enviada 
pela ABTO ao bispo Dom Leonardo 
Ulrich Steiner e o documento emitido 
pela CNBB a todas as paróquias 
brasileiras.

Hospital do Rim comemora a realização de 
10.000 transplantes renais

Com a cirurgia do paulista Flávio,  
42 anos, que recebeu um rim 

de seu irmão, Fábio, 32 anos, no dia 
26 de fevereiro último, o Hospital 
do Rim alcançou a marca de 10.000 
transplantes de rim, em adultos e 

crianças, e transplantes de pâncreas. 
O Hospital, que completou 15 anos em 
setembro de 2013, realiza em média, 
900 transplantes por ano, e tem, 
aproximadamente, sete mil pacientes 
em seguimento.

CNCDO de Goiás realiza eventos promovendo a 
doação de órgãos

A CNCDO de Goiás 
realizou um evento 

na Assembleia Geral, no 
dia 18 de março último, 
destinado aos servidores 
e aberto ao público em 
geral: O “Café da Manhã 
Pela Vida”, seguido de 
palestra e discussão com 
perguntas e respostas, 
sobre a doação de 
órgãos e tecidos para 
transplante.  
O gerente da CNCDO, 
Dr. Luciano Leão, falou 

aos presentes sobre os aspectos jurídicos, 

éticos, operacionais e de logística, 
que envolvem a doação de órgãos. 
A Assembleia sensibilizou seus 
servidores a comparecer e a 
convidar, também, seus familiares, 
amigos e conhecidos. 
Segundo Luciano Leão, as leis 
brasileiras estão entre as mais 
rígidas do mundo e o cumprimento 
dos protocolos é fiscalizado pelo 
Ministério da Saúde e Conselho 
Federal de Medicina. “Não há um 
caso sequer, na literatura médica 
mundial, de falso diagnóstico de 
morte encefálica”, assegurou o 
gerente da Central de Transplantes. 
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No dia 7 de fevereiro último, o 
MG Transplantes realizou um 

treinamento destinado aos médicos 
do Banco de Olhos, com o objetivo de 
capacitá-los à preparação de córneas 
para a realização de transplante lamelar 
endotelial. Esse tipo de transplante tem 
como diferencial a substituição apenas 
da parte posterior da córnea (endotélio) 
e é indicado, principalmente, para 
pacientes com distrofia de Fuchs ou em 
casos de perda endotelial pós-cirurgia 
de catarata.
Durante o treinamento, os médicos 
puderam praticar a secção de córneas 

por meio de um equipamento chamado 
microcerátomo, que realiza a divisão 
do tecido ocular, possibilitando que o 
endotélio seja separado e destinado 
a equipes transplantadoras de todo o 
Estado. O treinamento foi ministrado 
pelo diretor da Loktal – empresa que 
fabrica o microcerátomo no Brasil – 
Uriel Binembaum.
De acordo com o diretor técnico do 
Banco de Olhos, Marcelo Lemos, esse 
tipo de transplante oferece ao paciente 
uma recuperação pós-operatória muito 
mais rápida do que quando se substitui 
a córnea por completo. “O paciente que 

realiza o transplante da córnea inteira 
leva, em média, nove meses para retirar 
os pontos, e ainda mais três para a 
cicatrização e estabilização. Com a técnica 
endotelial, a incisão feita é bem menor. 
Portanto, três meses após o transplante, 
a córnea já está cicatrizada”, explicou.
O Banco de Olhos do MG Transplantes 
será o primeiro da rede pública no país a 
realizar a técnica e fornecer o endotélio 
já separado às equipes transplantadoras. 
A previsão é de que o método seja 
colocado em prática ainda esse mês.

Fonte: Fhemig

MG Transplantes tem primeiro Banco de Olhos público do Brasil a 
oferecer córnea para transplante lamelar endotelial

Atuação da odontologia em transplantes de órgãos e tecidos

A participação da Odontologia 
junto à ABTO existe desde 2006, 

quando os primeiros cirurgiões 
dentistas filiaram-se na busca de 
interação e ação interdisciplinar junto 
aos outros profissionais de equipes 
transplantadoras. Essa união teve 
como objetivo a aprendizagem, a troca 
de experiências clínicas e assistenciais 
e, também, oferecer os conhecimentos 
da Odontologia aos cuidados com 
os pacientes em programação de 
transplante e os já transplantados. Em 
2010, formou-se a primeira Comissão 
de Odontologia da ABTO, que tem 
participado junto aos Congressos 
e às publicações do JBT, além do 
Grupo de Apoio aos Transplantados 
(GAT). Com o objetivo de divulgação 
e atualizações, foi criado o blog 
http://odontologiaemtransplantes.
blogspot.com.br/, para funcionar 
como meio de comunicação científica 
entre a Comissão de Odontologia 
e os cirurgiões dentistas que se 
disponibilizam a dar suporte aos 
pacientes transplantados.

Solicitamos aos médicos transplan-
tadores e suas equipes que convi-
dem os cirurgiões dentistas que dão 
suporte odontológico aos pacien-
tes no pré e pós-transplante a se 
associarem à ABTO e participarem 
da Comissão de Odontologia e dos 
eventos relacionados à Odontologia 
e aos transplantes de órgãos e teci-
dos. Temos muito a fazer por esses 
pacientes no Brasil e precisamos de 
colegas que contribuam na pesquisa 
e assistencialismo na área de odon-
tologia em transplantes.      

Comissão para o biênio 2014-2015:

Prof. Dr. Fábio Luiz Coracin – Coordenador 
(HCFMUSP/UNINOVE-SP)

Profa. Dra. Liliane Lins (UFBA/BA)

Profa. Isabela Castro (HCA/RJ)

Dr. Walmyr Mello (H. Samaritano/SP)

Dr. Renato Costa Baldan (ARCATA/MG)

Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos 
(FOB/USP-SP)

Por iniciativa da Comissão de 
Odontologia e com apoio da ABTO, 
já foram realizados o I Simpósio de 
Odontologia em Transplantes, com a 
colaboração do Conselho Federal de 
Odontologia do Pará (Belém, 2011) 
e o II Simpósio de Odontologia em 
Transplantes com a colaboração do 
Conselho Federal de Odontologia do 
Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ/2013), 
ambos com bom público e discussões 
científicas relevantes para a área.

Em uma reunião da Comissão de 
Odontologia, foram discutidas as metas 
e propostas para o biênio 2014-2015, 
onde ficou estabelecido que novos 
associados odontólogos deveriam 
filiar-se à ABTO, além da divulgação 
da odontologia em transplantes 
atravos da publicação de protocolos 
clínicos e de acompanhamento desses 
pacientes. Outra proposta que ficou 
acordada, foi a realização de um 
projeto de pesquisa buscando mapear 
a situação bucal dos pacientes na fila 
do transplante renal. 

Prof. Dr. José O. Medina Pestana recebe do SIMESP a Comenda Flamínio Fávero

No dia 21 de março último, o 
Sindicato dos Médicos de São 

Paulo (Simesp) ao comemorar seus 
85 anos, prestou homenagem com a 
Comenda Flamínio Fávero para o Prof. 
Dr. José O. Medina Pestana, chefe do 
maior programa de transplantes de 
rins do mundo. 

Dr. Medina afirmou querer dividir 
a homenagem recebida com sua 
família e, especialmente, “em 
memória” seu professor, Oswaldo 
Luís Ramos. “Ele foi a pessoa 
responsável pelo Hospital do Rim e 
por toda a organização que temos 
hoje”, declarou.



 Patrocinadores desta edição:

Calendário de Eventos  
2014

Abril
1º Congresso Paulista do Conselho Regional de 
Enfermagem em São Paulo
23 a 26/04/2014
Palácio das Convenções do Anhembi - São Paulo
 
Education Programme on Transplant Infectious
Diseases
25 a 26/04/2014
Faculdade de Medicina da USP - São Paulo/SP

Maio 
9º Congresso Paulista de Infectologia
21 a 24/05/2014
Bourbon Atibaia, em Atibaia/SP
 
Julho
2014 Annual Update in Anesthesia and 
Perioperative Medicine; I Simpósio Internac. 
de Anestesia e Medicina Perioperatória
24 a 27/07/2014
Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo/SP

2014 World Transplant Congress
26 a 31/07/2014
São Francisco, EUA

Outubro
XIV Congresso Português de Transplantação e 
XII Congresso Luso Brasileiro de Tranplantação
09 a 11/10/2014
Lisboa, Portugal
 

3rd ESOT and AST Joint Meeting
17 a 19/10/2014
Madri, Espanha

São Paulo School of Advanced Science on 
Transplant Infectious Diseases
19 a 24/10/2014
Av.Dr.Enéas Carvalho Aguiar, 470, São Paulo/SP

Novembro
IV Fórum Internacional de Transplantes do 
Aparelho Digestivo
12 a 14/11/2014
Centro de Convenções Rebouças - São Paulo/SP

Dezembro
14e Congrès annuel de la SFT à CAEN
03 a 06/12/2014
CAEN - Palais des Congrès, France

(Maiores detalhes no site da ABTO)

Após o falecimento de um dos 
sócios proprietários, com 36 anos, 

descobriu-se que seu filho, na época 
com 10, tinha o mesmo problema 
congênito. Começaram os tratamentos 
e, durante uma longa jornada de cinco 
anos, foi concluído que ele precisaria 
de um transplante cardíaco. 
Houve, então, uma corrida contra o 

tempo.Uma fila única e angustiante. Foram 
oito meses de espera, mas chegaram a um 
final feliz. Em 2007, o órgão doado trouxe 
de volta a vida do menino.
A família encarou como missão, 
promover a doação de órgãos, pois a fila 
de pessoas à espera por um transplante 
continuava, com aproximadamente 
70.000 pessoas. Desde então, na 
região de Avaré/SP, conscientiza e 
incentiva as pessoas sobre o assunto, 
com informativos, palestras, adesivos, 
camisetas, etc.  Alguns desses materiais 
são vendidos e o valor arrecadado 
é direcionado a ONG’s e entidades 
ligadas à Campanha.

A ABTO conta com mais um Parceiro:  GRuPO BIzuNGãO

Apesar de o tema ter se mantido 
em evidência na mídia, quase 

metade das famílias de potenciais 
doadores de órgãos nega a doação por 
desconhecerem a vontade do doador. 
A campanha “Eu Assumi”, criada e 
idealizada pela LOV para a Associação 
Brasileira de Transplantes de Órgãos 
(ABTO), com o apoio da Novartis, usa a 
força das mídias digitais para estimular 
futuros doadores a compartilhar a 
decisão com membros da família e 
amigos, deixando registrada essa 
posição no perfil do Facebook. 
A ação conta com a atriz Luana Piovani 
como protagonista da campanha, além 
da participação de diversos blogueiros 
como Marcelo Cidral, do influente 
Tumblr “Como eu me sinto quando...”, 
Mirian Bottan, apresentadora do 
programa “A Liga” e Mariana Belém, 
do blog “Mamãe de Primeira Viagem”, 

entre outros grandes influenciadores 
das redes sociais.

Para o presidente da ABTO, Dr. Lucio 
Pacheco, é preciso aproveitar o alcance 
da internet para esclarecer e divulgar o 
tema. “Há anos estimulamos o debate 
familiar sobre a doação de órgãos.
Quem se declara doador na rede social 
e menciona os familiares, demonstra 
o desejo de salvar vidas. Caso um 
familiar tenha que tomar a decisão, 
ele, com, certeza atenderá esse último 
pedido”. 

Mas, alerta, “Não basta apenas postar; 
o fundamental é avisar a família!”. 
Por isso, a ABTO disponibiliza em sua 
fanpage, um tutorial com Luana Piovani 
e uma aba exclusiva da campanha, com 
materiais que facilitam as pessoas a se 
assumirem doadores para a família, e 
até para os amigos.


