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[ Editorial ]

O desafio dos 
vários “Brasis do 
transplante”

Por Henry de Holanda Campos
Membro da diretoria da ABTO 

e editor do ABTO News

A atual gestão da ABTO tem 
priorizado o desenvolvimento de ativi-
dades educacionais com um calendário 
permanente de cursos – liderado por 
seu próprio Presidente, Valter Garcia, 
que coordena pessoalmente o progra-
ma – que proporciona a formação de 
coordenadores intrahospitalares de 
transplante e promove encontros de 
sensibilização e informação para inten-
sivistas, neurologistas e neurocirurgiões. 

Essa verdadeira cruzada atingirá, em 
breve, 20 Estados brasileiros e faz parte 
da estratégia para redução das desi-
gualdades existentes no País quanto à 
distribuição de transplantes realizados 
e, consequentemente, quanto ao aces-
so da população a essa modalidade te-
rapêutica. A ABTO acredita que o fosso 
existente entre os vários “Brasis do 
transplante” só será reduzido mediante 
o estabelecimento de metas a serem 
progressivamente alcançadas pelos Es-
tados e regiões e estabelecidas a partir 
de um diagnóstico situacional. Essas 
atividades educacionais – que possibili-
tam o aumento das notifi cações de 
morte encefálica e habilitam ao traba-
lho coordenadores intrahospitalares de 
transplante – deveriam ser acompanha-
das de ações empreendidas pelo SNT 
para que os gestores estaduais estabe-
leçam metas a serem alcançadas na 
captação de órgãos para transplante.

Como mostra esta edição do ABTO 
News, em muitas outras frentes a ABTO 
dá continuidade à sua missão de cons-

trução da cadeia de solidariedade onde 
vai inserir-se o elo doador-receptor, ta-
refa complexa, que requer intensa arti-
culação entre os pacientes que necessi-
tam de transplante, os profi ssionais que 
realizam esses procedimentos, os po-
deres públicos que regulamentam esses 
atos, e a sociedade, que precisa estar 
sensibilizada para atender ao apelo da 
doação. Esse é o espírito que norteia a 
outorga do troféu Amigo do Transplan-
te, concedido em 2008 e entregue em 
janeiro de 2009 à Sra. Yolanda Vidal 
Queiroz, Presidente do Grupo Edson 
Queiroz, que promove no Ceará, desde 
2003, através da fundação de apoio do 
Grupo, a campanha Doe de Coração, 
divulgada através de seus veículos de 
informação – TV Verdes Mares, Jornal 
Diário do Nordeste, TV Diário e Rádio 
Verdes Mares AM e FM – atingindo o 
Ceará e Estados vizinhos. De não me-
nor importância é o lançamento do 
Prêmio ABTO de Jornalismo, concebido 
em parceria com a Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI) e que distinguirá, em 
cinco categorias, as melhores produ-
ções jornalísticas sobre transplante rea-
lizadas no país em 2009.

Os Brasis que há muito anseiam, 
também no campo dos transplantes, 
por um país socialmente mais justo e 
menos desigual, ainda aguardam a im-
plantação das medidas anunciadas em 
setembro de 2008 pelo Ministério da 
Saúde e que virão certamente somar às 
iniciativas desenvolvidas pela ABTO.
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[ Palavra do Presidente ]

Ao finalizar o primeiro trimestre do 
segundo ano de gestão dessa diretoria, ob-
servamos com satisfação a retomada das 
doações e transplantes no país e nos orgu-
lhamos de ter contribuído para isso. A taxa 
de doadores efetivos nesse trimestre foi de 
8,0 por milhão de população (pmp) e apro-
xima-se do objetivo proposto para esse ano 
no país (8,5 pmp).

Nesses dois anos, foram realizados ou es-
tão previstos eventos educacionais (cursos de 
coordenadores hospitalares, de coordenado-
res educacionais, de remoção de órgãos, en-
contros com intensivistas e com equipes de 
transplante) para 20 Estados e o Distrito Fede-
ral. Apenas não foram contemplados os Esta-
dos que não procuraram a ABTO para a orga-
nização desses eventos (dois na região 
Nordeste e quatro na região Norte).

Foram publicadas, no ano passado, 
duas importantes portaria do MS, reajus-
tando valores de alguns procedimentos e 
incluindo novos (hospital-dia, investigação 
dos candidatos a receptores e doadores e 
acompanhamento anual dos doadores vi-
vos), entretanto a portaria que regulamen-
ta a atividade de transplantes no país, que 
esteve em consulta pública, ainda não foi 
publicada. Aguardamos a publicação dessa 
portaria, assim como a nomeação do novo 
coordenador do SNT.

Os transplantes estão na mídia nacional 
de forma positiva nesse ano. Uma reporta-
gem de capa da revista Veja apresentou 
seus benefícios. Já o programa Fantástico, 
da Rede Globo, vem apresentando uma sé-
rie de reportagens sobre o tema com a con-
dução do médico Drauzio Varella.

A ABTO, a FIESP e a APM realizam um 
encontro sobre doação e transplante na 
sede da FIESP, no dia 15 de maio. Esse even-
to é mais uma atividade da parceria da Fe-
deração das Indústrias com a nossa entida-
de (no ano passado, a ABTO realizou um 
curso de coordenadores educacionais de 
transplante na FIESP e participou de alguns 
eventos sociais da instituição), que espera-
mos que se torne forte e duradoura.

A ABTO firmou uma parceria com o SEST 

As conquistas da ABTO

Por Valter Duro Garcia
Presidente da ABTO

(Serviço Social do Transporte) – SENAT (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem de Trans-
porte), em que a ABTO escreve uma cartilha 
sobre doação e transplante e o SEST – SE-
NAP publica 66.000 exemplares. A cartilha 
já foi escrita, e stá na fase de revisão final e 
deverá ser publicada ainda nesse semestre.

A diretoria da ABTO está preparando o 
Projeto Memória dos Transplantes no Brasil 
que, em data oportuna, solicitaremos que 
nos enviem por via eletrônica, folders e re-
sumos de congressos e eventos de caráter 
nacional, regional ou local de atividades 
vinculadas a doação e ao transplante. Esse 
projeto permitirá traçar a história do trans-
plante no país com detalhes.

Há uma preocupação da diretoria e do 
conselho com o local do próximo congresso 
de 2011, escolhido em assembleia para Be-
lém. Há algumas informações de que o preço 
do aluguel do centro de convenções é exorbi-
tante, que somado ao custo elevado das pas-
sagens aéreas, pela distância, pode dificultar 
a sua realização naquela cidade, se não se ob-
tiver um preço menor ou outras formas de 
patrocínio.  A comissão local ficou de enviar 
informações definitivas até julho e há a previ-
são de representante da diretoria visitar a ci-
dade para a obtenção de informações con-
cretas. Caso necessário, a decisão final sobre 
a possibilidade de mudança da sede deverá 
ser da assembleia-geral em Recife.

Através de parceria da ABTO com a TTS 
(The Transplantation Society), os associa-
dos da ABTO podem afiliar-se na TTS (anui-
dade de R$100,00). Com essa medida, 
contamos que os brasileiros terão maior re-
presentatividade na sociedade internacio-
nal de transplante.

Outro aspecto que deve ser analisado é 
o pequeno aproveitamento de órgãos no 
país. Por exemplo, analisando-se os dados 
do RBT de 2008, observa-se que significati-
vo número de doadores potenciais que po-
deriam ser considerados como limítrofes, 
foram descartados como contraindicação 
médica. Se uma parcela desses fosse efeti-
vada, poderiam ser realizados mais 500 
transplantes renais no ano passado.

Em julho, serão abertas as inscrições para 
concorrer a três bolsas (valor de R$12.000,00 
cada), para participar do Programa Alianza, 
organizado pela ONT da Espanha. Os alu-
nos, coordenadores hospitalares de trans-
plante, realizarão um estágio de dois meses 
(final de janeiro a março) em determinados 
hospitais espanhóis. Esse projeto da ABTO 
tem o patrocínio da Novartis.

Nos dias 5 e 6 de março, foi realizado, na 
sede da OMS, em Genebra, um encontro 
promovido pela OMS, TTS e ONT, com o ob-
jetivo de uniformizar os termos utilizados no 
processo de doação, avaliar as possibilidades 
de melhorias no processo de doação e esta-
belecer os parâmetros de avaliação desse 
processo. Está prevista nova reunião desse 
grupo de 25 especialistas, em outubro, em 
Berlim durante o congresso da ISODP, e um 
grande encontro no próximo ano para vali-
dar as sugestões. Após, haverá a publicação 
pela OMS como orientação.

Um lembrete final para que não esque-
çam que, durante o congresso da ABTO, 
em Recife, deverão ser formadas e inscritas 
as chapas que vão concorrer à direção de 
nossa associação no biênio 2010-2011. 
Também devem inscrever-se os associados 
que desejam concorrer para ingressar no 
conselho ou para participar dos diferentes 
departamentos. A eleição se dará por carta 
enviada a todos associados em dia com a 
tesouraria, no final do ano.

palavra do presidente.indd   4 20/5/2009   12:27:08
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[ Mundo ]

O próximo congresso da Sociedade Internacional de Doação e Captação de Órgãos (ISODP), o Congresso de 
Doação de Órgãos 2009, terá lugar em Berlim, na Alemanha, de 04 a 07 de outubro de 2009. A expectativa é grande, 
pois juntamente com este encontro científico, haverá a comemoração do Dia Europeu da Doação de Órgãos e o Dia 

Mundial da Doação de Órgãos, no dia 04 – a celebração é aberta ao público e será realizada no centro da cidade.  
Na ocasião, a capital daquele país na Europa também deve receber milhares de pessoas para o festejo do 20º 

aniversário da queda do muro de Berlim. E, segundo o presidente-eleito da ISODP, Dr. Günter Kirste, o fato deve 
contribuir para atrair um grande público. “Este evento será muito importante, no sentido de uma maior promoção 

da doação de órgãos em todo o mundo. Faz parte das comemorações, a propagação de um ‘espírito de ajuda’ para 
encorajar as pessoas a se tornarem doadores de órgãos”, acrescenta Dr. Kirste.

Congresso da 
ISODP em Berlim 

mundo.indd   5 20/5/2009   12:30:31
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[ Especial ]

Principais Temas
Transplante Renal • Transplante de Fígado •Captação de Órgãos 

e Tecidos •Enfermagem • em Transplantes • Transplante de 
Pâncreas • Histocompatibilidade • Imunobiologia dos 

ransplantes • Transplante de Pulmão • Transplante de Coração • 
Transplante Pediátrico • Psicologia em Transplantes • 

Transplante de Tecidos • Transplante de Intestino • Transplante 
de Medula • Ética em Transplantes • Nutrição em Transplantes

Prazo de inscrições 
dos resumos se 

encerra em 01/06

O prazo fi nal para o envio dos 
resumos de trabalhos científi cos 
para o XI Congresso Brasileiro de 

Transplantes e VIII Congresso Luso- 
Brasileiro de Transplantes é o dia 

1º de junho. O envio dos trabalhos 
deve ser feito pelo site da ABTO 

(www.abto.org.br). Mas, atenção, 
será exigido um cadastro inicial 

para acesso ao sistema de Temas 
Livres. Ao clicar no botão Envio de 
Temas Livres, aparecerá uma tela, 
onde deverá cadastrar seus dados 
pessoais, e-mail de acesso e criar 
uma senha. Guarde com você a 
senha cadastrada para qualquer 
acesso a este campo. Confi ra o 

regulamento abaixo.

CONVIDADOS ESTRANGEIROS CONVIDADOS ESTRANGEIROS 
CONFIRMADOS

Alan Leichtman (EUA)
Denis Glotz (FRANÇA)
Donna Hathaway (EUA)

Elaine Reed (EUA)
Joannis Mytilineos (ALEMANHA)

Marcelo Cypel (CANADÁ)
Medhat Aska (EUA)
Minnie Sarwal (EUA)
Peter Stastny (EUA)

Philip F. Halloran (CANADÁ)
Raja Kandaswamy (EUA)
Ricard Valero (ESPANHA)
Richard Freeman (EUA)

CONVIDADOS ESTRANGEIROS 
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Regulamento para 
envio de Temas Livres:

1. O envio dos resumos dos 
trabalhos deverá ser feito pelo site 
(www.abto.org.br).
2. Todos os trabalhos deverão ser em 
português, com no máximo 3.000 
caracteres (incluídos os espaços). 
3. O prazo fi nal para envio dos 
trabalhos é: 01 de junho de 2009.
4. Para que o resumo seja aceito, o 
autor principal ou apresentador deverá 
estar inscrito no Congresso. Portanto, 
assim que enviar o seu trabalho via 
internet, faça sua inscrição pelo site. 
Para efetuar sua pré-inscrição acesse o 
botão “Inscrição – On-line”.

5. O autor principal poderá optar 
sobre a forma de apresentação do 
trabalho (oral ou pôster). Entretanto, 
a Comissão Científi ca reserva-se ao 
direito de alterar esta escolha.
6. O autor principal receberá a 
informação se o trabalho foi aprovado 
para Apresentação Oral ou 
Apresentação sob a forma de Pôster, 
através de correspondência, em 
tempo hábil, para o endereço 
preenchido na fi cha de autor principal.
7. Ao enviar o trabalho, o autor deverá 
escolher a área temática a que 
pertence o trabalho científi co. São elas: 
Captação de Órgãos e Tecidos
Enfermagem em Transplantes
Ética em Transplantes
Histocompatibilidade

Imunobiologia dos Transplantes
Nutrição em Transplantes
Psicologia em Transplantes
Transplante de Coração
Transplante de Fígado
Transplante de Intestino
Transplante de Medula
Transplante de Pâncreas
Transplante de Pulmão
Transplante de Tecidos
Transplante Pediátrico
Transplante Renal
8. Envie resumos apenas pelo sistema 
on-line. Não serão aceitos por e-mail. 
9. Imprima e mantenha com você a 
confi rmação automática gerada no 
fi m do procedimento de envio de 
temas livres. Cada tema livre enviado 
gera um recibo específi co.

Preparem seus manuscritos para publicação no JBT

Convidamos todos os participantes do XI Congresso Brasileiro de Transplantes e VIII 
Congresso Luso Brasileiro de Transplantes, que apresentarem trabalhos na forma 

oral ou pôster, que também preparem um manuscrito, no formato adequado (vide 
normas abaixo), para submeterem a publicação no Jornal Brasileiro de Transplantes 

(JBT). Além de contribuírem para o crescimento da revista, ainda estarão 
concorrendo ao prêmio oferecido pelo JBT, no próximo congresso.

Normas de Publicação do JBT
O Jornal Brasileiro de Transplantes (JBT), ISSN 1678-3387, órgão ofi cial da 

Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, destina-se à publicação de 
artigos da área de transplante e especialidades afi ns, escritos em português, 

inglês ou espanhol. 
Os manuscritos submetidos à Revista, que atenderem às “Instruções aos 
Autores” e estiverem de acordo com a política Editorial da Revista, após 

aprovação pelo Conselho Editorial, serão encaminhados para análise e avaliação 
de dois revisores, sendo o anonimato garantido em todo o processo de 

julgamento. Os comentários serão devolvidos aos autores para as modifi cações 
no texto ou justifi cativas de sua conservação. Somente após aprovação fi nal dos 

editores e revisores, os trabalhos serão encaminhados para publicação. Serão 
aceitos Artigos Originais, Artigos de Revisão, Apresentação de Casos Clínicos, 
Cartas ao Editor, Ciências Básicas Aplicadas aos Transplantes, Opinião Técnica, 

Prós e Contras, Imagem em Transplante e Literatura Médica e Transplantes. 

especial.indd   9 20/5/2009   12:35:08
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Requisitos técnicos (para manuscritos) 
O trabalho deverá ser digitado em espaço duplo, fonte Arial tamanho 12, margem 
de 2,5 cm de cada lado, com páginas numeradas em algarismos arábicos, na 
seqüência: página de título, resumos e descritores, texto, agradecimentos, 
referências, tabelas e legendas. Se impresso, deverá ser enviada uma via, em papel 
tamanho ISO A4 (212x297mm), mais uma cópia digital (CD-ROM).
Permissão à ABTO para reprodução do material.
Declaração que o manuscrito não foi submetido a outro periódico,
Aprovação de um Comitê de Ética da Instituição onde foi realizado o trabalho, 
quando referente a trabalhos de pesquisa envolvendo seres humanos.
Termo de responsabilidade do autor pelo conteúdo do trabalho e de confl itos de 
interesses que possam interferir nos resultados. 

Observações: 
- Com exceção do item “a”, os documentos acima deverão conter a assinatura do 
primeiro autor, que se responsabiliza pela concordância dos outros co-autores. 
- Há em nosso site, modelo de carta para acompanhar os trabalhos, onde já 
constam as informações referentes aos itens b, c, d, e. 
Após as correções sugeridas pelos revisores, a forma defi nitiva do trabalho deverá 
ser encaminhada, preferencialmente, por e-mail ou, uma via impressa, 
acompanhada de CD-ROM. Os originais não serão devolvidos. Somente o 
JBT-Jornal Brasileiro de Transplantes poderá autorizar a reprodução em outro 
periódico, dos artigos nele contidos. 

especial.indd   10 20/5/2009   12:35:28
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Preparo do Manuscrito

A página inicial deve conter:
- Título do artigo, em português (ou espa-
nhol) e inglês, sem abreviaturas; que deve-
rá ser conciso, porém informativo; 
- Nome completo de cada autor, afi liação 
institucional e região geográfi ca (cidade, 
estado, país); 
- Nome, endereço completo, fax e e-mail 
do autor responsável e a quem deve ser en-
caminhadas as correspondências; 
- Fontes de auxílio à pesquisa, se houver. 

Resumo e Abstract 
Para os artigos originais, os resumos devem ser 
apresentados no formato estruturado, com 
até 350 palavras destacando: os objetivos, mé-
todos, resultados e conclusões. Para as demais 
seções, o resumo pode ser informativo, porém 
devendo constar o objetivo, os métodos usa-
dos para levantamento das fontes de dados, 
os critérios de seleção dos trabalhos incluídos, 
os aspectos mais importantes discutidos, as 
conclusões e suas aplicações. 

Abaixo do resumo e abstract, especifi car 
no mínimo três e no máximo dez descri-
tores (keywords), que defi nam o assunto 
do trabalho. Os descritores deverão ser 
baseados no DeCS (Descritores em Ciên-
cias da Saúde) publicado pela Bireme que 
é uma tradução do MeSH (Medical Sub-
ject Headings) da National Library of Me-
dicine e disponível no endereço eletrôni-
co: http://decs.bvs.br. 
Os resumos em português (ou espanhol) e 
inglês deverão estar em páginas separadas. 
Abreviaturas devem ser evitadas. 

Texto 
Iniciando em nova página, o texto deverá 
obedecer à estrutura exigida para cada tipo 
de trabalho (vide acima). Com exceção de 
referências relativas a dados não publica-
dos ou comunicações pessoais, qualquer 
informação em formato de “notas de roda-
pé” deverá ser evitada. 

Agradecimentos 
Após o texto, em nova página, indicar os 

agradecimentos às pessoas ou instituições 
que prestaram colaboração intelectual, au-
xílio técnico e ou de fomento, e que não 
fi guraram como autor. 

Referências 
As referências devem ser numeradas conse-
cutivamente, na mesma ordem em que fo-
ram citadas no texto e identifi cadas com 
números arábicos, sobrescritos, após a 
pontuação e sem parênteses.
A apresentação deverá estar baseada no 
formato denominado “Vancouver Style”, 
conforme exemplos abaixo, e os títulos de 
periódicos deverão ser abreviados de acor-
do com o estilo apresentado pela List of 
Journal Indexed in Index Medicus, da Na-
tional Library of Medicine e disponibiliza-
dos no endereço: 
http : / /www.ncbi.nlm.nih.gov /entrez /
linkout/journals/jourlists.cgi?typeid=1&ty
pe=journals&operation=Show 
Para todas as referências, cite todos os au-
tores até seis. Acima de seis, cite os seis pri-
meiros, seguidos da expressão et al.

Secretaria Executiva
Eventus System Ltda. – Edf. Eventus Empresarial - Rua Lucaia,
209 – Horto Florestal – 40295-130 - Salvador – Bahia – Brasil.

Tel.: (55) (71) 2104-3477 – Fax: (55) (71) 2104-3434
E-mail: eventus@eventussytem.com.br

Inscrições (on-line)
As inscrições poderão ser feitas pelo site www.congressoabto.org.br, até o 

dia 14 de setembro de 2009. A partir desta data, as inscrições só serão feitas 
no local do congresso, a partir das 14h do dia 13 de outubro de 2009.

Agência de Viagem
Eventus Turismo, por e-mail (turismo@eventusturismo.com.br) 

ou pelo telefone (71) 2104-3420.

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CONGRESSOABTO.ORG.BR
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ABTO realiza mais uma edição de 
sucesso de seu Encontro com a Mídia

Com o intuito de apresentar em 
primeira mão à imprensa os números de 
transplantes realizados no país no ano 
de 2008, a ABTO realizou, mais uma 
vez, o Encontro da ABTO com a Mídia, 
no hotel Blue Tree Towers Paulista, na 
capital paulista, no dia 30 de janeiro. 

Para a apresentação dos dados – pu-
blicados posteriormente no Registro 
Brasileiro de Transplantes (RBT) e que in-
formam os números de captação; tra-
çam o perfil dos doadores de órgãos, 
células e tecidos; revelam a situação, por 
Estado, das filas de espera por um trans-
plante, e fazem uma análise da atual si-
tuação e as previsões para o biênio 
2009/2010 – estiveram presentes o pre-
sidente da ABTO, Valter Duro Garcia, 
o 2º secretário, Henry de Holanda 
Campos, e o coordenador do departa-
mento de ética da ABTO e editor-adjun-
to do RBT, Mario Abbud Filho.  

Compareceram os jornais O Globo, 
O Estado de São Paulo e o Diário do 
Nordeste, as TVs Globo News e Rede 
TV! e a rádio Jovem Pan, que veicula-
ram matérias sobre o assunto em seus 
principais programas jornalísticos. Já a 
Globo News, aproveitou a importante 
ocasião para entrar com um link ao 
vivo, entrevistando Dr. Valter Duro Gar-
cia. Pós-evento, o presidente da ABTO 
ainda concedeu entrevistas à Rádio Cul-
tura, ao jornal O Estado do Paraná e à 
revista eletrônica Fantástico, da Globo.  

Frutos pré-eVento:
Devido à importância do evento, 

bons resultados de geração de mídia 
espontânea puderam ser verificados 
antes mesmo de sua realização. Logo 
após o envio dos primeiros convites, co-
meçaram a surgir pedidos da imprensa 
de todo o país. Entre as conquistas po-
sitivas pré-evento, citamos:

DAtA VeÍCuLo tIpo

21/01 Rádio Jovem Pan AM entrevista

24/01 Rádio Eldorado (programa Revista Eldorado) entrevista

26/01 Rádio CBN entrevista

26/01 Folha de São Paulo (coluna Mônica Bérgamo) nota

29/01 Globo (programa SPTV) reportagem

29/01 Diário de São Paulo reportagem

30/01 Folha de São Paulo reportagem

30/01 O Estado de São Paulo reportagem

por Luciana Palmeira
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Prêmio ABTO 
de Jornalismo

... DAs CAteGorIAs
O PRÊMIO ABTO DE JORNALISMO 

contemplará 05 (cinco) categorias, a saber:

1. PRÊMIO ABTO DE JORNALISMO 

IMPRESSO – concedido à melhor matéria 

inscrita, editada em veículos impressos, jornais 

ou revistas, sediados no Brasil.

2. PRÊMIO ABTO DE RADIOJORNALISMO – 

concedido à melhor matéria inscrita, veiculada 

em emissoras de rádio sediadas no Brasil, com 

duração igual ou menor que 60 minutos.

3. PRÊMIO ABTO DE TELEJORNALISMO – 

concedido à melhor matéria inscrita, exibida em 

emissoras de televisão sediadas no Brasil, com 

duração igual ou menor que 60 minutos. 

4. PRÊMIO ABTO DE WEBJORNALISMO – 

concedido à melhor matéria inscrita, veiculada 

em portais ou sites de empresas jornalísticas 

registradas com domínio brasileiro na rede 

mundial de computadores.

Também será concedida uma premiação 

especial, a saber:

5. PRÊMIO ABTO DE JORNALISMO 

ESTUDANTIL – concedido à melhor matéria 

inscrita, produzida por alunos de faculdades de 

jornalismo sediadas no Brasil para veículos de 

quaisquer plataformas previstas nas categorias 

gerais e de circulação acadêmica.  

... DAs ConDIÇÕes De InsCrIÇÃo
Poderão ser inscritas no PRÊMIO ABTO 

DE JORNALISMO matérias divulgadas 

nos veículos de comunicação de jornalismo 

impresso, radiojornalismo, telejornalismo, e 

webjornalismo, editadas no Brasil e assinadas 

por jornalistas e estudantes de jornalismo, 

brasileiros ou estrangeiros residentes no 

país, que forem veiculadas no período 

de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 

2009. As matérias/reportagens deverão ser 

necessariamente editadas em português. 

O prazo final para a inscrição é dia 01 de 

fevereiro de 2010. Quando feita pelo correio 

ou pessoalmente, exige-se 1 (um) original 

e 1 (uma) cópia digitalizada do trabalho 

em CD, dentro das especificações técnicas 

da categoria, acompanhados da ficha de 

inscrição devidamente preenchida e assinada 

pelo autor ou pelo representante da equipe, 

quando for este o caso. 

... Do JÚrI
Os jurados do PRÊMIO ABTO DE 

JORNALISMO serão nomeados pela 

própria ABTO, em parceria com a ABI. O Júri é 

soberano para decidir sobre casos omissos e 

de sua decisão não caberá recurso. O Júri será 

formado por, pelo menos, 9 (nove) profissionais 

de reconhecido conhecimento das categorias 

citadas no item 2 e do tema Doação e 

Transplante de Órgãos, Células e Tecidos.   

... DA preMIAÇÃo
PRÊMIO ABTO DE JORNALISMO IMPRESSO – R$ 

12.000 (doze mil reais), de onde será feita a 

dedução de Imposto de Renda.

PRÊMIO ABTO DE RADIOJORNALISMO – R$ 

4.000 (quatro mil reais), de onde será feita a 

dedução de Imposto de Renda.

PRÊMIO ABTO DE TELEJORNALISMO – R$ 

12.000 (doze mil reais) de onde será feita a 

dedução de Imposto de Renda.

PRÊMIO ABTO DE WEBJORNALISMO – R$ 4.000 

(quatro mil reais), de onde será feita a dedução 

de Imposto de Renda.

PRÊMIO ABTO DE JORNALISMO ESTUDANTIL 

– R$2.000 (dois mil reais), já deduzido o 

Imposto de Renda.

Os vencedores receberão igualmente um troféu 

e um certificado, e os finalistas, um certificado. 

Nos casos de autoria coletiva, a ABTO e a ABI 

não terão qualquer responsabilidade quanto à 

divisão do prêmio.

Durante o encontro da ABto com a Mídia, na 
manhã do dia 30 de janeiro, e na mesma data à noite, 
durante a solenidade de entrega do Prêmio Amigo do 
Transplantes, jornalistas e pessoas envolvidas com a te-
mática da doação e transplante de órgãos no Brasil fo-
ram apresentados ao Prêmio Amigo do Transplante. 

O concurso jornalístico, criado pela ABTO com apoio 
institucional da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 
é uma forma de reconhecer e premiar trabalhos veicula-
dos na imprensa nacional relativos à Doação e Trans-
plante de Órgãos, Células e Tecidos no Brasil. Confira os 
principais trechos do regulamento, agora. Para mais in-
formações, contate a ABTO.

prInCIpAIs treCHos Do reGuLAMento 
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ABTO concede a 
Yolanda Vidal 

Queiroz o Prêmio 
Amigo do 

Transplante 
Troféu foi entregue à vice-presidente da Fundação Edson Queiroz em 

noite de muita elegância no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo

por Luciana Palmeira e Márcia Pereira

Além de tanta sensibilidade no ar, a cerimônia foi 
contemplada com boa música – um saxofonista 

enveredou pelo que há de melhor de vários estilos 
musicais –, o requinte arquitetônico do espaço 

do Instituto tomie ohtake e um saboroso jantar, 
preparado pelo bufê neka Gastronomias, que tem 

como diferencial a mistura de materiais à mesa
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A terceira edição do Prêmio Ami-
go do Transplante, homenagem criada 
pela Associação Brasileira de Transplan-
tes de Órgãos (ABTO) para honrar 
aqueles que contribuem para o aumen-
to dos transplantes no país, foi entre-
gue a Yolanda Vidal Queiroz, vice-
presidente na área social da Fundação 
Edson Queiroz. Mulher, que ao lado do 
marido, edson Queiroz (in memo-
rian), consolidou o crescimento do 
Grupo Edson Queiroz, um dos cem 
principais conglomerados do país.

A homenageada tem o brilho de 
estar à frente de uma ação que visa a 
multiplicação do número de doadores, 
amplamente divulgada em todo o Es-
tado do Ceará, onde o Grupo Edson 
Queiroz é sediado. O Sistema Verdes 
Mares, de rádio, jornal e televisão, faz 
parte do grupo fundado pela família 
de Yolanda e tem papel fundamental 
nos resultados obtidos pela empreita-
da que tem por que tem por slogan 
“Doe de Coração” e está inserida no 
calendário da Campanha Nacional de 
Doção de Órgãos e Tecidos empreen-
dida pela ABTO. “Ceder parte do pró-
prio corpo para prolongar a vida de 
um semelhante, se alinha nos princí-
pios de caridade e solidariedade pre-
gados por Jesus e ensinados por todas 
as religiões. Quando o avanço da me-

dicina permite que outras vidas sejam 
salvas e a saúde de outras pessoas se-
jam restabelecidas pela técnica do 
transplante, não existe individualmen-
te gesto de maior dimensão ética e de 
maior desprendimento humano do 
que a doação de órgão”, discursou Yo-
landa na sofi sticada cerimônia de en-
trega do troféu Amigo do Transplante, 
que foi realizada no último dia 30 de 
janeiro, no Instituto Tomie Ohtake, em 
um bairro nobre da capital paulista.

Essa é mais uma das iniciativas da 

ABTO para promover a excelência e o 
desenvolvimento técnico-científi co em 
transplantes no Brasil, com a divulgação 
dos conhecimentos obtidos na área, o 
estímulo à doação de órgão e a difusão 
de sua importância humanitária. Apro-
veitando que estavam reunidos nomes 
importantes da saúde brasileira, como 
secretários de saúde e diretores de gran-
des hospitais, a associação apresentou, 
durante o evento, o Prêmio ABTO de 
Jornalismo, que a partir de 2010 premia-
rá em diferentes categorias as melhores 
reportagens que forem publicadas na 
imprensa nacional no decorrer deste 
ano sobre doação e transplantes de ór-
gão, células e tecidos.  A premiação con-
ta com o apoio institucional da Associa-
ção Brasileira de Imprensa (ABI).

“No desempenho de sua missão, a 
Associação Brasileira de Trans-Associação Brasileira de Trans-

Henry de Holanda Campos faz  
saudação à homenageada 

Valter Duro Garcia fala da 
importância da premiação
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plantes de Órgãos tem dado voz aos 
milhares de pacientes que aguardam 
por um transplante, seja levando as suas 
reivindicações às instâncias do governo 
e trabalhando junto a elas pelo aperfei-
çoamento do Sistema Nacional 
de Transplantes, seja promoven-
do a sua campanha anual, que 
contribui para o aumento na 
doação de órgãos, ou investin-
do no aprimoramento dos pro-
fi ssionais de transplante”, ressal-
ta Dr. Henry de Holanda 
Campos, segundo secretário da 
ABTO. Para ele, a campanha que 
a fundação, da qual Yolanda faz 
parte, promove no Ceará pode 
ser apontada como um dos fa-
tores substanciais para a conso-
lidação dos transplantes de ór-
gãos no Estado – que atual-
mente está entre os cinco do 
país com melhor desempenho 
na atividade transplantadora. “A 
campanha ‘Doe de Coração’ se 
tornou tradição no Nordeste”, come-
mora o médico, que completa: “Dona 
Yolanda, a iniciativa liderada pela se-
nhora expressa a generosidade, tal 
como expressa Humberto Maturana 
[biólogo chileno, autor de vários livros] 

quando disse que não é 

um direito, tampouco um dever. Não é 
regida por leis. É fruto da nobreza de 
caráter, uma virtude que nos faz sentir 
parte de algo maior que nós mesmos, 
que nossa família ou que nosso país. 

Ela nos humaniza e nos mostra que so-
mos todos iguais”.

“Este reconhecimento é um incenti-
vo para continuar o abnegado trabalho 
que a Fundação Edson Queiroz já de-
senvolve espontaneamente ‘de cora-
ção’”, avalia a homenageada. 

[ Especial ]

quando disse que não é ção’”, avalia a homenageada. 
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Ela foi a terceira pessoa a receber o 
prêmio Amigo do Transplante. O go-
vernador de São Paulo, José serra, em 
2001, então ministro da Saúde, foi o 
primeiro a ser homenageado pela 

ABTO pelo seu empenho no de-
senvolvimento da política de 
transplantes no Brasil. Depois, 
em 2007, o cardeal dom Geral-
do Majella Agnello, arcebispo 
de Salvador (BA) e primaz da 
Igreja Católica no país, foi esco-
lhido após autorizar a doação 
de órgãos de um diácono vítima 
de violência, o que desenca-
deou no seio da igreja uma série 
de ações em prol dos transplan-
tes e uma postura combativa a 
favor da doação. “Pouquíssimos 
são os líderes políticos ou em-
presariais que têm dedicado es-
forço ou patrocinado iniciativas 
permanentes em favor da doa-
ção de órgãos e do aumento de 
transplantes. Essa modalidade 

terapêutica que distingue-se das de-
mais por ser a única cuja matéria prima 
não pode ser comprada, e que para 
salvar o paciente é necessário obter a 
doação de parte do corpo de um se-
melhante”, fi naliza Campos.

D. Yolanda recebe troféu 
do presidente da ABto
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Concurso Arte de Viver 
incentiva transplantados 
a manifestarem seus 
sentimentos nesta nova 
fase da vida 
Projeto patrocinado pela Janssen-Cilag promove inclusão por 
meio da pintura e poesia

por Luciana Palmeira

Com o objetivo de despertar a cria-
tividade dos transplantados e também 
dos portadores de esquizofrenia, permi-
tindo a expressão da comunicação das 
ideias e das emoções dessas pessoas por 
meio da arte, o Concurso Nacional de 
Pintura e Poesia Arte de Viver entrou em 
sua quarta edição – idealizada pela RV 
Mais, uma empresa do ramo de promo-
ções e eventos. Patrocinado exclusiva-
mente pela indústria farmacêutica Jans-
sen-Cilag desde 1998, quando foi criado, 
o projeto que conta com incentivo da lei 
Rouanet, do Ministério da Cultura, con-
siste no convite dos pacientes por seus 
respectivos médicos. Esses recebem kits 
contendo os materiais necessários para a 

participação – feita por meio da redação 
de uma poesia ou pintura de uma tela. 

A quarta edição, que deu início à 
participação de pacientes transplanta-
dos (antes era restrito a portadores de 
esquizofrenia), começou em setembro 
de 2008 e vai até novembro de 2009 e 
espera atingir cerca de 5.000 pessoas, 
entre médicos e pacientes. Até o dia 1º 
de abril, data limite de envio das parti-
cipações, 865 trabalhos haviam sido 
recebidos. Sendo que, deste total, 214 
foram elaborados por transplantados. 

Após o recebimento das obras, hou-
ve o julgamento das mesmas por uma 
comissão especialíssima formada por 
grandes nomes da medicina, das artes 

e das letras. Participaram da avaliação 
das pinturas a consultora de arte Bel La-
caz e os artistas plásticos Gustavo Rosa 
e Cláudio Tozzi. Representando a classe 
médica estavam as psiquiatras Cíntia de 
Azevedo Marques e Claudiane Salles 
Daltio, além dos transplantadores Ma-
ria Cristina Ribeiro de Castro, ex-presi-
dente da ABTO, e Nicolas Panajatopou-
los. Esse júri foi presidido pelo pintor 
Sérgio Longo. Já para selecionar as po-
esias, o médico Henry de Holanda Cam-
pos, da diretoria da ABTO e editor do 
ABTO News, presidiu a comissão forma-
da pela fi lósofa e escritora Marcia Tibu-
ri, o escritor Evandro Affonso Ferreira e 
os cantores e compositores Jair Oliveira 
e Wilson Simoninha. Também estava 
nessa equipe o psiquiatra Deyvis Maca-
rof Loureiro Vasconcelos Rocha. 

Após a criteriosa avaliação, o próxi-
mo passo é o lançamento do livro “Arte 
de Viver”, que terá dois volumes: um 
que compila as obras produzidas pelos 
portadores de esquizofrenia (100 pin-
turas e 50 poesias) e outro com as fei-
tas por transplantados (100 pinturas e 
10 poesias). O lançamento ocorre no 
dia 1º de julho, com celebração para 
300 convidados no Museu da Casa Bra-
sileira, localizado em uma das regiões 
mais nobres da capital paulista. 
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SÃO PAULO
II Curso Intensivo de Transplante Renal – 20 anos depois

Pesquisa da ADOTE-DataFolha revelou que 
64% dos brasileiros doariam seus órgãos

Para relembrar a primeira edição do 
Curso Intensivo de Transplante Renal, 
ocorrido há 20 anos em São José do Rio 
Preto, e celebrar os 40 anos de fundação 
do Instituto de Urologia e Nefrologia da-
quela cidade do interior de São Paulo, este 
centro de referência nacional para doen-
ças renais – que realiza transplantes pelo 
SUS desde 1977 e agora se aproxima de 
seu milésimo transplante – promoveu o II 
Curso Intensivo de Transplante Renal - 20 
anos depois, de 25 a 27 de abril. 

Segundo o diretor clínico do instituto 
e coordenador do departamento de ética 
da ABTO, Dr. Mario Abbud Filho, o en-
contro científi co reuniu os participantes e 
palestrantes internacionais do primeiro 

A maioria dos brasileiros acima de 
16 anos, independente do sexo, faixa 
etária, escolaridade, renda, classe social 
e religião, doariam os seus órgãos para 
serem transplantados após sua morte. É 
o que revelou pesquisa realizada pelo 
Instituto Datafolha no Brasil, entre os 
dias 16 e 19 de março de 2009, em 118 
cidades. A pesquisa do Datafolha foi en-
comendada pela Aliança Brasileira pela 
Doação de Órgãos e Tecidos (ADOTE).

Os resultados da pesquisa mostra-
ram que:
1. 64% dos brasileiros doariam seus ór-
gãos, 28% não doariam, 7% não sa-
bem ou não responderam e 1% res-
pondeu que dependia; 

curso e promoveu uma ampla discussão 
sobre a evolução dos transplantes no Bra-
sil e no mundo. “A primeira edição foi 
marcante, pioneira em seu formato, onde 
quatro conferencistas internacionais dis-
cursaram, durante dois dias, temas palpi-
tantes como a imunobiologia, as drogas 
imunossupressoras e a nascente patolo-
gia dos transplantes. Estávamos em 1989, 
no século passado, em plena aurora dos 
transplantes brasileiros. As novidades so-
bre o assunto eclodiam de todos os can-
tos do mundo”, lembra ele. 

Dois dos palestrantes do curso de 
1989, os professores Terry Strom (da 
Universidade de Harvard, Estados Uni-
dos) e Henri Kreis (do Hospital Necker 

Enfants Malades, em Paris, França) – 
ícones da nefrologia e do transplante 
renal, mentores de uma geração de 
transplantadores brasileiros e com con-
tribuição científi ca inestimável nessa 
área –, foram as grandes estrelas. A 
ABTO aproveitou a ocasião para entre-
gar um troféu ao especialista de Harvard 
em reconhecimento à sua contribuição 
na formação de transplantadores brasi-
leiros. “Após 20 anos, agora ‘senhores’, 
certamente donos de sabedoria amea-
lhada nessas décadas, pudemos discutir, 
sabiamente, o futuro dos transplantes 
brasileiros”, comemora Dr. Abbud, que, 
em 1983, se tornou o primeiro aluno 
brasileiro do professor Strom.  

ABTO News - maio - 2009 Os participantes do curso

Drs. Henry de Holanda Campos,

Mario Abbud Filho e Terry Strom

2. Doariam, principalmente, os mais esco-
larizados (80% entre os que têm nível su-
perior), os de maior renda (76% entre os 
que têm renda familiar mensal entre 5 e 
10 salários mínimos), os mais jovens (72% 
entre os que têm de 16 a 24 anos), os que 
pertencem às classes sociais mais elevadas 
(75% entre os da classe B). 
3. Considerando a religião dos entrevis-
tados, doariam seus órgãos, principal-
mente, os espíritas (90%) e os evangé-
licos não-pentecostais (71%);
4. De todos os entrevistados, 39% 
(atinge 50% entre os que doariam seus 
órgãos) disseram que já conversaram 
com a sua família sobre a sua intenção 
de ser ou não doador. Dos 60% que 

responderam que não conversaram 
com a família sobre o assunto, 79% es-
tão entre os não-doadores.

Mais detalhes da pesquisa, no site 
www.adote.org.br. 
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Portadora de nefropatia crônica assume vaga de concurso público na 
cota de deficientes físicos

DISTRITO FEDERAL

O Tribunal Regional Federal (Seção Judiciária do Distrito 
Federal) foi favorável ao pedido da Doutora em Fitopatologia 
Samara Belém Costa, portadora de nefropatia crônica, 
que foi aprovada em quarto lugar para o cargo de analista 
ambiental dentro das vagas de portadores de defi ciência de 
concurso público do IBAMA. O instituto pertencente ao 
Ministério do Meio Ambiente relutava em admiti-la.

Segundo o advogado de Samara no caso, Dr. Sérgio 
Baumann, a discussão foi gerada pelo fato de ainda não 

estar claro na legislação brasileira o enquadramento do 
paciente renal como defi ciente – uma vez que a norma legal 
que rege o assunto inclui a palavra “físico” e a legislação 
atual ainda não considera quaisquer dos órgãos do corpo 
humano como “algo físico”. “Apenas braços, mãos, olhos e 
pernas são claramente aceitos”, diz. Para Mario Romário 
Valente, da Associação Pró-renais Crônicos do Brasil, isso é 
um importante começo, apesar de a sentença que ainda não 
ter transitado em julgado, ou seja, não ser defi nitiva.

SANTA CATARINASANTA CATARINA

A inauguração da nova sede da SC Trans-
plantes, no dia 04 de fevereiro, em Florianópo-
lis, foi marcada pelo lançamento de um novo 
desafi o para Santa Catarina: zerar a lista de 
espera por transplante de córnea através 
das ações previstas no programa Fila Zero 
de Córnea. Com a presença do vice-governa-
dor, Leonel Pavan, do Secretário de Estado da 
Saúde, Dado Cherem, e do presidente da Asso-
ciação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Valter 
Duro Garcia, a cerimônia também foi palco para 
o anúncio de que, pelo terceiro ano consecutivo, 
Santa Catarina lidera o ranking de doações efetivas 
de órgãos para transplantes no país. “A liderança nacio-
nal em dezenas de setores é prova da dedicação dos pro-
fi ssionais das centrais de transplantes e da solidariedade dos 
catarinenses”, observou o vice-governador.

Santa Catarina tem 16,7 doadores efetivos por milhão de 
população, e é o único Estado do país a ultrapassar, em todos 
os tempos, a marca dos 15 D.E. p.m.p. A maioria das captações 
em Santa Catarina é realizada em hospitais públicos, e todo o 
processo, mesmo quando envolve clínicas particulares ou hos-
pitais conveniados ao SUS, é gerenciado pela SC Transplantes.

Programa Fila de Córnea Zero
Atualmente, em Santa Catarina, existem 900 pessoas na 

Estado lança o Fila Zero de 
Córnea durante inauguração da SC 
Transplantes

fi la por um transplante de córnea. Para fazer jus aos desafi os 
do programa Fila Zero de Córnea, a Secretaria de Estado da 
Saúde, através da SC Transplantes, estabeleceu várias frentes 
de ação: elevar o número de doações de córnea, credenciar 
três bancos de tecido ocular e duas novas equipes de trans-
plante, com o compromisso contratual de realizar os procedi-
mentos pelo SUS, e promover a revisão do grau de difi culdade 
visual de todos os pacientes em lista, reordenando-os segun-
do a gravidade do caso.
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A Campanha de Doação no Mato GrossoA Campanha de Doação no Mato Grosso

Na última edição do ABTO News, 
publicamos um especial sobre as ações 
desenvolvidas em todo o Brasil durante 
a X Campanha Nacional de Doação de 
Órgãos e Tecidos. No entanto, por um 
atraso no recebimento de materiais, as 
informações da CNCDO do Mato Gros-
so e do Hospital Universitário de Londri-
na (PR) não puderam ser inseridas na 
revista. Como não poderia deixar de 
ser, publicamos, agora, um compilado 
do excelente trabalho desenvolvido pe-
los mato-grossenses e paranaenses em 
prol do crescimento do número de do-
ações e transplante destes Estados.

A Central de Notifi cação, Capta-
ção e Distribuição de Órgãos do Mato 
Grosso foi criada em 24 de julho de 
1998, tendo suas atividades iniciado 
em novembro do mesmo ano. Para 
aderir à política nacional de transplan-
te, a CNCDO/MT propõe estratégias 
de ações com objetivo de mudar essa 
realidade, disseminando informações 
para a necessidade de doação. Para 
isso, faz parte, todos os anos, da 
Campanha Nacional de Doação de 
Órgãos e Tecidos, sempre com o ob-
jetivo de sensibilizar e envolver os pro-
fi ssionais de saúde e população em 
geral para a importância da doação 
de órgãos e tecidos.

No Mato Grosso, os profi ssionais 
de saúde são conscientes de seu pa-
pel de peças-chaves de fundamentais 
importâncias em todo o processo de 
doação/transplante. Por isso, o inte-
resse em conhecer a opinião da popu-
lação sobre a doação de órgãos para 
transplantes tem levado a um aumen-
to no número de pesquisas e promo-
ções de campanhas públicas. Em 
2008, uma série de ações foi desen-
volvida a fi m de informar a sociedade 
mato-grossense sobre doação de ór-
gãos e tecidos, como:

MATO GROSSO E PARANÁ
Campanha Nacional de Doação
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• Informações à comunidade sobre os 
critérios que envolvem o processo de doa-
ção e o transplante de órgãos e tecidos; 

• Parcerias com diversos setores das Se-
cretarias Estaduais e Municipais de Saúde 
para a socialização e conhecimento relativos 
ao processo doação/transplantes;

• Parceria com órgãos governamentais e 
sociedade civil organizada, com o objetivo 
de promover e facilitar as ações de refl exão 
quanto à importância do transplante no Es-
tado de Mato Grosso;

• Promoção de discussão com universi-
dades públicas e privadas sobre a importân-
cia da inserção da política de transplantes na 
grade curricular dos cursos da área de ciên-
cias médicas e biológicas;

• Apoio dos poderes Legislativo, Judiciá-
rio e Executivo para execução de ações de 
divulgação da política de transplantes.

Já o Hospital Universitário de Londrina 
promoveu uma semana de conscientização 
sobre a doação de órgãos, com diversas ati-
vidades, de 22 a 29 de setembro de 2008. 
No saguão do hospital e nas dependências 
da Universidade Estadual de Londrina, fo-
ram montados estandes para a divulgação 
da Campanha Nacional de Doação e cadas-
tro de doadores de medula óssea – inclusive 
com a presença de equipe do hemocentro 
local, que colheram amostras de sangue 
para verifi car compatibilidade. Foram cadas-
trados 870 novos doadores. 

Na mesma semana, sob o comando do 
enfermeiro Hélio Figueiredo, coordenador 
intra-hospitalar de transplantes do HU, tam-
bém foi realizada a II Jornada da Comissão 
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Te-
cidos para Transplantes do Hospital Universi-
tário de Londrina, durante os dias 25 e 26.  
Entre os temas mais relevantes discutidos no 
encontro, citamos as questões da morte en-
cefálica, manutenção do potencial doador, 
morte e enfrentamento, entrevista familiar, 
protocolo de coração parado, atuação do 
banco de olhos e protocolo para captação 
de hemoenxertos valvares cardíacos. Juntas, 
as ações atingiram cerca de 5 mil pessoas.

ABTO News - maio - 2009 23

Os engajados 

paranaenses  
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ABTO treina intensivistas e 
coordenadores educacionais 
e hospitalares em seu maior 
projeto do biênio 2008-2009
Ações realizadas em parceria com CNCDOs atingem todo o Brasil

Encontro Informal com a 
CNCDO do Mato Grosso

córnea no Hotel Deville, na capital 
Cuiabá. Os participantes, que somaram 
80 pessoas, discutiram, entre outros 
temas, a inscrição de receptores para 
transplante renal. Segundo a assistente 
social Vera Lúcia Sena que, junto com 
a psicóloga Roseli Seror Cuiabano e a 
enfermeira Greice Evaristo Martins e 
outros profi ssionais, atua no Núcleo de 
Educação Permanente em Transplante 
da Coordenadoria de Transplantes/SES 
do MT, a discussão foi bastante válida, 
pois é fundamental que a lista de recep-
tores seja a mais real possível. “Em sua 
visita em Mato Grosso, Dr. Valter Duro 
Garcia fez alguma sugestões no senti-
do de organizarmos a lista de recepto-
res de rim, a qual deve ser de responsa-
bilidade da equipe transplantadora. A 
equipe, por sua vez, deve estabelecer 
seu protocolo”, contou Vera Lúcia. “Ain-
da foram dis cutidas questões como 
subnotifi cação de morte encefálica e a 
difi culdade dos profi ssionais que atuam 

por Luciana Palmeira

Seguindo o seu intuito de promo-
ver o aumento do número de transplan-
tes realizados no país, a ABTO iniciou, 
ano passado, uma série de cursos e en-
contros junto às equipes das Centrais de 
Notifi cação, Captação e Distribuição de 
Órgãos (CNCDOs) de todos os Estados, 
treinando intensivistas e coordenadores 
educacionais e hospitalares de serviços 
que realizam transplantes nos quatro 
cantos do Brasil. As medidas educacio-
nais – vinte e duas em 2008 – continu-
am a todo o vapor em 2009. 

Iniciando as atividades do primeiro 
semestre do ano, a ABTO visitou a 
CNCDO de Mato Grosso, no dia 16 de 
fevereiro, que reuniu, além de seus téc-
nicos, representantes de hospitais trans-
plantadores, do Banco de Tecidos Ocu-
lar, do Conselho Municipal de Saúde e 
das equipes transplantadoras de rim e 
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nas UTIs na abertura da morte encefáli-
ca”, completou Greice Martins. 

De 12 a 14 de março, foi a vez de 
Sergipe receber o Curso de Formação 
de Coordenadores Hospitalares de 
Transplante. No auditório do Hospital 
de Urgência do Estado, na capital Ara-
caju, 58 profissionais da área da saú-
de, entre médicos, enfermeiros, assis-
tentes sociais e psicólogos, se reuniram 
para exatas 24 horas de atualização 
profissional. Entre os temas abordados 
na etapa teórica do curso, destacam-
se a situação atual dos transplantes no 
Brasil, o modelo brasileiro, ética nos 
transplantes, aspectos legais, processo 
de doação/transplante, doador limí-
trofe, morte encefálica, remoção de 
órgãos, o papel do coordenador hos-
pitalar, con ceitos imunológicos, banco 
de olhos e identificação, avaliação e 
manutenção do potencial doador. Se-
gundo Benito Oliveira Fernandez, 
coordenador da CNCDO-SE, a parte 
prática também foi bastante rica. 
“Houve a simulação de uma entrevista 
familiar onde os participantes do curso 

puderam sentir e avaliar diversos as-
pectos desse decisivo para o processo 
doação/transplante”, descreveu ele. 
Para a enfermeira Alessandra Bor-
ges, que participou da atividade, o 
curso amplia horizontes. “Você faz 
uma reengenharia dos próprios con-
ceitos. Sempre dentro do Hospital, 

Drs. José Teles, Valter Duro, Benito Fernandez, Tina Cabral, Rosângela Amaral, Manoel Pacheco e 
Ana Carla Dantas formam a mesa de abertura do Curso de Formação de Coord. Hospitalares em SE

uma das tarefas mais difíceis é a entre-
vista familiar, pois se trata de um mo-
mento muito singular e que deve ser 
encarado com muita seriedade e sensi-
bilidade. O curso proporcionou-me 
uma visão ampliada de todas as fases 
de um processo tão importante para 
todos os envolvidos, facilitando, assim, 

Simulação de 
entrevista familiar 
para doação de 
órgãos e tecidos 
em Aracaju
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o engajamento da equipe nessa luta 
crucial para a melhoria na qualidade 
de vida de muitas pessoas”, considera 
Alessandra. 

A terceira ação educacional se deu 
em Pernambuco, de 20 a 22 de março, 
nas dependências do Hotel Marulhos, 
em Porto de Galinhas. O Encontro Re-
gional da ABTO com Intensivistas reu niu 
30 médicos para discutir a situação dos 
transplantes no Brasil e no Estado de 
Pernambuco, o diagnóstico, as difi cul-
dades e as propostas de preenchimento 
do protocolo de morte encefálica (ME), 
como identifi cação e manter um poten-
cial doador, entre outros temas. Para Dr. 
André Bezerra Pereira do Rego, da 
CNCDO-PE, o encontro promovido pela 
ABTO é de fundamental importância, 
principalmente no que se refere à ME. 
“No nosso Estado, a principal causa de 
não doação de órgãos é a não conclu-
são do protocolo de morte encefálica. O 
reconhecimento tardio dessa condição 
clínica e a manu tenção hemodinâmica 
insatisfatória se somam ao desconheci-
mento de como realizar o protocolo de 
ME, levando a uma perda de 47% dos 
potenciais doadores. Apresentar o re-

ferido protocolo e discutir a manu tenção 
dos pacientes em ME com os médicos 
intensivistas, a nosso ver, são pedras 
fundamentais nas estra tégias para au-
mentar o número de doações. Nesse 
contexto, o curso veio cumprir parte des-
sas estratégias e, nesse espaço, os dois 
temas foram ‘dissecados’, com amplo 
espaço para discussão entre os intensi-
vistas, neu rologistas e representantes da 
secre taria de saúde”, justifi ca. “A sensa-

Encontro Regional da ABTO com 
Intensivistas de Pernambuco

Curso de Formação de 
Coordenadores Hospitalares de 

Transplantes ocorrido em Sobral (CE)

ção é que chegamos ao fi nal dos traba-
lhos devolvendo às instituições mais de 
vinte intensivistas comprome tidos com a 
causa e divulgadores de informações. 
Acredito que os frutos desse esforço da 
ABTO irá se refl etir nos nossos números 
e na vida de muitos pacientes na lista de 
espera, nos próximos meses”, comple-
menta Dr. André. 

Já no mês de abril, de 6 a 8, ocor-
reu o Curso de Formação de Coorde-
nadores Hospitalares de Transplantes, 
no Hospital de Base do Distrito Fede-
ral, em Brasília. Exatos 70 profi ssionais 
discutiram a importância da atuação 
das Comissões Intra-hospitalares no 
programa de transplantes, a legislação 
da área, a questão da entrevista fami-
liar e da sensibilização dos profi ssio-
nais de saúde para doação de órgãos e 
tecidos. De acordo com Celia Kiyoco 
Yamagushi, da CNCDO-DF, esse tipo 
de curso é muito importante para a 
formação das equipes que atuam nas 
comissões intra-hospitalares: “A ação 
motiva e sensibiliza os profi ssionais 
para nossa causa, mostrando que o 
fi m da vida de um paciente pode re-
presentar, para os receptores, o reco-
meço de uma nova vida”. 
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Agenda dos cursos da ABTO para 2009
Data Curso Cidade
16 de fevereiro Encontro Informal com a CNCDO do Mato Grosso Cuiabá (MT)
de 12 a 14 de março Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Aracaju (SE)
de 20 a 22 de março Encontro Regional da ABTO com Intensivistas de Pernambuco Recife (PE)
de 6 a 8 de abril Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Brasília (DF)
de 13 e 14 de abril Curso de Formação de Coordenadores Educacionais de Transplantes Porto Alegre (RS)
de 16 a 18 de abril Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Sobral (CE)
8 de maio Curso de Cirurgia Experimental para Retirada de Múltiplos Órgãos para Transplante Belo Horizonte (MG)
15 de maio Curso de Formação de Coordenadores Educacionais de Transplantes Pelotas (RS)
18 e 19 de maio Curso de Formação de Coordenadores Educacionais de Transplantes Manhuaçu (MG)
de 22 a 24 de maio Encontro Regional da ABTO com Intensivistas de Goiás Goiânia (GO)
de 5 a 7 de junho Encontro Regional da ABTO com Intensivistas do Rio Grande do Sul Bento Gonçalves (RS)
de 2 a 4 de julho Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Teresina (PI)
2 de julho Encontro Informal de Equipe de Transplantes Teresina (PI)
de 17 a 19 de julho Encontro Regional da ABTO com Intensivistas da Paraíba João Pessoa (PB)
a defi nir Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Vitória (ES)
a defi nir Encontro Informal de Equipe de Transplantes Vitória (ES)
de 31 de julho a 2 de agosto Encontro Regional da ABTO com Intensivistas do Pará Belém (PA)
de 14 a 16 de agosto Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Londrina (PR)
de 20 a 22 de agosto Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Campo Grande (MS)
20 de agosto Encontro Informal de Equipe de Transplantes Campo Grande (MS)
de 10 a 12 de setembro Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Rio Branco (AC)
   10 de setembro Encontro Informal de Equipe de Transplantes Rio Branco (AC)
      a defi nir Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes Rio de Janeiro (RJ)

Na sequência, de 13 a 14 de abril, 
houve o Curso de Formação de Coor-
denadores Educacionais de Transplan-
tes, no Hospital Dom Vicente Scherer, 
em Porto Alegre (RS). E até o fecha-
mento desta edição do ABTO News, 
também ocorreu o I Curso de Forma-
ção de Coordenadores Hospitalares de 
Transplantes em Sobral, no Ceará, pro-
movido pela ABTO e pela CNCDO/CE, 
em parceria com a Santa Casa de Mise-
ricórdia e a Secretaria Municipal de 
Saúde da cidade, de 16 a 18 de abril. 
Este último curso reuniu 46 profi ssio-
nais da área da saúde, entre médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
assistentes sociais, psicólogos e estu-
dantes de medicina e enfermagem, no 
auditório da Universidade Federal do 
Ceará. Segundo Dra. Eliana Régia, co-
ordenadora da CNCDO do CE, a impor-
tância da realização do curso se deve, 
principalmente, ao potencial da região 
Norte do Estado, por meio da Santa 
Casa – hospital com 374 leitos, referên-
cia no atendimento de urgência na re-
gião e que detém todo o perfi l para 
oportunizar a doação de órgãos e teci-
dos para fi ns de transplantes. “Nossa 
meta para o ano de 2009 é fortalecer o 

interior. Atualmente, com exceção da 
região do Cariri, as notifi cações de pos-
síveis doadores são bastante centraliza-
das na capital Fortaleza. Temos certeza 
que os temas discutidos no curso sobre 
a situação atual dos transplantes no 
Brasil e no Ceará, o processo doação-
transplante, o perfi l e atribuições do 
coordenador hospitalar e etc propor-
cionaram aos participantes um entendi-
mento dos conteúdos. Pelo interesse e 
entusiasmo do grupo, teremos resulta-
dos positivos com o pleno funciona-
mento da Comissão Hospitalar de 
Transplante”, conclui ela.

Nossos agradecimentos às empresas que, por meio de seu patrocínio, possibilitaram a realização dos cursos acima.

Data
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› MAIO
III Curso de Tanatologia da FMUSP
Educação para a Morte – Uma abordagem 
Plural e Interdisciplinar 
Local : São Paulo/SP
Site: www.saudeeducacao.com.br  
E-mail: contato@saudeeducacao.com.br
Tel.: (11) 2737 0041 

24 - 26
Simpósio Internacional Hepatite C – 20 anos
Local: São Paulo/SP
Site: www.hcv20anos.com.br 

29 - 30
Curso de Simulação Realística em 
Diagnóstico de Morte Encefálica, Manutenção 
Hemodinâmica e Entrevista Familiar para 
Doação de Órgãos e Tecidos
Local: São Paulo/SP
E-mail: abto@abto.org.br

25 - 29
Campanha de Doação de Órgãos “Doar é Legal”
Local: Porto Alegre/RS

30 - 3/6
Congresso Americano de Transplante 2009
Local: Boston – EUA 
E-mail: atc@ahint.com

› SETEMBRO
2 - 5
XX Congresso Latino-americano e 
do Caribe de Transplante
Local: Viña Del Mar – Chile 
Site: www.sociedaddetrasplante.cl 
E-mail: sochtx@gmail.com   

› OUTUBRO
4 - 7
Congresso de Doação de Órgãos 2009
10º IDOFP 
16º ETCO
Local: Berlin – Alemanha 
Site: www.isodp2009.org   

13 - 18
XI Congresso Brasileiro de Transplantes
VII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes
X Encontro de Enfermagem em Transplantes
Fórum de Histocompatibildiade da ABH
Local: Recife/PE
E-mail: informa@eventussystem.com.br 

calendário
2009

apoio:
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