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Notas

Eleições ABTO - “Atenção Associados!”
No dia 8 de agosto foram postadas as cartas contendo as instruções para votação, (Diretoria, Conselho 

Consultivo, Comitê de Ética e Departamentos), a cédula geral e os envelopes (um já selado) que deverão ser 
remetidos de volta à ABTO. O prazo para devolução (data da postagem) será até o dia 05/09/03.

Comissão de Transplantes de Órgãos
A Diretoria da Associação Médica Brasileira reunida em 17/06/03 aprovou a criação da Comissão de 

Transplantes de Órgãos e Tecidos, sendo presidida pelo presidente do conselho da ABTO e constituída pelos 
membros do conselho e diretoria. Esta é uma conquista dos hospitais brasileiros que adquirem participação 
oficial na AMB.
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Estamos em processo eleitoral na ABTO, com a eleição dos membros da nova 

diretoria e dos departamentos, criados para aumentar a participação dos associados 

na ABTO. Embora tenha havido algumas divergências neste processo, ele está 

transcorrendo seguindo o estatuto, e apelamos para que a unidade da associação 

seja mantida para garantir todas as suas conquistas junto aos órgãos públicos, o 

elevado conceito dentro da população nacional e com os profissionais do exterior. A 

associação portuguesa já está ligada a ABTO, estamos estudando a mesma relação 

com a associação espanhola e com a sociedade latino-americana de transplantes. E 

em 2 anos haverá nova eleição.

 Na campanha nacional de doação de órgãos forneceremos materiais para 

as OPO’S no mesmo modelo dos anos anteriores. Cada grupo deve organizar esta 

atividade no seu estado, cidade ou região, bem como a organização de outros eventos. 

A campanha ocorrerá entre 27 de setembro a 04 de outubro de 2003.

Convidamos todos os associados para o principal evento da campanha que será 

o leilão dos quadros alusivos à doação de órgãos produzidos pelos artistas Aldemir 

Martins, Cláudio Tozzi, Leda Catunda, Paulo von Poser. Este leilão será dia 02 de 

outubro de 2003, no Hotel Blue Tree Towers - Morumbi, na Av. Roque Petroni Jr. 1000, 

na sala Ametista às 19h30; estas obras estarão expostas no Shopping Morumbi entre 

22 de setembro a 02 de outubro de 2003. 

Vamos em frente,
      

Diretoria
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De 28 de junho a 02 de julho os maiores 
especialistas em transplantes no Brasil e no mundo 
estiveram reunidos durante o VIII Congresso 
Brasileiro de Transplantes. Os congressistas tiveram a 
oportunidade de conhecer a tradicional hospitalidade 
do Ceará e a bela capital Fortaleza. Durante cinco 
dias 180 conferencistas, 18 dos quais estrangeiros, 
falaram sobre os avanços na área de transplantes 
para um público de cerca de mil profissionais da 
área, entre médicos, enfermeiros, coordenadores 
de transplantes, profissionais de saúde e de outros 
setores, interessados nos diversos aspectos ligados 
à prática e à pesquisa em transplantes de órgãos 
sólidos, tecidos, células e medula óssea. Durante o 
evento, no Centro de Convenções de Fortaleza, foram 

apresentados 692 trabalhos científicos especialmente 
selecionados por uma comissão.

O VIII Congresso de Transplantes foi aberto pelo 
ministro da Saúde, Humberto Costa. Em seu discurso 
ele afirmou que na concepção do governo federal, 
a política de transplantes de órgãos é prioritária. O 
ministro garantiu que serão realizadas campanhas com 
o objetivo de sensibilizar a sociedade para o incremento 
das doações de órgãos. Já o governador do Ceará, o 
médico Lúcio Alcântara, lembrou que a mídia pode 
ajudar a conscientizar a população e formar o hábito 
de doação de órgãos, no entanto, “não adianta ter uma 
grande oferta de tecidos e órgãos se não houver uma 
estrutura para a captação e transplante”.

Segundo o Dr. Henry Campos, integrante da Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) e presidente 
da Comissão Organizadora do VIII Congresso, “o evento 
proporcionou a troca de informações científicas e clínicas, 
extremamente relevantes para a prática dos transplantes 
e assistência dos pacientes”. Além disso, ela considera 
que “esse VIII Congresso também estimulou a doação 
de órgãos e tecidos e facilitou a discussão de aspectos 
sócio-econômicos, éticos e de regulação da prática dos 
transplantes”. 

O cirurgião inglês Sir Peter Morris, que foi a 
personalidade homenageada nesse VIII Congresso, disse 
em entrevista à imprensa que nos últimos vinte anos 
houve um considerável progresso no sistema brasileiro 
de transplantes. Sir Peter Morris disse ficar impressionado 
com o fato do governo brasileiro distribuir drogas 
imunosupressoras e dispender para isso cerca de um 
mil a dois mil reais mensais com cada paciente. Para ele, 

Transplantes no Brasil
m e s m o  c o m 
e s c a s s e z  de 
recursos o Brasil 
consegue manter 
um dos mais 
eficazes sistemas 
de transplante 
do mundo.

Para o presi-
dente da ABTO, 
Dr. José Osmar 
Medina Pestana, 
embora o Brasil 
já seja o segundo país do mundo em número de transplantes, 
precisa continuar aumentando o número de doador cadáver. 
Ele lembrou que entre 50 e 60% das famílias consultadas 
autorizam a doação. Mas ressaltou que de cada 10 potenciais 
doadores, apenas um caso é notificado.
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1º Curso Prático de Captação de Múltiplos Órgãos 
para Transplantes

um Centro Cirúrgico no Centro de Convenções, com dez 
mesas cirúrgicas e o mais moderno equipamento, devendo 
ser creditado ao Dr. Ailson e à sua equipe o grande sucesso 
alcançado na execução do projeto. 

Esse Curso Piloto, com o apoio do Ministério da Saúde, 
será reproduzido pelo País, integrando e capacitando 
profissionais da área da saúde para a importante missão 
de aumentar a quantidade e qualidade de doadores de 
órgãos e tecidos em todas as regiões do Brasil.

Um dos destaques desse VIII Congresso foi a realização 
do 1º Curso Prático de Captação de Múltiplos Órgãos para 
Transplantes, sob a Coordenação Geral de Walter Antonio 
Pereira, Vice-presidente da ABTO. A Coordenação Executiva 
ficou a cargo dos doutores Roni de Carvalho Fernandes 
e Wangles de Vasconcelos Soler, sendo que o Comitê 
Organizador Nacional contou com a participação dos doutores 
André Ibrahim David, André de Moricz, Ben-Hur Ferraz Neto, 
Christian Evangelista Garcia, Huda Noujain, João Batista 
Gadelha Cerqueira, Marcelo Perosa, Márcio Rosa Pegan, Sérgio 
San Gregório Fávero e Wagner Eduardo Matheus.

A metodologia, desenvolvida a partir de um modelo 
experimental em porcos, contou com a participação de 
instrutores devidamente treinados, na Santa Casa de São 
Paulo, em técnicas de retirada de múltiplos órgãos e tecidos. 
Para a padronização das técnicas de captação e retiradas, 
mais de 50 especialistas em transplantes de diversas áreas 
participaram da elaboração de um Manual de Diretrizes 
que será fornecido aos alunos do Curso e disponibilizado 
aos profissionais da área da saúde do Brasil, Portugal e 
países do Cone Sul.

Para a parte prática do curso, pioneiro no país, sob o 
comando do cirurgião cearense Ailson Gurgel, foi montado 

Após as intensas jornadas de trabalho os congressistas 
tiveram oportunidade de relaxar graças a uma excelente 
programação social iniciada já na noite de sábado, na festa 
de boas vindas que aconteceu no Pirata Bar, localizado 
na praia de Iracema e considerado pelo New York Times 
como “palco do mais alegre e devastador motim contra a 
tristeza”.  Além de city tour que revelou aos congressistas 
o especial espetáculo de Fortaleza como uma cidade 
sedutora e extremamente agradável com seus 25 km de 
belas praias, o coroamento desse VIII Congresso aconteceu 
na noite de quarta-feira, dia dois de junho, com a festa de 
confraternização no La Maison Dunas Buffet, localizado 
no alto das dunas da praia do Futuro. Ali, os organizadores 
do congresso haviam preparado uma surpresa extra que 
maravilhou a todos os presentes: o ballet “Jangurussu”, 

apresentado pelas crianças 
e  a d o l e s c e n t e s  d a 
organização social EDISCA, 
uma escola de ballet que 
hoje é referência inter -
nacional na recuperação 
e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes 
em situação de risco. E após o 
jantar, a noite ficou mais 
animada com a música d a 
Banda Acaiaca. Sem dúvida 
alguma o VIII Congresso d e 
Transplantes realizado e m 
Fortaleza-CE, vai ficar na 
história da ABTO.

Programação Social e Festa de Confraternização

Prêmio Emil Sabbaga

Trabalho Vencedor:“Tratamento com 
monóxido de carbono inibe o processo de 
rejeição crônica”
Autor: Paulo Ney A. Martins



Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos6 abril / junho 2003

O Leilão dos quadros da Exposição "A  Arte de Prolongar a VIDA",
será dia 02 de outubro de 2003, no Hotel Blue Tree Towers - Morumbi

Av. Roque Petroni Jr. 1000 - sala Ametista, à partir das 19h30.

Decida-se pela vida.

Informe sua família

V Campanha Nacional de
Doação de Órgãos e Tecidos

Doe Órgãos.Doe Órgãos.
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A  Arte de Prolongar a VIDA
Com a finalidade de contribuir para sensibilizar a 

população brasileira sobre a importância da doação de 
órgãos e, conseqüentemente, conseguir aumentar o 
número de órgãos doados, que hoje não é suficiente para 
atender com prontidão as muitas pessoas que aguardam 
nas filas de transplantes, a Roche, por intermédio do seu 
Time Transplantes, está desenvolvendo uma ação que 
coloca a arte a serviço da informação e da solidariedade.

Para dar amplo alcance ao tema da doação, o Time 
Transplantes decidiu realizar uma exposição com o tema 
A Arte de Doar Vida e convidou renomados artistas 
plásticos brasileiros para traduzir em telas o significado do 
transplante de órgãos para a vida de muitas pessoas.

Os artistas convidados a dar sua visão foram Aldemir 
Martins, Cláudio Tozzi, Leda Catunda e Paulo Von Poser. 
Cada um deles produziu duas telas.

O lançamento da exposição ocorreu durante o 
Congresso da Associação Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO), realizado em Fortaleza-CE, no período 
de 28 de junho a 2 de julho. Em seguida, a exposição 
foi levada ao público, tendo ficado 10 dias no Shopping 
Iguatemy de Salvador.

A Gerente de Produto do Time Transplantes, 
Cláudia Alvarenga, informa que a exposição deverá ser 
mostrada também em São Paulo, no Shopping Morumbi. 
Em seguida, durante a Semana Nacional de Doação 
de Órgãos, de 28 de setembro a 5 de outubro, será 
realizado um leilão dos quadros e o valor arrecadado 
será totalmente revertido pela Roche à ABTO.

“A Roche tem atuado fortemente no segmento 
de transplantes, especialmente com drogas como o 
<CellCept>, que apresenta excelentes resultados na 
prevenção e  tratamento da rejeição. Também temos 
procurado apoiar as iniciativas que contribuem para orientar 
a população sobre a importância da doação de órgãos e esta 
exposição e o leilão das obras representam mais um gesto 
da empresa nesse sentido”, completa Cláudia.

O gesto que prolonga a vida

Há palavras relativamente novas, ainda que a noção 
do que elas representam exista há milênios. A idéia de 
transplante está na mitologia, deuses e heróis trocavam 
de corpos e cabeças. Na Bíblia, Ezequiel falou em “trocar 
um coração de pedra”.

Quase quatro séculos depois de Cristo, Cosme 
e Damião substituíram a perna gangrenosa de um 
sacristão. Utopias sempre orientaram a ciência e o 

transplante era o sonho impossível/possível. Até 
que no século 20, com o desenvolvimento de drogas 
imunossupressoras capazes de cancelar rejeições, a 
medicina alcançou sucesso. Em 1906, um rim foi o 
primeiro órgão vascularizado a ser transplantado com 
êxito. Dali para a frente a história é vasta. A palavra 
transplante entrou para a linguagem cotidiana após os 
anos 60, quando o professor Barnard, com assombro 
geral, trocou um coração.

Então, divulgado com uma mídia espantosa, demo-
nos conta de que nossas vidas poderiam ter o limite 
ampliado. Transplantar implica um recebedor, mas 
também um doador. Doar, dar, conceder, presentear, 
obsequiar, ofertar, contribuir, legar, entregar, transferir, 
dedicar, ceder, deixar de herança. Doar traz a idéia de 
continuar. Concedo-me vivo, mas entrego morto e 
parte de mim permanece. Não existe poesia, nem gesto 
maior. Tanto posso receber o coração de alguém, para 
substituir o meu, combalido, como doar o meu para 
outro. Posso receber ou doar córneas, rins, pâncreas, 
coração, pulmões, fígado ou mesmo ossos e pele. 
Chegará o dia em que todo o meu corpo poderá ser 
usado para prolongar outra vida. Ou prolongar a minha 
vida com partes de outro corpo. Não há milagres e sim 
os luminosos avanços da ciência e medicina que vivem 
em busca de utopias. Nenhuma idéia pode ser mais 
agradável do que esta, a de se doar. De doar. De se 
entregar e se prolongar através do outro, continuando 
o mistério fascinante da vida.

Nesta exposição da Roche você participa de um 
esforço que significa um ato de cidadania, representa 
pertencer ao mundo, ser solidário. Ao pedir a alguns 
dos mais renomados artistas plásticos da atualidade 
para trazer o seu olhar para o coração, pulmão, fígado, 
pâncreas, rins, olhos e outros, a Roche mostra que 
continua na vanguarda de projetos destinados a trazer 
esperança, força e crença. O laboratório ajuda a estender 
a mão e a mostrar como a mão estendida pode salvar. 
Nossos olhos podem continuar a ver, nosso coração a 
funcionar, nossos rins a se purificar e assim por diante. 
O que a Roche quer dizer, com esta exposição, é que 
nossas vidas estão rompendo os limites da morte. Gesto 
de generosidade que pode justificar nossa vida. Essa 
exposição é uma doação da Roche, para você pensar 
que o destino pode ser modificado.

Texto preparado pelo escritor Ignácio de Loyola Brandão 

para apresentar a exposição A Arte de Doar Vida.

Campanha Nacional de Doação de Órgãos
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Ca lendár io  de  Even tos
2003

Apoio

2004

2005

SETEMBRO IX Encontro Paulista de Nefrologia / IX Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
10 - 13 Centro de Convenções Ribeirão Preto
 Informações - Oxford Assessoria em Eventos - Fone (16) 3967 1003
 E-mail - nefro2003@oxfordeventos.com.br / Site - www.oxfordeventos.com.br/nefropaulista2003

SETEMBRO 11th Congress of the European Society for Organ Transplantation and 
20 - 24 13th Congress of the European Transplant Coordinators Organization
 Informações - www.esot.org

SETEMBRO 8th Cast Congress of the Asian Society of Transplantation
23 - 27 Informações - www.8thcast.com

SETEMBRO V Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos
28 Informações: (11) 3288 1753
OUTUBRO www.abto.org.br
04

SETEMBRO 7th International Xenotransplantation Congress 2003
30 Informações - www.ixa2003.co.uk
OUTUBRO
04

OUTUBRO American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) Annual Meeting
24 - 28 E-mail - aasld@ahint.com / Site - www.aasld.org

NOVEMBRO Advanced International Training Course on Transplant Coordination - Barcelona / Espanha
23 - 28 E-mail - tpmproject@fbg.ub.es / Site - www.tpm.org

NOVEMBRO 7th Congress International Society for Organ Donation and Procurement
27 4th International Transplant Coordinators Society / Warsaw - Polônia
DEZEMBRO Secretaria do Congresso - info@isodp2003.org / Site - www.isodp.org
01 Tel.: (+48 22) 824 4164 / Fax. (+ 48 22) 824 4163

ABRIL XII Congresso Latino Americano de Nefrologia e Hipertensão
21 - 24 Punta Del Este 2004 - Uruguay
 E-mail - slanh2004@personas.com.uy / Site - www.congresoslanh2004.org.uy
 Tel./Fax - (++598 2) 408 1015 / 408 2951

MAIO IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado - Belo Horizonte / MG
20 - 22 E-mail - 4as@4as.com.br / Site - www.4as.com.br

SETEMBRO XX International Congress of the Transplantation Society - Viena
5 - 10 Informações - www.transplantation2004.at

JUNHO IX Congresso Brasileiro de Transplantes
 VII Encontro de Enfermagem para Transplantes
 Forum de Histocompatibilidade - ABH
 IV Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes - Salvador - Bahia


