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EDITORIAL

Caros colegas,

Talvez, a melhor notícia a ser divulgada neste volume 
do ABTO News, seja a recuperação do crescimento da 
doação de órgãos no país. Até a metade do ano, estávamos 

abaixo dos números de 2013 e agora podemos projetar uma taxa 
de 14 doadores pmp. Nossa meta para este ano era atingir 15 
doadores pmp, o que nos leva a manter os esforços para chegar 
o mais próximo possível desse número.

 Temos nesta edição, também, uma amostra do esforço 
de vários estados brasileiros em tentar melhorar os números de 
doações locais. Setembro foi o mês da doação de órgãos em todo 
o território nacional. Fizemos questão de que esta edição fosse 
um pouco maior para poder retratar esses esforços espalhados 
pelo Brasil. 

 Que todos os torcedores no Brasil sigam o exemplo do 
torcedor do Corinthians, que deu origem a um vídeo muito 
bonito, divulgado durante o mês de setembro (http://www.
youtube.com/watch?v=7yqcMdzXPPM). Para que nossos colegas 
paulistas não fiquem com ciúmes, o São Paulo tem participação 
no vídeo e o Cristo Redentor aparece na capa desta edição com 
uma camisa “verde”.

 Esperamos que, com as campanhas de doação e com o 
esforço das Centrais Estaduais de Transplante, continuemos a 
crescer em doação de órgãos. Ainda há bastante espaço para 
crescermos.

Lucio Pacheco
Presidente da ABTO
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XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

LANÇAMENTO DA CAMPANHA 
NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

BRASÍLIA

O lançamento da Campanha deste ano aconteceu no dia 24 de 
setembro último, no Memorial JK, Brasília, quando foi divulgado o 
número de doadores efetivos de órgãos no Brasil, tendo crescido 
90% em seis anos, considerando-se o período entre 2008 e 2013. 

Dados da ABTO apontam o Brasil como o segundo no número de 
procedimentos em todo o mundo, sendo o SUS responsável por 
95% dos desses.

“A gente ainda precisa fazer muito para atender os mais de 30 mil 
brasileiros que aguardam por um transplante de órgãos. [...] Mas não basta ter médicos, medicamentos e 
hospitais capazes de fazer o transplante. O transplante só acontece quando a sociedade participa, também”, 
disse Dr. Lúcio Pacheco, presidente da ABTO.

Durante o evento, o Ministro da Saúde, Arthur Chioro, entregou uma carta de agradecimento – com 
um laço verde, simbolizando a campanha - a celebridades envolvidas com a ação, como por exemplo, 
Zélia Duncan, Dinho Ouro Preto e Lúcia Veríssimo. Também foram homenageados como expoentes da 
campanha, o dramaturgo Manoel Carlos, pelos personagens em novelas, e a Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas, pelo transporte dos órgãos.

Família de doador é homenageada durante a cerimônia 
A Família do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, que 
faleceu após ser atingido por um artefato explosivo durante 
manifestações no Rio de Janeiro, é homenageada pelo 
Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, por ter 
doado seus órgãos e ter salvo a vida de diversos pacientes em 
fila de espera para transplante.

Viúva do cinegrafista, Arlita Andrade, disse que “não pensou 
duas vezes” antes de doar os órgãos do marido.

“A gente combinou que quem fosse primeiro, os órgãos 
poderiam ser doados. Como eu sou bem mais velha, eu dizia: 
‘Amor, quem vai na frente sou eu.’ Ele sempre falava para 
mim: ‘Deixa de ser boba, a gente vai viver muito. E quem sabe 
eu vou na sua frente’. E foi o que aconteceu”, disse.

Os rins, fígado e córneas de Andrade foram doados para cinco 
pessoas. Bastante emocionada, Arlita afirmou que todas elas 
continuam vivas. “Eu pensei: ‘Ele tem de ir embora, mas quanta 
vida ele pode dar?. Não tive dúvida. [...] Acho que meu Santiago, 
lá de cima, pensa que ainda está vivo em uma pessoa. Eu não 
fiquei triste, fiquei feliz. Essas pessoas carregam dentro delas 
um pedaço do meu amor. Por que a gente não dá oportunidade 
para outras pessoas viverem e serem felizes também?”

“Foi muito emocionante ver um paciente transplantado (Sr. 
Carlos Cabral), que já sofreu ao esperar por um transplante de 
figado, agradecer a esposa do Santiago por ter salvo a vida de 
outros paciente” comentou Dr. Lucio Pacheco, presidente da 
ABTO.
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No mês de setembro de 2015, a ABTO realizou sua 15ª versão da Campanha Nacional de Doação 
de Órgãos, com o tema “Seja o coração de Outra Pessoa”, com a costumeira participação 
de todas as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO). Alguns 

estados enviaram-nos os resumos de suas campanhas, os quais apresentamos a seguir:

AMAPÁ
No Amapá, foi estabelecida como prioridade para a Campanha deste ano, a sensibilização 
de profissionais, professores e gestores, bem como de estudantes e acadêmicos, em Escolas 
e Faculdades de Formação de Profissionais da área da saúde, considerando-se o pouco 
conhecimento desses sobre o assunto. Realizaram-se palestras, com a distribuição de 
panfletos informativos nos diversos cursos de enfermagem, em Instituições de Ensino de 
Macapá. Além dessas atividades, foram realizadas entrevistas em veículos de comunicação 
(rádio e TV), visando sensibilizar a comunidade em geral. Foi efetuada, também, a distribuição 
de panfletos informativos em órgãos públicos, visando a sensibilização de servidores.

ACRE
No Acre, foram realizadas diversas palestras em escolas de saúde, como também, para 
os profissionais das unidades notificadoras.

AMAZONAS
A Coordenação Estadual de Transplantes, em parceria com a Central de Transplantes 
do Amazonas, OPO e CIHDOTT´s, realizaram atividades direcionadas à educação e 
sensibilização em Doação de Órgãos e Tecidos junto à comunidade e equipes de saúde, 
com o objetivo de esclarecer e desmistificar questões relacionadas ao processo. As 
programações foram realizadas no âmbito da escola, do hospital e da comunidade, e 
trouxeram novos olhares para a terapêutica dos transplantes, a partir da solidariedade 
das famílias, que é materializada no ato da doação. Este ano, em particular, foi 
importante por termos efetivado o 1º transplante de fígado na rede pública, que 
representa novas possibilidades para o tratamento aos pacientes hepáticos que 
aguardam por um transplante.

BAHIA
Foram iluminados com a cor verde ou decorados com balões, monumentos públicos, 
hospitais e clínicas de diálise. Foram disponibilizados folderes, cartazes e botons. 
Realizadas entrevistas  em  todos os veículos de comunicação. As GADs/OPOs e 
CIHDOTTs levaram pacientes transplantados  às  principais  unidades doadoras, para 
que entregassem uma rosa e um brinde a um dos colaboradores de cada unidade, em 
agradecimento pelo envolvimento do setor com o processo de doação e transplantes. 
Distribuição de material informativo em estabelecimentos comerciais, pactuando com 
proprietários a inclusão de um folder dentro da sacolinha que embala as mercadorias 
compradas pelos clientes. Mais de 50 estabelecimentos aderiram à causa! Plantio de 
uma muda de árvore em praça pública e nos jardim dos hospitais, afixando ao lado de 
cada uma, placa informando que a árvore simboliza a esperança de vida de todos os 
pacientes que aguardam na fila de espera por um transplante. Caminhada da Vida, com faixas e distribuição de brindes 
e panfletos e Realização do Congresso Baiano de Doação e Transplante, em parceria com a Associação de Medicina da 
Bahia – ABM.

XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
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CEARÁ
A Campanha alcançou o objetivo de sensibilizar a população e os profissionais da saúde 
para a importância da doação e do incentivo à comunicação entre os familiares a respeito 
do tema, ao mostrar a qualidade de vida dos pacientes transplantados. Foram realizadas 
diversas atividades em unidades de saúde, espaços livres e institucionais, na capital e 
interior, com envolvimento das CIHDOTTs, OPOs, Centros de Transplantes, Hemocentro do 
Ceará e Associações. Na abertura, uma homenagem especial: a entrega do símbolo mundial 
da doação de órgãos e tecidos a seis associações que sempre estiveram juntas à Central 
de Transplantes. Segundo a Coordenadora da CNCDO do Ceará, Dra. Eliana Régia Barbosa, 
“Sempre estiveram mobilizando e mostrando através de seus depoimentos e das  artes, que 
a melhor  estratégia de comunicação em prol da doação de órgãos  e  tecidos  é  aquela  que  revela  as  vivências significativas 
nas relações das pessoas que fizeram a escolha de ajudar outros pacientes que estão passando pelas dificuldades pelas quais 
eles passaram um dia”.  
São elas: Assoc.Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados (ACEPHET); Assoc.dos Transplantados Cardíacos do Estado 
do Ceará (ATCC); Assoc.dos Pacientes Renais do Ceará (ASPRECE); Assoc.dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri (AAPREC); 
Assoc.Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACEDH); Grupo ABC Vida de Apoio ao Portador de Hepatite e Grupo de Apoio ao 
Paciente Onco-Hematológico (GAPO).
Outras ações: cadastro de doadores de medula óssea em praças públicas, empresas e shoppings; palestras em hospitais 
e universidade; exposição de banners; distribuição de botons, adesivos para carros e informativos, em  diversos  espaços; 
participação nas mídias locais, para esclarecimentos e divulgação  do  tema; palestra  de conscientização sobre leucemia e 
transplante de medula óssea; realização do I Curso de Coordenador  Educacional  de  Transplante, apresentação de filmes 
sobre a importância da doação; realização do IV Fórum sobre Doação de Órgãos e Tecidos de Sobral; concurso “Melhor Frase”; 
homenagem aos profissionais da CIHDOTT e realização de ato ecumênico para homenagear os doadores do estado do Ceará.

XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro do Itapemirim - Abertura realizada no Auditório do Hospital Evangélico - 
Momento de Oração (Pastor Caruso), com o depoimento de um receptor e sorteio de 
brindes; conscientização da população, com tenda montada em frente à loja Dadalto; 
mobilização intra-hospitalar, realizada pela CIHDOTT, tendo atingido 820 funcionários, 
com 32 horas de orientações, nos mais diversos setores; “Caminhada da Conscientização”, 
com distribuição de camisetas alusivas à doação, encerrando com uma palestra do Dr. 
Sergio Damião, médico transplantador, e entrega de brindes.

MATO GROSSO
A CNCDO de Mato Grosso em parceria com o Banco de Olhos de Cuiabá e Unimed 
Cuiabá, desenvolveu uma ação pontual no dia Nacional do Doador de Órgãos, 
27/09/14, no Parque Mãe Bonifácia, em período integral. As ações desenvolvidas 
foram educativas e informativas, com aferição da pressão arterial e orientações 
visando a prevenção da hipertensão arterial e diabetes, alertando quanto ao risco 
do comprometimento renal. Realizamos panfletagem com orientações à população 
presente, quanto à importância da Doação e como fazer para ser um Doador.

MATO GROSSO DO SUL
Palestras em universidades, postos de saúde e hospitais; eventos no interior do estado; 
Campanha de Doação de Órgãos e Tecidos na Associação Beneficente de Campo Grande 
- Santa Casa e panfletagem nas principais avenidas de Campo Grande.
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Dentre outros eventos, Minas Gerais apresentou: 
a) V CAMINHANTES – Campanha realizada pelo UFMG, tendo por objetivo, 
informar e conscientizar a população sobre a doação de órgãos e tecidos para 
transplante. Neste ano, o evento foi realizado em Belo Horizonte, no Parque 
Municipal Américo Renné Gianetti, com a participação de, aproximadamente, 
1500 pessoas. A programação incluiu também apresentações culturais de 
música e dança, além, é claro, da Caminhada simbólica nas alamedas do Parque, 
de forma a chamar a atenção para a causa da doação de órgãos. 

b) CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO – COLÉGIO LOGOSÓFICO, BELO HORIZONTE 
- As enfermeiras da UFMG, Malvina Maria de Freitas Duarte e Monalisa Maria 
Gresta, ministraram palestra sobre doação de órgãos e tecidos para transplante, 
aos alunos do Ensino Médio, e em Feira Cultural do Colégio Logosófico Gonzalez 
Pecotche, em Belo Horizonte.

MINAS GERAIS

PARÁ
A CNCDO do Pará elaborou sua campanha em apoio às iniciativas do Hospital 
Metropolitano de Belém, através de diversos eventos, tais como: • Abertura da 
Semana de Atividades, com o plantio de árvores, em agradecimento aos doadores 
de órgãos e tecidos. • Realização do I Simpósio Paraense Multiprofissional sobre 
Doação de Órgãos e Tecidos, na Universidade da Amazônia, com apoio do Banco 
Social de Doação de Órgãos e Transplantes da FIEPA. • Evento “Um Canto Pela 
Doação de Órgãos e Tecidos”, com apresentação dos corais do sistema FIEPA e da 
Santa Casa de Misericórdia do Pará.
Santarém: • Realização de “Blitz Social” nos semáforos, com distribuição de folders 
da ABTO. • Participação no Festival do Sairé (dança do folclore amazônico). • 
Evento da Enfermagem, também com distribuição de informativos. •  Termômetro 

das Doações - Implantado num shopping movimentado, cuja iniciativa foi atribuída ao pessoal da  Faculdade Maurício de 
Nassau.

PARAÍBA
A campanha teve como tema  “Passe a vida adiante: doe órgãos”, voltada 
para eventos científicos e com divulgação mais direcionada aos hospitais. Foi 
um importante instrumento de informação para os profissionais de saúde, 
principalmente os que trabalham em hospitais notificantes. Atividades que 
mais se destacaram: • Cursos e treinamentos para melhorar o processo de 
notificação de óbitos e o trabalho de suas CIHDOTTs, pelos hospitais de trauma 
de João Pessoa e Campina Grande, bem como dos hospitais Edson Ramalho, 
Santa Isabel, e Universitário Lauro Wanderley. • Culto Ecumênico, com 
participação dos familiares de doadores e receptores, no auditório de Centro 
Turístico de Tambaú, precedido por panfletagens, em diversos locais de grande 
movimento, em João Pessoa. 
As cidades de Patos e Guarabira também promoveram campanhas de 
divulgação.
A Programação contou ainda com uma caminhada organizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
juntamente com a Central de Transplante. Nossa campanha não terminou em setembro; ela continua em outubro, com 
treinamento da CIHDOTT, no Complexo Hospitalar Tarcísio Burity, que é um importante hospital municipal de trauma.

XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
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PARANÁ

• Lançamento da Campanha Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos: 
Palácio Iguaçu. Tema: “Doação de Órgãos - Fale sobre isso”. • Evento 
“Situação da Doação de Órgãos e dos Transplantes no Brasil e no Estado 
do Paraná” nas Faculdades UNINGA (Maringá). • Palestra “Humanização no 
atendimento prestado ao paciente e na realização da entrevista familiar no 
momento da abordagem” (Santa Casa de Arapongas). • Apresentação de 
vídeo, produção e edição com transplantados. • Palestras de sensibilização 
sobre doação com todos os funcionários (Santa Casa de Londrina). • Palestra 
sobre Morte Encefálica, para corpo clínico (Santa Casa de Londrina). • 
Palestra sobre Manutenção do Potencial Doador, ministrada pela equipe 
de nefrologia da Santa Casa de Londrina. • Exposição fotográfica DOAR FAZ 
BEM AO CORAÇÃO, com orientações e entrega de materiais sobre doação 
de órgãos e tecidos, em parceria com a COPOTT E Hemocentro Regional (Museu de Arte Moderna - Londrina). • Palestra 
“Processo de Doação” (Santa Casa de Paranavaí). • Campanha de Doação de Órgãos na Câmara de Vereadores (Marialva). 
Lançamento da Campanha “Doação de Órgãos. Fale sobre isso”, na Casa da Amizade (Paranavaí). • Pedalada durante 
30ª Edição do Passeio Ciclístico da Maringá FM. • Teatro “Manter a vida é uma questão de amor” e Palestra “Doação 
de órgãos, fale sobre isso!”, no Auditório da Escola Municipal Antonia Giroldo Franciosi (Arapongas). • Celebração da 
Santa Missa pelo Padre Reginaldo Manzotti, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Curitiba). • Fórum Estadual 
“PARANÁ PELA VIDA”, no Canal da Música (Curitiba). • Reunião Técnica da CNCDO com as COPOTT’s de Londrina, Maringá 
e Cascavel, no Auditório do DELS/SESA (Curitiba). • Entrevista na Rádio Antares FM; divulgação do layout da campanha no 
site da ANPCC, nos colégios, universidade e instituições de saúde; divulgação na Tribuna do Norte (Arapongas). • Missa 
pelo Dia do Doador (Cascavel). • Coletiva de imprensa na 10ª Regional de Saúde (Cascavel). • Encontro das CIHDOTTS da 
Macroregião de Maringá. 
A CNCDO entregou selos para entidades, empresas, profissionais e hospitais que contribuíram para o aumento dos 
transplantes do Paraná, durante a abertura do Fórum Estadual Paraná pela Vida, no Canal da Música, em Curitiba/PR. 
Foi apresentada também a campanha institucional: “Doação de Órgãos – Fale Sobre Isso”, para esclarecer e incentivar 
a doação de órgãos e tecidos. A programação contou com uma mesa redonda que discutiu estratégias para aumentar o 
número de captações de órgãos no Paraná, além de um debate sobre a qualidade dos serviços transplantadores, a partir 
da visão de vigilância sanitária. 
O encerramento foi marcado por um painel pautado no tema: Determinação de Morte Encefálica e Manutenção do 
Doador. 

XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

PERNAMBUCO

A Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos 2014, em 
Pernambuco, caracterizou-se por ações educativas e de sensibilização 
aos profissionais de saúde, em virtude das limitações legais do período 
eleitoral. 
Realizamos palestras e panfletagens nos setores estratégicos para a 
doação, ou seja, UTIs, unidades de trauma, salas de recuperação, etc. 
procurando informar acerca do protocolo de morte encefálica, com 
fixação de cartazes informativos nesses setores. 
Concentramos nossas atividades nos hospitais da Restauração e 
Pelópidas da Silveira, unidades essas com grande potencial para doação de múltiplos órgãos. 
Realizamos, também, palestras em escolas públicas e privadas. Finalmente, encerramos a Campanha com um evento 
de celebração dos 20 anos da Central de Transplantes de Pernambuco, com palestra do Dr. Josimário Silva, especialista 
em bioética. 
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RIO GRANDE DO NORTE
Para celebrar a nova vida dos pacientes transplantados e homenagear famílias de doadores 
de órgãos, a CNCDO do RN realizou a “II Caminhada pela Vida”, com participação de 
transplantados, familiares de doadores, profissionais de saúde, etc, com apresentação 
da Banda de Música da Polícia Militar do RN e depoimentos de transplantados, famílias 
de doadores e transplantadores. Entre os participantes, estava a aposentada Lúcia 
Pontes, que, desde 2005, carrega no peito um coração doado. “Felizmente, Deus tocou 
no coração de uma família e, somente um ano após da descoberta da minha doença, 
realizei o transplante. Hoje, estou viva e levo essa mensagem às demais pessoas: doem”, 
disse. 

Outras atividades desenvolvidas: ciclo de palestras em instituições como escolas, faculdades, hospitais e empresas públicas 
e privadas. Grande repercussão na mídia impressa, falada e televisiva, além da divulgação na página da CNCDO, no Facebook, 
que, na semana anterior à caminhada, teve um alcance de aproximadamente 3000 pessoas. 

RIO GRANDE DO SUL

• Encontro das CNCDOs da Região Sul, com entrega de Mudas de Plantas;
• Ato inter-religioso homenageando famílias doadoras;
• Café com a imprensa;
• II Encontro Sobre Doação de Órgãos e Tecidos ;
• III Encontro do Dia Nacional da Doação de Órgãos do Hospital São Lucas da PUCRS;
• Iluminação do Prédio da PUCRS, cor verde, durante uma semana;
• Missa em homenagem às famílias dos doadores (Hospital São Lucas da PUCRS);
• Panfletagem no Hospital São Lucas da PUCRS; 
• Distribuição de folderes e lacinhos verdes no SSI Saúde com funcionários utilizando
   camisetas verdes, sede do SSI e centros de saúde das Empresas Randon e Fras-le,
   decoradas com a cor verde; 

• Missa na Igreja de São Pelegrino sobre a importância de doar órgãos;
• Abertura oficial da Campanha, em Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri;
• Nomeação dos titulares e suplentes que fazem parte do Comitê Municipal de Doação de Órgãos;
• Abraço gigante na Praça Dante, em formato de coração, com crianças, transplantados e autoridades;
• Ônibus da Visate iniciando circulação com adesivagem exclusiva da Semana de Doação de Órgãos;
• Palestra “Doação de Órgãos: um ato de amor”, promovida pelo Hospital Pompéia, no auditório do Hospital;
• Prédios públicos e das entidades que compõe o Comitê, iluminados com a cor verde;
• Hemocentro Regional: Entrega de almofadas e cache-pots confeccionados pelo Banco de Vestuário ao Hemocs;
• Apresentação do Coral da Unimed no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), com intuito de receber a 
   comunidade e os servidores e alertar para a data, com entrega de folderes;
• Palestra “Doação de Órgãos: um ato de amor”, promovida pelo Hospital Pompéia, no auditório do Hospital;
• Mesa redonda sobre transplantes de córneas e outra sobre órgãos sólidos;
• Ação de conscientização no Shopping Prataviera. Foram colados adesivos no chão, com frases alusivas à campanha, 
   decoração específica e vídeo com depoimentos. (Realização: Rimviver);
• Desfile temático com enfoque na doação de órgãos no Shopping São Pelegrino;
• Chimarreando com a Viva pela Vida: Ação no Parque Getúlio Vargas (Macaquinhos)
• Missa em homenagem aos doadores, familiares e transplantados, no Santuário de Nossa Sra. de Caravaggio.
• Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo: 2ª Caminhada Viva a Vida, com feira de saúde, mateada e escola do
   chimarrão dia 28/09; entrevistas na rádio local
• Hospital da Cidade de Passo Fundo: palestra interna para os funcionários;
• Hospital de Caridade de Três Passos: palestra interna para funcionários e entrevistas na rádio local ;
• Hospital de Caridade de Ijuí: campanha de Medula Óssea com cadastro da comunidade;
• Hospital Santa Terezinha de Erechim: palestras internas para funcionários e em escolas; participação em feira 
   de saúde; blitz na Polícia Rodoviária Federal, com distribuição de folders e informações sobre doação de órgãos;
• Hospital de Caridade de Ijuí: palestra junto com a universidade, teatro nas escolas sobre doação de órgãos.

XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS



9

A
BT

O
 N

ew
s -

 se
te

m
br

o/
20

14

RONDÔNIA

A CNCDO Rondônia focou na sensibilização à população, acerca da doação de órgãos.

Dentre as atividades desenvolvidas, a CNCDO realizou diversas ações envolvendo a equipe 
multidisciplinar, comunidade acadêmica e sociedade em geral; dentre essas, receberam 
destaque os pit stops nas principais avenidas do estado e, no dia 27 de setembro, uma 
grande mobilização social no Parque da Cidade, em Porto Velho, área de grande fluxo de 
pessoas, envolvendo nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, médicos e psicólogos, 
esclarecendo à população acerca da importância da doação de órgãos. 

Em todos os eventos a mídia foi envolvida, aumentando ainda mais o alcance dessas 
atividades.

XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

SANTA CATARINA

O Hospital Santa Isabel, o Hospital Santo Antônio e a Secretaria de Saúde uniram-se para realizar uma parceria na 
divulgação desse tema tão importante para toda a comunidade. 

No dia da comemoração, houve um evento em frente à escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, onde foram 
distribuídos panfletos explicativos da SC Transplantes e água com o adesivo criado para a campanha. Profissionais para 
aferir a pressão estiveram disponíveis, além da divulgação de dois vídeos institucionais criados pela SC Transplantes, 
com depoimentos de duas famílias doadoras. Foram convidados: um transplantado hepático, um renal, um cardíaco e 
um de córneas para participar do evento e dar seus depoimentos pessoalmente aos participantes e à mídia. 

Balões e laços verdes (símbolo dos doadores, da esperança) foram soltos na Escadaria da Catedral, como forma de 
chamar a atenção para o tema da campanha “Não leve seus órgãos para o céu. O céu sabe que nós precisamos deles 
aqui.”

O Hospital Santa Isabel iniciou a CIHDOTT em 1999, tendo obtido deste então, 245 doações de múltiplos órgãos. Em 
2013, o Hospital Santo Antônio iniciou a estruturação de sua CIHDOTT, tendo realizado as primeiras captações em 
março e agosto de 2014, respectivamente, e está em fase de treinamento e sensibilização interna e externa para dar 
efetividade ao serviço.

Com a parceria e união de todos, tivemos uma campanha com alcance e estímulo à sensibilização da população sobre a 
importância da doação de órgãos, divulgando assim um trabalho muito bonito das CIHDOOTs e alimentando a esperança 
de muitas pessoas!

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM- Joinville
Na Semana Nacional de Doação de Órgãos, a Fundação Pró-Rim atingiu mais de 
cinco mil pessoas diretamente, com a Campanha “Você tem pressa? Enquanto 
você espera nessa fila, milhares de pessoas aguardam a doação de órgãos”. 

O objetivo foi abordar a população em locais com filas e conscientizá-la sobre 
a espera da doação de um órgão. Filas de trânsito, supermercado, lotéricas, e 
terminais de ônibus foram alguns dos locais onde as pessoas foram abordadas. 
As ações de conscientização aconteceram em Joinville, São Bento do Sul, 
Balneário Camboriu e Mafra. 

Além disso, dentro da programação semanal, a Pró-Rim promoveu seu “22º 
Encontro Científico dos Pacientes Renais”, reunindo mais de 600 pessoas, entre 
pacientes e familiares. Durante o evento, a nefrologista Dra. Silvane Sebben 

ministrou palestra sobre compatibilidade para transplante. Uma mesa redonda promoveu o compartilhamento de 
experiências entre pacientes transplantados e em lista de espera. 
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SÃO PAULO  -  ABTO

XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

ATO INTER-RELIGIOSO DE AÇÃO DE GRAÇAS 
Nosso Ato Inter-religioso em Ação de Graças aos Doadores de Órgãos foi realizado 
na catedral da Sé, no dia do doador de órgãos (27 de setembro).

Contou com a participação de, aproximadamente, 300 pessoas, entre familiares 
de doadores e receptores de órgãos, que, entre lágrimas de emoção, vestindo 
camisetas com fotos de seus entes falecidos, expressaram a gratidão por estarem 
ali homenageando seus heróis, que ajudaram tantas pessoas por meio da doação 
de órgãos.

“A ESPERA DE UMA NOVA VIDA: 
  EXPERIÊNCIA DE QUEM PASSA POR HEMODIÁLISE”
Simulação de Hemodiálise no Metrô de São Paulo – Estação Sé - Entrada Principal
Nos dias 21 e 22 de setembro, foi reproduzida uma simulação de hemodiálise na 
estação Sé do metrô, ação essa que contou com a colaboração de voluntários dos 
serviços de procura de órgãos de São Paulo, com o Núcleo de Captação de Órgãos 
do Hospital Albert Einstein e com os residentes da Universidade Federal do Estado 
de  São Paulo. 
Com essa ação, pudemos divulgar a doação de órgãos em programas de rádio, no 
Jornal da Band e em mídia digital.

“CAMINHADA DOANDO VIDA - PARQUE TRIANON”
No domingo, dia 28/11, a ABTO fechou a Semana da Doação de Órgãos com 
a “II Caminhada Doando Vida”, que neste ano foi realizada no Parque Trianon, 
juntamente ao evento Caminhada com Segurança.
O evento contou com a participação de 250 pessoas, que vestiram a camisa da 
campanha e caminharam em prol da Doação de Órgãos. 
Os participantes receberam um kit contendo uma camiseta, uma barra de cereal 
(doada pela Marcil) e uma garrafa de água (doada pela MinaBela).

A comissão organizadora da Campanha de Incentivo à Doação de Órgãos, coordenada 
pela enfermeira Vanessa Silva, desde 2012, com apoio do Hospital Israelita 
Albert Einstein, novamente inovou para chamar a atenção da população quanto 

à importância de se conversar sobre o assunto da doação de órgãos em casa, com a 
família, deixando clara a intenção de doar ou não. Destacamos, também, e agradecemos 
a colaboração das enfermeiras Luciana Carvalho Moura, Renata Leite e Roberta Cardoso.

Neste ano, alguns eventos já conhecidos foram realizados na semana da doação de órgãos 
(de 21 a 28 de setembro): a iluminação de monumentos na cor verde, com o apoio da ILUME 
em São Paulo e da Diocese do Rio de Janeiro, que teve grande impacto e gerou curiosidade 
na população   O Cristo Redentor brilhou no Rio de Janeiro iluminado em verde, assim como 
o Obelisco do Ibirapuera, Viaduto do chá, Monumento às Bandeiras e Ponte Estaiada, em 
São Paulo. 

Além dessas, muitas outras ações foram desenvolvidos, sendo que algumas delas, 
demonstramos, a seguir.
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XV CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

A ABTO CONVIDA POLÍTICOS A SEREM DOADORES DE ÓRGÃOS 
CAMPANHA “#prometodoar” 
A ideia era despertar o engajamento nas pessoas, para que deixassem claro aos seus 
familiares a sua intenção de ser um doador de órgãos. Teve início com um convite aos 
candidatos dessa última eleição, para que fizessem uma promessa tão fácil, mas tão 
fácil, que qualquer político seria capaz de cumprir, ou seja, a promessa de doarem 
seus órgãos. 
Entre os que aderiram à campanha, estão: Luciana Genro, Eduardo Jorge, Alexandre 
Padilha, Gilberto Natalini, Marcelo Freixo, Levy Fidelix e Vitor Belfort. 

Os eleitores também foram convidados a participar. Para tanto, bastaria gravar um vídeo curto no Instagram, Twitter ou 
Facebook com a hashtag #prometodoar, fazendo a a seguinte promessa: “Eu sou um doador de órgãos!”

Veja mais, no site: http://prometodoar.com.br/

UM POR TODOS.  ESSA PAIXÃO TEM QUE CONTINUAR!
Entre diversas ações para o Dia Nacional de Doação de Órgãos, em 27 de setembro, a campanha 
“Um Por Todos. Essa paixão tem que continuar”, do Corinthians em parceria com a ABTO, chamou a 
atenção, não só nos gramados, mas também nas mídias sociais. 

No domingo (21/9) de clássico entre Corinthians X São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores 
do Corinthians entraram em campo com faixas presas ao braço, confeccionadas a partir da camisa de 
um torcedor especial, o Thiago Luis Rosa.

Thiago faleceu no começo de setembro em um acidente, mas havia avisado sua família sobre seu 
desejo de ser doador de órgãos. A ação resultou em um vídeo, patrocinado pela farmacêutica Novartis, 
e assistido por mais 240 mil pessoas no Youtube. 

Após ser postado na página do time no Facebook, o vídeo tornou-se viral, angariando cerca de 15 mil 
curtidas e mais de 1.000 compartilhamentos – inclusive o do apresentador Luciano Huck, uma das 
celebridades brasileiras mais seguidas nas mídias sociais.

A partir desse grande alcance, a TV Record entrou em contato com a ABTO e fez uma matéria sobre a campanha para o programa 
Esporte Fantástico. Na reportagem, houve entrevista com um torcedor Corinthiano indicado pela Associação, ampliando ainda 
mais a repercussão da campanha.

SÃO PAULO  -  ABTO

SÃO PAULO  -  RIBEIRÃO PRETO

A Campanha Nacional de Doação de Órgãos da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, com a participação da Liga de Transplantes de Órgãos e Tecidos 
(LiTOT) foi marcada por diversos eventos:
•   Divulgação à população sobre a doação de órgãos na 4° Meia Maratona 
Tribuna Ribeirão; 
•   II Simpósio sobre Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos;
•   A vida de candidatos e receptores de transplantes: relato de experiências 
reais;
•  Palestra “A atuação do enfermeiro na conscientização e educação em doação 
de órgãos e tecidos” ministrada pelas enfermeiras da SPOT—HCFMRP; 
•  Além disso, a fachada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP) 

ganhou iluminação verde durante todo mês de setembro, assim como o site da instituição que mudou de cores para celebrar 
e incentivar a doação de órgãos.
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Inaugurada OPO no Hospital São Francisco 
de Assis no Rio de Janeiro

O Hospital São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, na Tijuca-RJ, 
inaugurou no dia 24 de setembro, 
a “2ª Organização de Procura de 
Órgãos (OPO) do Estado do Rio de 
Janeiro”. Na data, o Cardeal Orani 
João Tempesta celebrou uma missa 
em ação de graças pelo projeto. O 
cardeal parabenizou toda a equipe 
do hospital que, segundo ele, faz um 
trabalho belíssimo de valorização da 
vida, desde o seu desabrochar. 
“Aprendemos com os enfermos e eles 
aprendem conosco o valor da vida. 
Portanto, nossa missão aqui é essa: 
acolher os doentes, mas também 
elevar suas almas para Deus. Jesus 
nos declara: não há maior amor 
do que aquele que dá a vida ao seu 

irmão. Esta matemática da doação e 
do amor gera a vida”, afirmou Dom 
Orani.
O Cardeal também fez questão de 
parabenizar a Secretaria de Estado 
de Saúde e todos os envolvidos na 
equipe do projeto. “Fico muito feliz 
de olhar o caminho percorrido e ver 
que o que ainda falta nos entusiasma 
a cada vez mais dar nosso apoio, 
para que ainda mais nós possamos 
servir à cidade. Eu creio que o Rio 
de Janeiro deu bons passos, com 
o carinho da equipe médica para 
atender os pacientes que necessitam 
de transplantes”. Disse ainda, que 
a instituição religiosa irá continuar 
fazendo o possível para proporcionar 
mais dignidade e acolhimento no 
Hospital São Francisco de Assis. “Esse 
é o nosso desejo: poder dedicar cada 
vez mais todo nosso apoio. É também 
um sinal de caridade e de amor 
para prestar um serviço especial. 
Qualidade, eficiência e o jeito cristão 
de ser. O clima de amar o próximo faz 
toda a diferença”, completou. 
Na cerimônia onde se celebrava 
a Semana Nacional da Doação de 
Órgãos, foram celebrados os frutos da 

“Eu fico feliz quando olho o caminho já 
percorrido e desejo que, ao observar 
tudo o que já aconteceu, a equipe se 
sinta entusiasmada a fazer ainda mais. 
Podemos proporcionar ainda mais 
dignidade, acolhimento e fazer com que 
esses números continuem aumentando”

“O papa me autoriza a dizer que, 
em seu parecer, a doação generosa 
de órgãos deve ser estimulada, mas 
a utilização comercial de órgãos é 
imoral”, afirmou o prefeito Ignazio 
Marino após um encontro com o 
pontífice, no dia 19 de setembro 
último.
“Temos que explicar que doar 
órgãos é um gesto de amor. Mas, 
entrar em uma espiral de comércio e 
venda, é um crime”, afirmou o papa, 
segundo Marino.
A reunião com o prefeito aconteceu 
no momento em que se debate nos 
Estados Unidos a adoção ou não 
de incentivos financeiros à doação 
de órgãos, como o reembolso de 
viagens dos doadores, compensação 
pela perda eventual de salário 
ou a oferta de seguros médicos. 

parceria feita entre o estado do Rio e a 
Associação Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus. A instituição 
religiosa afirmou colocar a serviço de 
cada paciente, uma equipe altamente 
qualificada, tecnologia de ponta e 
uma estrutura física acolhedora. 
Ainda, durante a cerimônia, duas 
pessoas que receberam doações de 
órgãos deram depoimentos emocio-
nados, contando sobre a experiência 
que tiveram.

Jonatas da Silva 
Gonçalves (24), mo-
rador da Baixada 
Fluminense, foi uma 
das pessoas que 
participaram da ce-
rimônia de inaugu-
ração da OPO. 
Ele passou por uma 
cirurgia em maio de 
2013, quando rece-
beu um rim doado. 
“A gente nunca se 

imagina nessa situação de transplanta-
do; só quando passamos por isso é que a 
gente vê como é. Eu tive a chance de rece-
ber um rim novo e muitas pessoas ainda 
podem ter essa oportunidade”, disse.

Lembra que ficou três anos na fila, aguar-
dando por um transplante, e aconselhou 
as pessoas que seguem esperando, a não 
perderem jamais as esperanças. “As pes-
soas têm que acreditar e não deixar de 
fazer o tratamento”, recomendou.

Nesse contexto, alguns defendem a 
legalização de um mercado de doação 
de órgão.
O papa Francisco criticou aqueles que 
se aproveitam da pobreza para dedicar-
se ao tráfico de órgãos.
“Explorar a pobreza de uma mãe que 
vende por algumas centenas de euros 
um rim para alimentar seus filhos, e 
depois traficar este rim com venda por 
milhares de euros, isto é um crime”, 
disse o papa.

Papa defende doação de órgãos

Notícias



13

A
BT

O
 N

ew
s -

 se
te

m
br

o/
20

14

Cronograma:
Jan/14     Reunião da diretoria (definição - formato do congresso) - OK
Fev/14     Reunião com os Departamentos Setoriais - OK
Mar/14    Primeira versão da grade científica - OK
Mai/14    Divulgação inicial - Programa científico - OK
Jul/14      Reunião com as Indústrias - OK
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

XIV 
20

15

TRANSPLANTES
CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 

24 a 27 de Outubro de 2015
Serrano Resort Convenções & Spa | Gramado/RS

XIV CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE TRANSPLANTES
XIII ENCONTRO DE ENFERMAGEM EM TRANSPLANTES
V ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR EM TRANSPLANTES
FÓRUM DE HISTOCOMPATIBILIDADE DA ABH

Dicas importantes:
• Reserve seu pacote aéreo e hospedagem com
   antecedência e garanta os melhores preços.

• Além de aproveitar a intensa programação 
   científica, confira também os belíssimos
   pacotes turísticos em Gramado e Canela.    
   Para tanto, fale diretamente com a agência
   oficial de turismo (Fellini Turismo).

Secretaria Executiva:
VJS Assessoria de Eventos

Tel: (54) 3286-6131 - (51) 9969-0977
informações@vjs.com.br

http://www.vjs.com.br

O transplante de órgãos no      
Brasil tem aumentado conside-
ravelmente nos últimos anos. 

Desde 1997, com a criação do Sistema 
Nacional de Transplantes (SNT), o país 
tem aprimorado a logística das ações 
que envolvem o transplante, sendo 
uma delas, de fundamental importân-
cia para  seu  êxito,  o  transporte  dos 
órgãos.

O tempo máximo para transplante do 
coração e do pulmão, por exemplo, 
órgãos que possuem o menor tempo 
de preservação extracorpórea, é de 
quatro a seis horas. Fígado e pâncreas 
vêm em seguida, com tempo máximo 
para transplante de 12 a 24 horas 
e os rins podem levar até 48 horas 
para serem transplantados. Já as 

Lei normatiza transporte de órgãos no 
Estado de São Paulo

necessários à consecução desse 
objetivo participarão do sistema.
Em sua justificativa, o projeto do 
legislativo lembra que, muitas vezes, 
por motivos alheios à ciência, o 
transplante de órgãos e tecidos acaba 
não acontecendo. Um deles é o 
problema do transporte. 
Embora, afirma o projeto, as polícias 
do Estado de São Paulo e o Corpo de 
Bombeiros já estejam empenhados 
em sanar o problema, mantendo 
contato com os bancos de transplante 
e colaborando no transporte, falta 
uma normatização do procedimento, 
o que o projeto, e agora a lei, procuram 
viabilizar.

     Fonte: Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo

córneas, podem permanecer em 
boas condições por até sete dias e os 
ossos até cinco anos. 
Em março deste ano, foi promulgada 
lei estadual, a partir do projeto 
de lei 450 de 2006 da Assembleia 
Legislativa, cujo objetivo é agilizar, 
otimizar e dar prioridade ao 
transporte de órgãos e tecidos 
humanos destinados ao transplante. 
A lei autoriza o Poder Executivo a 
implantar o Sistema de Transporte 
de Órgãos e Tecidos Humanos para 
Transplante no Âmbito do Estado 
de São Paulo, que se ocupará, além 
do transporte de órgãos e tecidos 
humanos, das equipes responsáveis 
pela respectiva captação e retirada. 
Todos os meios de transporte 

Notícias



14

A
BT

O
 N

ew
s -

 se
te

m
br

o/
20

14

RBT
Veículo Oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
Registro Brasileiro de Transplantes

ÓRGÃOS

Órgãos Total Vivo Falecido PMP Nº  Equipes

Coração 236 236 1,6 30

Fígado 1294 104 1190 9 61

Pâncreas 29 29 0,2
14

Pâncreas/Rim 77 77 0,5

Pulmão 43 43 0,3 5
Rim 4221 1055 3166 29,5 130

Total 5900 1159 4741

MEDULA ÓSSEA
Total Autólogo Alogênico PMP Nº Equipes
1427 898 529 10,0 50

TECIDOS

Tecidos Total PMP Nº Equipes
Córnea 10.114 70,7 --
Ossos 16.683 116,6 6 Bancos
Pele 21 0,1 6

Total 26.818

Dados do RBT - 2014 - Janeiro a Setembro

Número absoluto de doadores efetivos, 
entre janeiro e setembro de 2014

Confira a versão completa no site www.abto.org.br
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SP  625
RJ  198

MG  190
CE  169
SC  148
RS  133
PR  123
PE  110
BA  84
DF  61
RN  35
ES  33
GO  15
AM 14
MS  12
PI  12
PA  11
AL  9
SE  7
RO 5
PB  5
MA  5
AC 4
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Brasil 2.008

nú
m

er
o 

de
 d

oa
do

re
s 

ef
et

iv
os

SP  RJ  MG  CE  SC  RS  PR  PE  BA  DF  RN  ES  GO  AM MS  PI  PA  AL  SE  RO PB  MA  AC MT  AP RR TO

Número absoluto de potenciais doadores, 
entre janeiro e setembro de 2014
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Como foi previsto no editorial do 1º semestre, obtivemos até o 3º trimestre ,14 
doadores pmp, mas será muito difícil atingir, nesse ano, o objetivo de 15 doadores 
efetivos pmp, previsto em 2007. Teríamos que notificar 50 pmp (estamos em 48,7 
pmp) e efetivar 30% (efetivamos 28,9%). Portanto, vamos trabalhar de forma 
otimista, para obter 14,5 doadores pmp (notificação de 50 pmp e efetivação de 
29%) em 2014.

Deve ser salientado que no DF e em três estados (AC, SC e CE) foram notificados 
mais do que 70 potenciais doadores pmp, e que no DF (31,6 pmp), SC (31,6 pmp) e 
CE (26,7 pmp) foram efetivados mais do que 25 doadores pmp. Entretanto, a taxa 
de não autorização familiar é muito alta (46%) e com grande variação entre os 
estados, de 36% em SP a 80% em Goiás, sinalizando que medidas concretas para 
minorar esse problema devem ser tomadas.

Os transplantes renais aumentaram em 3,3%, em decorrência do aumento 
de 3,9% nos transplantes com doador falecido e de 1,7% nos com doador vivo, 
revertendo a tendência de queda observada nos últimos seis anos com essa 
modalidade de doador. Entretanto, ao contrário do que estava acontecendo nos 
últimos três anos, houve um aumento de 53,7% nos transplantes com doador vivo 
não parente não cônjuge, com previsão de 103 nesse ano, correspondendo a  7,4 
% dos transplantes com doador vivo (foi de 4,8% em 2013). A projeção para esse 
ano de 5.628 (29,5 pmp) transplantes renais, está 3,8% abaixo da previsão de 5.850 
transplantes (30 pmp) feita em 2007.

Os transplantes hepáticos permaneceram estáveis (aumento de 0,01%), com 
aumento de 2% nos com doador vivo. Como observado no transplante renal, 
houve um aumento na taxa de transplante hepático com doador vivo não parente, 

Recuperação Prevista

de 74%, com projeção de 23 transplantes para o ano, o que corresponde a 16,3% 
dos transplantes com doador vivo. A projeção para esse ano de 1.725 transplantes 
(9.0 pmp) está 10% abaixo da estimativa de 1900 transplantes (10 pmp).

Os transplantes cardíacos vêm apresentando um crescimento contínuo desde 
2011, quando foram realizados 160 (0,8 pmp) transplantes, tendo aumentado 
nesse ano 16,1%, com projeção de 315 transplantes (1,6 pmp). Entretanto, os 
transplantes pulmonares que eram realizados em pequeno número, 80 em 2013, 
diminuíram 28,7% nesse ano, com projeção de somente 57 transplantes (0,3 pmp).

Os transplantes de pâncreas permaneceram estáveis, queda de 0,7 %, com 
projeção de 141 transplantes para esse ano (0,7 pmp), o que vem se repetindo nos 
últimos anos.

Os transplantes de córneas, como já havia acontecido em 2013, novamente 
caíram neste ano (2,2%). A projeção é que realizem 13.485 transplantes (70,7 
pmp), cerca de 21,4% a menos do que o necessário para “fila zero” (90 pmp). A lista 
de espera de 8.465 pacientes sugere um tempo médio de espera de 7,7 meses (são 
realizados em torno de 1.100 transplantes de córneas por mês). Entretanto, há 
algumas discrepâncias, como, por exemplo, GO que realizou 110 transplantes pmp 
e tem 120 pacientes em lista de espera pmp e o RS que realizou 64,7 transplantes 
pmp e tem menos do que 5 pacientes em lista de espera pmp.

Finalmente, solicitamos a colaboração de todas as equipes de transplantes de 
órgãos, no sentido de enviarem os resultados dos transplantes, para que tenhamos 
dados representativos e confiáveis.

                                                                                                         

Diretoria e Conselho Consultivo

UF Total
SP  1805
RJ  724

MG  478
CE  471
PE  428
RS  421
PR  408
BA  365
SC  350
DF  264
GO  203
ES  135
RN  126
MS  124
PB  118
PA  95
AM 86
SE  78
PI  63

MA  62
RO 53
AC 45
MT  32
AL  31
AP 0
RR 0
TO 0

Brasil 6.965
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Número doadores efetivos, por milhão de população
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Número de transplantes de RIM por estado, 
entre janeiro e setembro de 2014

UF Vivo Falecido Total
SP 449 1149 1598

MG 135 309 444
RS 61 324 385
RJ 69 275 344
PR 152 179 331
PE 20 198 218
CE 7 209 216
SC 25 184 209
DF 9 79 88
ES 23 47 70
BA 13 49 62
RN 6 50 56
GO 13 29 42
PA 9 22 31
PB 20 10 30
PI 9 16 25
AL 11 12 23
AM 10 12 22
MA 11 9 20
AC 2 2 4
RO 0 3 3

Brasil 1054 3167 4221

UF Vivo Falecido Total

SP 75 408 483
CE 0 152 152
RJ 17 114 131
RS 7 85 92
SC 0 85 85

MG 0 80 80
PE 2 78 80
PR 3 69 72
BA 0 42 42
DF 0 40 40
ES 0 29 29
AC 0 3 3
RN 0 2 2
AM 0 1 1
PB 0 1 1

Brasil 104 1189 1293

Número de transplantes de FÍGADO por estado, 
entre janeiro e setembro de 2014

Confira a versão completa no site www.abto.org.br
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Dados do RBT - 2014 - Janeiro a Setembro
UF Total
DF  137,0
AC 81,8
SC  74,7
CE  74,3
MS  67,5
PE  64,9
RJ  60,4
SP  58,3
RN  53,0
RS  52,5
PR  52,1
ES  51,2
SE  50,3
RO 45,2
GO  45,1
PB  41,8
BA  34,7
AM 32,9
MG  32,5
PI  26,9
PA  16,7
MT  14,1
AL  13,2
MA  12,6
AP 0,0
RR 0,0
TO 0,0
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UF Total
DF  31,6
SC  31,6
CE  26,7
SP  20,2
PE  16,7
RS  16,6
RJ  16,5
PR  15,7
RN  14,7
MG  12,9
ES  12,5
BA  8,0
AC 7,3
MS  6,5
AM 5,4
PI  5,1
SE  4,5
RO 4,3
AL  3,8
GO  3,3
PA  1,9
PB  1,8
MA  1,0
MT  0,0
AP 0,0
RR 0,0
TO 0,0

Brasil 14,0 DF  SC  CE  SP  PE  RS  RJ  PR  RN  MG  ES  BA  AC MS  AM PI  SE  RO AL  GO  PA  PB  MA  MT  AP RR TO
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 Patrocinadores 
desta edição

Calendário de  
Eventos 

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

VIII Congresso Brasileiro de Fígado, Pâncreas 
e Intestino
Data: 16/10/2014 até o dia 18/10/2014
Local: Ceará/ Hotel Vila Galé Cumbuco
 
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

12th Congress of the Arab Society of 
Nephrology and Renal Transplantation
10 a 13/12/2014
Dubai, UAE

(Maiores detalhes no site da ABTO)

No último Congresso da Sociedade Internacional de 
Transplantes (The Transplantation Society - TTS), 

ocorrido em julho deste ano, em São Francisco/EUA, 
Dr. José O. Medina Pestana foi agraciado com o prêmio 
“Recognition Award For Outstanding Achievement in 
Transplantation (Clinical)”. 

Esse prêmio, entregue bianualmente em solenidades 
realizadas durante o congresso da TTS, tem o 
objetivo de homenagear personalidades com grande 
contribuição na área do transplante.

 

• Acesso online gratuito à revista oficial 
TTS, Transplantation;

• Acesso a seminários online da TTS e 
suas seções;

• Moderno  site  mobile-friendly  com 
acesso ao conteúdo apenas para os 
associados, incluindo: 

▪ Pesquisa Educacional / Biblioteca Mul-
timídia com mais de 4000 apresenta-
ções de reuniões anteriores, seminá-
rios via web, etc., sendo que a maioria 
está disponível como podcasts de 
vídeos. Isso inclui mais de 350 novos 
vídeos do World Transplant Congress 
(WTC), em São Francisco. 

• Taxa de inscrição significativamente 
reduzida para os simpósios, congres-
sos e atividades da TTS. Por exemplo, 
inscrição no WTC de até US $ 450;

SEJA UM ASSOCIADO DA  
“THE TRANSPLANTATION SOCIETY (TTS)” 

• Inscrição gratuita para o informativo 
Tribune (Agora disponível para iPhone 
e iPad!)

• Nomeação e direito de voto como 
membros, com plenos direitos para 
futuros Oficiais e Conselheiros da 
TTS;

• Direitos de nomeação para Prémio 
Medawar e outros prêmios TTS;

• Subsídios de viagem para estagiários 
frequentarem congressos;

• Elegibilidade para TTS Mentee-
-Mentor Awards no TSS 2015 e TTS 
2016;

• Participação  em  iniciativas  TTS, 
incluindo ISN-TTS Sister Transplant 
Program, Declaração de Istambul e 
Mulheres no Transplante.

Veja os benefícios:

Os associados da ABTO podem inscrever-se como sócios da TTS, através dessa 
associação, com valor diferenciado, consideravelmente inferior, na taxa de 
inscrição.

Prof. Dr. José O. Medina Pestana 
recebe o prêmio “Recognition Award 

for Outstanding Achievement in 
Transplantation (Clinical)”

Associados da ABTO
Resumo

Até o encerramento desta edição, 
o quadro de associados da ABTO 
apresentava-se da seguinte forma:

Titulares médicos:  532

Titulares não-médicos:  91

Correspondentes: 19

Beneméritos:  5

Acadêmicos:  17

Cortesia:  828

Total:   1492

Dentre os associados, 132 titulares 
médicos e 12 titulares não-médicos 
são sócios da “The Transplantation 
Society”, através da ABTO.


