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A ABTO já possui 
sede própria!

PCDT para 
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transplante renal

Registro multicêntrico 
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Nosso JBT já está 
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O site da ABTO está 
com cara nova

Homenagem ao Prof. 
Ivo Nastralla
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José Huygens Garcia
Presidente da ABTO

EDITORIAL

Este é o último ABTO News de 2020, ano difícil, que 
deixou marcas no país inteiro e que impactou, de forma 
negativa, na atividade de transplantes de órgãos e 

tecidos. A ABTO realizou dezenas de lives envolvendo centros 
transplantadores, centrais estaduais de transplantes e, em 
parceria com o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 
discutindo experiências, normas de segurança e avaliando 
riscos e benefícios dos transplantes, durante a pandemia pela 
Covid-19.

Acreditamos que esse esforço conjunto contribuiu para que 
a redução das doações e dos transplantes fosse inferior a 
diversos países da Europa.

Durante este ano, uma comissão de especialistas elaborou 
uma proposta para alocação do enxerto renal em pacientes 
hipersensibilizados ou homozigotos, que permaneceu no 
site da ABTO, por 30 dias, para sugestões e modificações, 
possibilitando a participação de todos os associados.

Atendemos a uma demanda justa de vários serviços, em prol 
desse grupo de pacientes, com remotas possibilidades de 
serem transplantados no cenário atual.

Nos próximos dias, será enviada correspondência ao SNT e 
lutaremos para que essa proposta seja implantada.

Mesmo em um ano complicado, obtivemos ganhos 
importantes, como a aquisição definitiva da nossa sede 
própria, na Avenida Paulista, o novo site e a atualização do 
Jornal Brasileiro de Transplantes (JBT).

O Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) anual manterá o 
modelo clássico, mas, desta vez, com o acréscimo da mediana 
do escore MELD do paciente transplantado de fígado, em 
todos os estados do país, contrubuindo com a transparência 
do sistema.

Agradecemos a todos que evoluíram 100% dos seus 
resultados, o que é essencial para a avaliação da excelência 
da transplantação no Brasil, e comunicamos que se encontra 
disponível, em nosso site, um certificado e um selo de 
qualidade, em nome desses serviços de transplantes.

Em 2021, dando seguimento ao programa de educação 
continuada, iniciaremos webinars mensais, envolvendo 
todos os departamentos setoriais da ABTO. Começaremos, 
também, os preparativos para o grande Congresso Brasileiro 
de Transplantes, a ser realizado em outubro, que, seja 
presencial ou virtual, esperamos contar com um expressivo 
número de participantes.

Iniciaremos 2021, ainda, sob efeito da pandemia e cientes da 
enorme dificuldade que enfrentaremos. Com a participação 
de todos e, agora, com os conhecimentos adquiridos sobre 
essa nova doença e a perspectiva de vacinação, estamos 
confiantes na possibilidade de aumento dos transplantes de 
órgãos e tecidos, em prol dos 43.642 pacientes inscritos nos 
programas do nosso país.

O SITE DA ABTO ESTÁ DE 
CARA NOVA

Depois de muita conversa, decidimos que 
era hora de modernizar nossa plataforma 
e investir em nossas redes sociais, afinal 

é o nosso maior meio de comunicação com os 
associados e com a população. Mudamos não 
somente a estética da plataforma, mas, também, 
os conteúdos ali oferecidos. 

Nosso site contém uma seção onde qualquer 
pessoa transplantada do Brasil pode deixar seu 
depoimento (Blog), temos uma ferramenta que 
localiza o centro de transplante mais próximo 
do paciente, uma parte somente com notícias e 
eventos atualizados semanalmente, continuamos 
com uma parte especialmente voltada para a 
população, contendo informações gerais e básicas, 
em uma linguagem mais acessível, sobre doação e 
transplante de órgãos e muito mais.

A plataforma, em geral, ficou mais intuitiva, com 
as seções bem separadas e agrupadas, de acordo 
com o tema. Tudo está disponível de forma fácil 
e acessível. Temos, agora, também o vínculo do 
Instagram no site, ou seja, tudo que publicamos 
naquele aplicativo aparece na tela principal do 
nosso site. O formulário para nossos cursos EAD 
está na barra principal, facilitando o acesso, junto 
à aba para entrar em contato conosco. 

Prestigiem nosso site visitando-o e enviando-nos 
sugestões.

EXPEDIENTE
  

Diretoria 

Presidente: José Huygens Garcia

Vice-Presidente: Gustavo Ferreira

Secretário: Luciana Haddad

2° Secretário Hélio Tedesco Jr.

Tesoureiro: Fernando Atik

2° Tesoureiro: Jorge Neumann
 

Conselho Consultivo
Roberto C. Manfro (Presidente)

Paulo M. Pêgo Fernandes (Secretário)

Lucio Pacheco 

 Ilka de Fátima S. F. Boin

José Medina Pestana 

Valter Duro Garcia

Projeto Gráfico/
Diagramação

Sueli Benko

Publicação trimestral, circulação 

dirigida e distribuição gratuita.

As opiniões aqui expressas não 

representam, necessariamente, 

as dos dirigentes da ABTO.

Opiniões, críticas e sugestões 
são bem vindas e devem ser 

enviadas à nossa sede,  
A/C de Sueli Benko:

Av. Paulista, 2001 - 17º - Cj. 1704 
CEP 01311-300 - São Paulo /SP  

Tel: (11) 3145-0000

Tiragem: 1000 exemplares  -  abto@abto.org.br   -  www.abto.org.br 
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EDITORIAL

REGISTRO MULTICÊNTRICO BRASILEIRO DE 
COVID-19 EM TRANSPLANTADOS RENAIS

O Brasil possui o maior registro 
nacional de COVID-19 em receptores 
de transplante renal. 
O registro, que é coordenado 
por Dra. Tainá de Sandes, 
Coordenadora do Departamento 
de Transplante Renal da ABTO e Dr. 
José Osmar Medina, membro do 
Conselho Consultivo da ABTO, e é 
apoiado pela Novartis, atualmente, 
conta com quase 2.000 pacientes 
de 40 centros transplantadores 
brasileiros.

A análise interina dos dados, 
incluindo 1.680 pacientes, diagnos-
ticados até 11 de dezembro de 
2020, apontam para elevada 
taxa de letalidade nesse grupo 
de pacientes (Figura) e os fatores 
associados ao risco de óbito estão 
sendo analisados. Os resultados 
preliminares foram apresentados no 
Congresso Brasileiro de Nefrologia, 
em outubro de 2020, e foi premiado 
como melhor tema livre oral na 
Categoria COVID-19. 

LETALIDADE (%)

PCDT para imunossupresssao em transplante renal

Foi publicada no Diário Oficial da 
União (Portaria Conjunta Nº 1, de 5 
de janeiro de 2021) a portaria que 
aprovou a atualização do “Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 
Imunossupressão em Transplante 
Renal” (PCDT).

Esse PCDT é um importante guia para 
profissionais que trabalham na área de 
transplante, além de ser o documento 
que norteia a prescrição e dispensação 
de medicamentos pela rede SUS.  

Essa tão esperada atualização contou 
com a colaboração de associados da 
ABTO como parte do Grupo Elaborador. 

A principal mudança em relação à 
versão de 2014 é a ampliação das 
opções terapêuticas para a escolha 
do regime imunossupressor inicial, 
considerando o risco imunológico 
e ponderando as características do 
doador e receptor e o risco predito de 
eventos adversos (Figura).

XVII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
TRANSPLANTES
Anote em sua agenda:

21 a 23 de outubro de 
2021

As comissões organizadora 
e científica do Congresso da 
ABTO seguem resolutas na 
organização do nosso vindouro 
XVII Congresso Brasileiro de 
Transplantes. A atual situação 
da Pandemia COVID-19 obrigou-
nos a uma mudança na forma 
do Congresso, que passará para 
o formato virtual. Buscaremos 
um formato inovador para que 
possamos participar e interagir 
da melhor forma possível. Os 
convidados internacionais estão 
confirmados e os Departamentos 
e Comissões da ABTO estão 
adaptando suas programações 
para o novo formato. Fiquem 
atentos aos nossos avisos; em 
breve, informaremos, também, 
o deadline dos temas livres. O 
apoio e a participação em massa 
da comunidade da ABTO e dos 
transplantes no Brasil farão o 
sucesso do nosso Congresso 
nesses tempos tão difíceis.

 
As Comissões Organizadoras
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A ABTO JÁ POSSUI SEDE PRÓPRIA
- o marco desta Diretoria e Conselho, liderados pelo 

Professor José Huygens Garcia

Em abril de 2000, diante de diversos 
projetos e realizações, que exigiam 
maior espaço físico, mudou-se para 
quatro conjuntos, na mesma avenida, 
onde se mantém, até o momento. Esse 
local é considerado um dos pontos 
mais nobres da cidade e uma das mais 
destacadas avenidas da América do Sul.
Começou, então, a nascer um sonho: 
transformar o local em sede própria. 
Em novembro de 2020, chegou um 
comunicado oficial de que ele seria 
leiloado. Surpresa e um misto de 
preocupação e alegria. Preocupação, 
pela possibilidade de ter que sair dali e 
alegria, pelo nascimento de uma nova 
esperança: transformá-lo em “nosso, de 
verdade”.
Um avaliador profissional e independente 
constatou que o valor do lance mínimo 

Em 19 de dezembro de 1986, quando a 
ABTO foi criada, sua sede acompanhava 
o endereço  comercial de seu presidente.
No início de 1997, uma pequena sala foi 
alugada, na Avenida Paulista e, ali, ela se 
estabeleceu, durante três anos. 

Apoio:Apoio:

Prof. Dr. Ivo Nesralla
(18/08/1938 - 16/12/2021)

A comunidade 
transplantadora está de luto

No dia 16 de dezembro de 2020, 
faleceu o Prof. Dr. Ivo Abrahão 
Nesralla. A Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos (ABTO) 
recebeu com enorme pesar e tristeza 
a perda do seu ex-presidente do biênio 
1989/1990. 
O professor Nesralla, natural do Rio 
Grande do Sul, foi um apaixonado 
pelas grandes conquistas e realizações 
do seu tempo. Médico pioneiro na 
cirurgia cardiovascular e no transplante 
cardíaco no Rio Grande do Sul, ganhou 
notoriedade nacional e internacional 
por suas inúmeras contribuições para 
a medicina. 

Em 1970, fez a primeira operação de 
revascularização do miocárdio do seu 
estado. Em 1984, realizou o primeiro 
transplante de coração do Rio Grande 
do Sul. Em 1999, implantou o primeiro 
coração artificial implantável da 
América Latina. No ano 2000, realizou 
a primeira cirurgia cardíaca robótica 
da América Latina. 
Sua liderança foi fundamental para 
o desenvolvimento do Instituto 
de Cardiologia do Rio Grande 
do Sul, o qual foi presidente de 
sua mantenedora, a Fundação 
Universitária de Cardiologia. 
Grande apaixonado pela cultura, 
presidiu a Orquestra Filarmônica de 
Porto Alegre por duas gestões tendo 
sido altamente reconhecido por sua 
carreira pública, e agraciado com o 
título de Cidadão Emérito de Porto 
Alegre. 
O Prof. Nesralla deixa a esposa 
Paulita, os filhos Ivo, Carlos e Paula, 
e netos. 

Fernando Antibas Atik

Finalmente, após sete anos, conseguimos 
colocar o Jornal Brasileiro de Transplantes 
(JBT) em dia, graças à imensa colaboração 
da classe transplantadora. 

O próximo passo é a sua indexação e, 
em 2021, estaremos sob os olhares dos 
indexadores, portanto, dependeremos 
muito do número de trabalhos publicados, 
lembrando que, no mínimo, 50% deles 
deverão pertencer à categoria “Original”.

Assim sendo, a participação de todos é 
essencial, pois precisaremos aumentar a 
quantidade de artigos publicados.

Sugerimos a todos que prestigiem o JBT em 
suas redes sociais, para que ele tenha sua 
visibilidade aumentada, através da citação 
de artigos publicados, preferencialmente, 
nos dois últimos anos. 

Vamos prestigiar e divulgar a única revista 
de transplante, quiçá da América Latina!

Ilka Boin
Editora Chefe do JBT

JBT - JORNAL BRASILEIRO
       DE TRANSPLANTES

Dr. Ivo Nesralla - 2003
Ocasião em que foi  homenageado pela ABTO

era apropriado. Em reunião da Diretoria 
e do Conselho, por unanimidade, ficou 
decidido que participaríamos, pelo 
menos, com o lance mínimo.
E, assim, diante de grande torcida, pelo 
valor mínimo do leilão, finalmente, 
“nossa sede própria” foi perenizada 
no local onde a ABTO construiu sua 
identidade e habita por mais de 20 
anos.
Parabéns a todos os associados, 
presidentes, ex-diretores e conselheiros, 
que participam da consolidação da ABTO 
na liderança do programa nacional de 
transplantes. Parabéns a Sueli e Marlene 
que já ocupam esse espaço como uma 
segunda casa.
Felicidade e vida longa para todos nós.

José Medina


