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As comissões organizadora e científica do 
XVII Congresso Brasileiro de Transplantes, 
XIX Congresso Luso Brasileiro de 

Transplantes, XVI Encontro de Enfermagem em 
Transplantes e Fórum de Histocompatibilidade 
da ABH seguem resolutas na organização do nosso 
próximo Congresso, a ser realizado no período de 
21 a 23 de outubro de 2021, no formato “on-line”, 
devido à conhecida situação da pandemia COVID-19, 
em nosso país. 
Entendemos que, como profissionais de saúde, 
temos a missão e a responsabilidade de prezar pela 
segurança de todos e dar um bom exemplo. 
Dessa forma, as comissões organizadoras decidiram, 
por bem, realizar o congresso no formato virtual, 
com o objetivo primário de garantir a segurança 
dos participantes. Isso trouxe vários novos desafios, 
entre eles, a duração das atividades diárias e a 
condensação da grade científica, entre outros. 
Os departamentos e as comissões da ABTO, 
prontamente, acolheram a decisão e, com 
entusiasmo, eficiência e criatividade, propiciaram 
o novo programa científico a ser divulgado no site 
do Congresso. No momento, também já temos 
assegurada a participação de diversos convidados 
internacionais e estão programados vários cursos 
que, nessa edição, serão realizados nos dias do 
congresso ao invés de antecedê-lo. Da mesma 
forma, será feito o convite para a submissão de 
temas-livres. 
Temos a expectativa de uma participação maciça da 
comunidade dos transplantes no Brasil e que, como 
comunidade, continuaremos a dar o nosso melhor 
pelo congresso e, sobretudo, pelos transplantes, 
em nosso país. Precisamos e contamos com o apoio, 
colaboração e presença de todos.

A Comissão Organizadora do Congresso 
Brasileiro de Transplantes 2021

(Valores de inscrição: última página)

A pandemia pela Covid-19 impactou de forma negativa a 
doação de órgãos e tecidos e, consequentemente, os 
transplantes no Brasil. Passamos de 18,1 doadores por milhão 

de população (PMP), em 2019, para 15,8, em 2020, configurando 
uma queda de 11%. O transplante de fígado foi o menos atingido, 
com uma diminuição de 9,3% e o de pulmão o mais impactado, com 
uma redução em torno de 60%. O Registo Brasileiro de Transplantes 
(RBT), ano 2020, foi apresentado à sociedade no dia 5 de março, com 
a presença de membros do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

Começamos o ano de 2021 com boa expectativa de retomada dos 
transplantes, mas a segunda onda da Covid-19, que atingiu de forma 
homogênea e mais intensa todos os estados, causou, novamente, 
uma redução das doações e dos transplantes. 

Em nome da transparência e sempre com objetivo de discutir 
soluções com a comunidade transplantadora, a ABTO realizou, 
nesse primeiro trimestre de 2021, webinars com os coordenadores 
das Centrais Estaduais de Transplantes do Paraná e Santa Catarina, 
exemplos de eficácia, com taxa de doação de 40 doadores PMP, com 
os departamentos de transplante renal e enfermagem e com a COINT 
(Comissão de Infecção em Transplantes). Com membros da diretoria 
e conselho, realizamos um webinar, analisando mensalmente as 
taxas de doação e transplante, por região e por estado, sempre 
procurando soluções para atender cerca de 43 mil pacientes que 
estão inscritos nos diversos programas em nosso país. A parceria 
com o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) tem possibilitado 
uma análise mensal desses dados. Estamos mantendo reuniões 
quinzenais, com participação efetiva de toda diretoria e conselho, 
analisando o cenário atual e buscando soluções.

Cumprindo uma das metas da atual diretoria, no próximo dia 20 de 
maio, em reunião on line com o SNT e o Departamento de Atenção 
Especializada e Temática (DAET) do Ministério da Saúde, o projeto 
intitulado transplantes renais em hipersensibilizados e homozigotos, 
será apresentado como proposta para implantação.

Os pacotes dos transplantes estão sem reajustes há nove anos e os 
laboratórios de histocompatibilidade há cerca de 20 anos.  A ABTO 
está agendando uma reunião com o novo Ministro da Saúde, para 
expor essa grave situação e buscar alternativas para manutenção 
e evolução do maior programa público de transplantes do mundo.

No período de 21 a 23 de outubro, de forma on line, teremos o XVII 
Congresso Brasileiro de Transplantes. Os Departamentos setoriais e 
a comissão organizadora elaboraram um programa atrativo e atual, 
priorizando palestras de convidados internacionais. Confiram no site 
e inscrevam-se antecipadamente, com descontos. Conclamamos a 
todos os serviços que enviem artigos para apresentação na forma 
de temas livres e pôsteres. O sucesso do congresso depende da 
participação ativa de todas as equipes multidisciplinares, que não 
têm medido esforços para manter as doações e transplantes nesse 
período crítico.
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RBT
Registro Brasileiro de Transplantes

Dados - Janeiro a março / 2021

Números por estado, entre janeiro e março de 2021

Doadores Efetivos
Números por estado, entre janeiro e março de 2021

Potenciais Doadores
Dados de transplantes de Ossos, Valva e Pele serão divulgados 

nas versões semestral e anual

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021

Assunto: Inclusão dos pacientes transplantados em 
uso crônico de imunossupressão  entre as prioridades 
iniciais do programa de vacinação contra COVID-19.

Senhor Secretário:

Motivo: Esse grupo de pacientes apresenta a maior 
letalidade entre todos os demais, sendo comparada à 
letalidade de pacientes acima de 80 anos da população 
geral. Além do benefício individual, a vacinação nesse 
grupo contribui para reduzir a utilização dos leitos 
hospitalares no sistema de saúde.

Justificativa e dados: A Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos solicita a análise da proposta 
de inclusão dos receptores de transplantes em uso 
crônico de imunossupressão na fase 1 do programa 
de vacinação contra a COVID-19. A população atual 
de transplantados em acompanhamento em todo 
território nacional está próxima de 70 mil, o que 
demandaria cerca de 140 mil doses de vacina. De 
acordo com a proposta atual do Plano Nacional de 
Vacinação, esses pacientes estão incluídos na fase 
3, ainda distante, com consequente acúmulo de um 
número ainda maior de desfechos letais.

No Registro Multicêntrico Brasileiro de infecção por 
SARS-CoV-2, da Associação Brasileira de Transplante 
de Órgãos (ABTO), a taxa de letalidade, até o momento, 
é de 21% entre os 1.689 receptores de transplante 
renal infectados pelos SARS-CoV-2. Dentre aqueles 
hospitalizados, a letalidade foi de 35%. Este maior 
risco está relacionado diretamente ao uso crônico de 
drogas imunossupressoras, bem como à presença de 
múltiplas comorbidades, como doença cardiovascular 
e diabetes. 

Na expectativa de sua atenção, atenciosamente 
agradecemos.       

Órgãos Total Vivo Falecido PMP Nº  Equipes
Coração 62 0 62 1,2 23
Fígado 437 31 406 8,3 55

Intestino 0 0 0 0
Multivisceral 2 0 2 0,0 2

Pâncreas 39 0 39 0,7
Pulmão 11 0 11 0,2 4

Rim 1.011 96 915 19,1 87
Total 1.562 127 1.435

Células Total Autólogo Alogênico PMP Nº Equipes
Medula Óssea 802 495 307 15,1 72

Tecidos Total PMP
Córnea 2.560 12,1
Total 2.560
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Estado Total

SP 706
PR 308
RJ 219

MG 192
RS 170
SC 168
CE 157
BA 153
GO 122
PE 119
DF 106
ES 62
MS 50
RN 47
SE 47
PB 35
PI 27

MA 26
RO 24
AL 16
AM 15
MT 12
AC 11
PA 11
TO 3
RR 2
AP 0

Brasil 2808

Estado Total

SP 233
PR 101
SC 62

MG 51
RJ 48
CE 42
RS 40
PE 35
BA 25
GO 24
DF 14
ES 12
MS 8
PB 8
RN 5
PI 4

AM 2
RO 2
AL 1
MA 1
AC 0
AP 0
MT 0
PA 0
RR 0
SE 0
TO 0

Brasil 718
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Dados - Janeiro a março / 2021
Números por milhão de doadores efetivos, 

por estado - janeiro a março de 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Números de transplantes renais, por estado
janeiro a março de 2021

Números de transplantes hepáticos, por estado
janeiro a março de 2021

Números por milhão de população de potenciais 
doadores, por estado - janeiro a março de 2021

Números Absoluto de transplantes (anual)
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Estado Total

DF 138,8
PR 107,0
SC 92,7
SE 81,1
MS 71,2
GO 68,6
CE 68,4
ES 61,0
SP 61,0
RS 59,5
RO 53,5
RN 53,2
RJ 50,4
PE 49,5
AC 49,2
BA 41,0
MG 36,1
PB 34,7
PI 32,9
AL 19,1
MA 14,6
AM 14,3
MT 13,6
RR 12,7
TO 7,5
PA 5,1
AP 0,0

Brasil 53,0

Estado Total

PR 35,1
SC 34,2
SP 20,1
DF 18,3
CE 18,3
PE 14,6
RS 14,0
GO 13,5
ES 11,8
MS 11,4
RJ 11,1

MG 9,6
PB 7,9
BA 6,7
RN 5,7
PI 4,9
RO 4,5
AM 1,9
AL 1,2
MA 0,6
AC 0,0
AP 0,0
MT 0,0
PA 0,0
RR 0,0
SE 0,0
TO 0,0

Brasil 13,6
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437- Fígado

39 - Pâncreas
62- Coração

    11 - Pulmão 

1.011 - Rim
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Estado Vivo Falecido Total
SP 54 344 398
PR 0 117 117
MG 20 89 109
RJ 10 55 65
RS 2 56 58
PE 3 54 57
BA 0 56 56
CE 0 41 41
SC 0 28 28
DF 5 22 27
GO 2 19 21
ES 0 14 14
PI 0 6 6
PB 0 5 5
MS 0 4 4
PA 0 3 3
MA 0 2 2

Brasil 96 915 1.011
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esEstado Vivo Falecido Total
SP 24 121 145
PR 2 52 54
RJ 2 43 45
CE 0 43 43
PE 0 29 29

MG 0 25 25
RS 3 22 25
SC 0 24 24
DF 0 22 22
BA 0 9 9
ES 0 9 9
GO 0 3 3
PB 0 3 3

Brasil 31 406 437



Comissão de Odontologia em Transplantes 
da ABTO: uma trajetória de sucesso

Apoio:Apoio:

pela Sociedade Portuguesa de Transplan-
tação, estando sempre disponível para 
apresentação de trabalhos e discussão 
em bancas, além de publicação de artigos 
na área de Odontologia em Transplantes, 
no Jornal Brasileiro de Transplantes, e ou-
tros periódicos. As atividades desempe-
nhadas pelo grupo incluem participação 
no Grupo de Apoio aos Transplantados 
(GAT), esclarecendo dúvidas aos pacien-
tes transplantados. A principal produção 
desta comissão ocorreu no ano de 2019, 
em São Paulo, quando foi lançado o livro 
Odontologia em Transplantes de Órgãos 
e Tecidos, pela editora CRV; é uma obra 
que traz informações sobre o manejo 
odontológico aos indivíduos submetidos 
a transplantes, úteis para cirurgiões-den-
tistas, médicos e enfermeiros, devido à 
sua abordagem interdisciplinar, trazendo 
conceitos atuais e de prática clínica im-
portantes para o suporte a esse grupo de 
pacientes.
Constantemente, em contato com as li-
gas acadêmicas e com profissionais cirur-
giões-dentistas, a comissão proporciona, 
aos interessados na área, assessoria ao 
cuidado dos pacientes transplantados, 
além de desenvolver pesquisas e proto-
colos de tratamento baseados em evi-
dências científicas atuais. Outro foco da 
comissão é o desenvolvimento de pales-
tras periódicas com intuito de promover 

A  Comissão de Odontologia iniciou 
suas atividades na ABTO em  
2010, a partir da identificação da 

necessidade de se criar um ambiente de 
referência odontológica para os pacientes 
transplantados e profissionais da saúde 
transplantadores. O principal objetivo 
desta comissão é promover conhecimento 
técnico-científico para os profissionais 
ligados, direta ou indiretamente, aos 
serviços de transplantes de órgãos e 
tecidos em todo país, bem como orientar 
e divulgar a importância do atendimento 
odontológico na fase pré e pós-transplante 
para os receptores de transplante. 

Atualmente, a Comissão Odontológica 
da ABTO conta com 12 colaboradores, 
sendo dois alunos de graduação do curso 
de Odontologia e 10 cirurgiões-dentistas, 
todos engajados em atividades relaciona-
das ao transplante de órgãos e tecidos. 
A comissão sempre valorizou o desen-
volvimento de atividades e participação 
nos congressos promovidos pela ABTO e 

uma educação continuada permanente 
sobre o tema “Odontologia e o Transplan-
te de Órgãos e Tecidos”, onde são divul-
gadas as ações promovidas pela comissão 
e pela ABTO. Atualmente, destacam-se 
ações que buscam combater a redução 
do uso de transplantes ósseos, observada 
nos últimos anos em nosso país devido a 
constantes desinformações e fakenews, 
o objetivo da comissão junto à ABTO é 
veicular informações de confiança e em-
basamento científico e qualidade para o 
público geral.
É inegável a importância do cirurgião den-
tista na equipe multidisciplinar de trans-
plantes, além de ser um dos profissionais 
que mais realizam transplantes ósseos no 
Brasil. A atuação do cirurgião-dentista é 
extensa e inclui, desde atividades pré-
-transplantes, reduzindo riscos de infec-
ções bucais oportunistas, até ações inter-
vencionistas que englobam o diagnóstico 
e tratamento de variadas doenças bucais 
associadas ao pós-transplante e decor-
rentes da ação dos imunossupressores. 
Desta forma, esta comissão defende que 
é fundamental o entendimento e a di-
vulgação do papel do cirurgião-dentista, 
como mais um membro relevante parti-
cipando das equipes de transplante em 
todo país.

A Comissão

VALORES DAS INSCRIÇÕES

CONGRESSO  BRASILEIRO  DE  TRANSPLANTES - 2021

CATEGORIAS ATÉ 
09/08/21

ATÉ 
23/10/21

 Médico Sócio (ABTO, ABH, SPT), (CIHDOTT/Central TX/OPO) 250,00 400,00

 Médico Não Sócio 500,00 600,00

 Outro Profissional Não Médico Sócio (ABTO, ABH, e SPT) 180,00 250,00

 Outro Profissional Não Médico Não Sócio 350,00 450,00

 Acadêmico (aluno de graduação) 50,00 70,00

 Residente Sócio (ABTO, ABH e SPT) 50,00 70,00

 Residente Não Sócio 70,00 80,00

 Membro Não Médico de CIHDOTT/Central TX/OPO Sócio 50,00 70,00

 Membro Não Médico de CIHDOTT/Central TX/OPO Não Sócio 70,00 80,00

 Cursos para inscritos no congresso isento isento


