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Convidamos todos os profissionais envolvidos com a 
captação e o transplante de órgãos para participar 
do  XVII Congresso Brasileiro de Transplantes, 

entre 21 e 23 de outubro próximo.
Neste ano, o congresso será totalmente virtual, tendo 
como tema central “Qualidade e Segurança”. As salas 
virtuais contemplarão todas as principais áreas, desde a 
coordenação das doações até os diversos transplantes 
de órgãos e tecidos. O formato virtual propiciará maior 
número de palestras de convidados internacionais. Vale 
salientar que o foco do congresso ainda são os temas livres, 
que serão apresentados ou disponibilizados na plataforma 
virtual. A situação da pandemia, bem como o seu impacto 
na doação e na realização dos transplantes em todo o 
país, será amplamente debatida. A programação, bastante 
contemporânea e estimulante já está disponível no site do 
congresso:

https://www.congressoabto.org.br/2021/

Até o encerramento deste informativo, já tínhamos 43 
convidados internacionais e 197 nacionais confirmados, 
597 inscritos e 555 trabalhos enviados.

Contamos com a presença de todos!
Informações adicionais: Tel.: (11) 93465-0374

E-mail: janice@atepeventos.com.br

José Huygens Garcia
Presidente

Ficam convocados todos os associados titulares da 
ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 
para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no 
dia 20/10/2021, durante o XVII Congresso Brasileiro de 
Transplantes, em plataforma on line, a ser informada 
posteriormente, com a primeira convocação às 
19h00 e a segunda convocação, às 19h30, a fim de 
deliberar sobre: a) balanço financeiro; b) relatório de 
atividades da Diretoria (gestão 2020/2021); c) alteração 
do Estatuto; d) calendário eleitoral (gestão 2022/2023) 
e outros assuntos.

 São Paulo, 30 de junho de 2021

José Huygens Garcia
Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

EDITORIAL

O recrudescimento da Covid – 19, nesse primeiro semestre, 
acarretou nova queda, dessa vez de 13%, na doação de 
órgãos, quando comparada com o mesmo período de 

2020. No entanto, a partir de junho, com a queda da incidência e, 
consequentemente, da letalidade dessa doença, esperamos uma 
recuperação progressiva das doações e transplante no país. A ABTO, 
em parceria com diversas instituições, participará no setembro 
verde de campanhas de informação e conscientização, visando 
diminuir drasticamente a taxa atual de 40% de recusa familiar.
Neste primeiro semestre, tivemos quatro reuniões presenciais, 
em Brasília, com o Departamento de Assistência Especializada 
e Temática (DAET) e o Sistema Nacional de Transplantes (SNT). 
Em fevereiro, enfocamos o risco de desabastecimento dos 
imunossupressores e discutimos medidas emergenciais que 
contemplassem todos os estados, contribuindo para a normalização 
do fornecimento desses fármacos.  Atualmente, estamos alinhando 
uma proposta de adequação dos procedimentos de pré e pós-
transplantes, incluindo preparo dos pacientes para inscrição em lista 
e intercorrências pós-operatórias, que foram excluídos na portaria 
de 2012. Acreditamos que, dentro do cenário de pandemia, esses 
incrementos aliviarão temporariamente a situação dos serviços de 
transplantes, decorrente do longo tempo sem reajustes. Esperamos 
que essa portaria seja publicada nas próximas semanas. 
No período de 21 a 23 de outubro, teremos o nosso Congresso, pela 
primeira vez de forma virtual. A comissão científica, junto com os 
departamentos setoriais, organizou um programa abrangente com 
temas de interesse de todas as áreas envolvidas com a doação e 
transplantes de órgãos e tecidos. Conclamamos a participação de 
todos os profissionais de saúde que se dedicam diuturnamente 
e contribuem para o sucesso do programa de transplantes do 
Brasil. Visitem o site do congresso, avaliem o programa científico e 
reservem a agenda.
Em julho, a Dra. Arlene Terezinha C. Garcia Badoch, associada da 
ABTO, foi nomeada Coordenadora Geral do SNT. Com sua vasta 
experiência nessa área e o excelente trabalho realizado na Central 
Estadual de Transplantes do Paraná, ultrapassando a taxa de 40 
doadores por milhão de população, certamente, contribuirá para a 
evolução dos transplantes no país. A parceria de longa data ABTO / 
SNT será mantida e aprimorada.
A ABTO será cada vez mais forte com a participação de mais 
associados. Temos sede própria na Avenida Paulista, adquirida nesta 
gestão, site renovado, Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) 
com informações relevantes de todos os serviços do Brasil, Jornal 
Brasileiro de Transplantes (JBT) atualizado e em fase de indexação e 
um programa de educação continuada com congresso luso-brasileiro 
anual. No entanto, observamos que dezenas de profissionais 
atuantes e qualificados não participam da nossa associação. Você, 
membro efetivo da ABTO, participe dessa campanha e adote um 
novo sócio, contribuindo para fortalecer e democratizar mais ainda 
a nossa entidade.

ABTO de todos!



RBT
Registro Brasileiro de Transplantes

Dados - Janeiro a Junho / 2021

Doadores Efetivos

Potenciais Doadores

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: 800 exemplares  -  abto@abto.org.br   -  www.abto.org.br 

                                                       Estimados Associados:

O Jornal Brasileiro de Transplantes (JBT) vem 
sendo publicado, neste ano, de maneira 
continua e atualizada, tendo, finalmente, 

proporcionado o processo de indexação. Para tanto, 
estamos renovando o Corpo Editorial, teremos 
regras adequadas e modernizadas de submissão dos 
artigos, no modo online, em plataformas modernas 
e qualificadas, revisões por pares mais rápidas, 
apresentação em site próprio, leitura em inglês, 
espanhol e português, conseguiremos colocar o DOI 
(Digital Object Identifier) em nossos artigos, assim 
como obter esse procedimento retroativamente!!!

Necessitamos do apoio continuo de vocês, como 
revisores (rapidez e agilidade quando solicitados), 
como autores ou coautores (agilidade nos processos 
de re-submissão e correções solicitadas), ou seja, 
contamos com o apoio de todos para que nossa 
revista alcance índice de citações internacionais, 
através de um upgrade geral, não somente na sua 
apresentação visual, mas também em sua qualidade.

Com certeza, contando com o apoio inenarrável de 
vocês, chegaremos, não só a indexação tão almejada 
por todos, mas, a níveis do JCR (Journal Citation 
Report) jamais sonhados!

Ilka Boin 
Editora Chefe

André Ibrahim David              Edna Frasson Monteiro
       Editor Auxiliar                             Editora auxiliar

JBT
Jornal 

Brasileiro 
de 

Transplantes

ÓRGÃOS
Órgãos Total Vivo Falecido PMP Nº  Equipes
Coração 131 0 131 1,2 26
Fígado 920 78 842 8,7 67

Intestino 1 0 1 0,0 1
Multivisceral 2 0 2 0,0 2

Pâncreas 73 0 73 0,7 9
Pulmão 33 0 33 0,3 5

Rim 2.035 199 1.836 19,2 106
Total 3.195 277 2.918

Células Total Autólogo Alogênico PMP Nº Equipes
Medula Óssea 1.583 934 649 15,0 79

Córnea 5.599 52,9
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Número por estado, entre janeiro e junho de 2021
Estado Total

SP 1546
PR 642
RJ 477

MG 365
SC 345
RS 336
BA 314
CE 293
GO 257
PE 243
DF 199
ES 118
MS 109
RN 96
SE 95
PB 80
MA 60
PI 53

AM 49
RO 49
AL 28
MT 27
AC 23
PA 19
TO 16
RR 7
AP 0

Brasil 5.846

Estado Total

SP 476
PR 190
RJ 135
SC 119

MG 92
RS 80
CE 78
PE 75
BA 49
GO 45
DF 24
ES 23
MS 14
PB 11
PI 11
RN 11
AM 8
RO 5
AL 2
MA 2
SE 2
AC 0
AP 0
MT 0
PA 0
RR 0
TO 0

Brasil 1.452
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Número por estado, entre janeiro e junho de 2021



Dados - Janeiro a Junho / 2021

Números Absoluto de transplantes (anual)

Número por estado, entre janeiro e junho de 2021

Número por estado, entre janeiro e junho de 2021

Número por milhão de população por estado, entre 
janeiro e junho de 2021
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Estado Total

DF 130,3
PR 111,5
SC 95,1
SE 81,9
MS 77,6
GO 72,3
SP 66,8
CE 63,8
RS 58,8
ES 58,1
RJ 54,9
RO 54,6
RN 54,3
AC 51,5
PE 50,5
BA 42,1
PB 39,6
MG 34,3
PI 32,3

AM 23,3
RR 22,2
TO 20,1
MA 16,9
AL 16,7
MT 15,3
PA 4,4
AP 0,0

Brasil 55,2

Estado Total

PR 33,0
SC 32,8
SP 20,6
CE 17,0
DF 15,7
PE 15,6
RJ 15,5
RS 14,0
GO 12,7
ES 11,3
MS 10,0
MG 8,6
PI 6,7
BA 6,6
RN 6,2
RO 5,6
PB 5,4
AM 3,8
SE 1,7
AL 1,2
MA 0,6
AC 0,0
AP 0,0
MT 0,0
PA 0,0
RR 0,0
TO 0,0

Brasil 13,7

Número por milhão de população por estado, entre 
janeiro e junho de 2021
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.840- Fígado

66 - Pâncreas
262- Coração

    12 - Pulmão 

4.070 - Rim
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Estado Vivo Falecido Total
SP 51 249 300
RJ 9 114 123
PR 5 86 91
CE 0 78 78
RS 12 53 65

MG 0 60 60
PE 1 54 55
DF 0 48 48
SC 0 46 46
BA 0 24 24
ES 0 16 16
GO 0 6 6
PB 0 6 6
AL 0 1 1
MA 0 1 1

Brasil 78 842 920

Número por estado, entre janeiro e junho de 2021
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Estado Vivo Falecido Total
SP 107 714 821

MG 42 191 233
PR 0 210 210
RJ 16 147 163
PE 6 117 123
BA 5 113 118
RS 6 84 90
CE 0 66 66
SC 1 53 54
GO 2 47 49
DF 12 36 48
ES 0 24 24
PI 0 16 16
PB 1 6 7
MS 0 4 4
PA 1 3 4
MA 0 3 3
RN 0 2 2

Brasil 199 1836 2035

Número por estado, entre janeiro e junho de 2021



 

  
Nicolas Panajotopoulos

Homenagem póstuma

Apoio:Apoio:

Seis meses depois, ela retorna, agora 
acompanhada por um homem, pre-
cocemente grisalho, obviamente sim-
pático, embora quieto. A introdução 
foi rápida: “aqui está o imunologista 
sobre o qual conversamos há alguns 
meses, seu nome é Nicolas”. Em 
seguida, ela conversou rapidamente 
com ele e se retirou.
Foi assim que começou minha relação 
com esse cidadão grego, forçado 
a abandonar a Grécia ainda muito 
jovem, por conta de uma ditadura, 
e que fez sua formação acadêmica 
em Milão. Enquanto era estudante 
passou a trabalhar em galerias de arte 
para se sustentar e seu gosto pelas 
artes plásticas durou por toda a vida.
Nossa primeira conversa foi interes-
sante. Ele falava um português 
bastante precário. Eu não falava 
italiano, muito menos grego. Com 
uma mistura de português e inglês 
começamos a nos entender, e esse 
entendimento foi logo transformado 
em afeto.
O Nicolas integrou-se ao nosso 
grupo de imunologia de transplantes 
no Incor com muita facilidade. Sua 
simpatia era seu cartão de visitas. 
Trabalhamos ombro a ombro por 
diversos anos e muito aprendi com 
ele. Esse aprendizado, entretanto, 
extrapolou muito a ciência, onde 
publicamos diversos artigos juntos. 
Seu conhecimento de artes era 
enorme, mas particularmente pro-
fundo em música. Nunca, antes ou 
depois de tê-lo conhecido, convivi 
com outro musicófilo tão apaixonado 

Minha primeira referência 
ao Nicolas, em 1991, 
aconteceu quando eu estava 

atuando como responsável pelo 
Laboratório de Imunologia do Incor, 
na ausência de seu diretor, Jorge 
Kalil, que passava ano sabático nos 
Estados Unidos. Entrou em minha 
sala, uma mulher, cheia de energia, 
perguntando se haveria interesse 
em contar com um imunologista 
de transplantes no Incor. Explicou 
que esse imunologista era, naquele 
momento, o responsável pelo 
laboratório do Nord Italia Transplant. 
Minha resposta foi óbvia: claro que 
sim, mas que, infelizmente, eu não 
tinha nenhuma vaga em aberto para 
poder oferecer a ele. A resposta 
deixou-me surpreso: “Isso não é 
necessário, só quero saber se ele 
terá um espaço para trabalhar com 
vocês”. Com a resposta afirmativa, 
ela saiu.

como ele. Conhecia tudo de música 
erudita e em sua generosidade não 
se cansava de mostrar-me mais um 
autor, condutor ou gravação. Com 
frequência, saíamos os dois casais 
para jantar. Em uma dessas ocasiões, 
em sua casa, ouvi da Ana, sua esposa 
e a energética mulher que havia me 
feito a pergunta lá no início, que 
eles haviam casado em Milão onde 
ela trabalhava em marketing e que, 
tendo ela decidido retornar a São 
Paulo, fora ver a possibilidade de 
haver um espaço para ele sem que 
ele sequer desconfiasse disso.
Depois de minha transferência para 
Porto Alegre, nossos encontros 
ficaram mais esparsos, mas nunca 
menos afetuosos. Em minhas idas 
a São Paulo ou nos encontros em 
congressos, nossas conversas 
sempre fluíram com muita facilidade. 
Excetuando um pequeno hiato na 
Unifesp, Nicolas ficou desde 1989 
ligado ao laboratório de imunologia 
do Incor. Aquele problema que tive lá 
no início, o de não ter uma vaga formal 
para ele, nunca o preocupou. Mesmo 
quando a vaga surgiu posteriormente 
e foi-lhe oferecida pelo diretor do 
laboratório, Jorge Kalil, ele a recusou. 
Queria ter a liberdade de ir passar um 
ou dois meses na Grécia sempre que 
tivesse vontade.

Nicolas Panajotopoulos, um grego 
meio italiano e um tanto brasileiro. 
Soube como poucos levar a vida, 
equilibrando trabalho e ciência com 
a arte e o prazer de viver. Deveria ter 
aprendido ainda mais com ele...

Jorge Milton Neumann
Diretor do Laboratório de Imunologia de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Membro da Diretoria da ABTO

 PARCERIA ABTO / ABHI        

Com muito prazer, informarmos aos nossos associados a extensão da parceria ABTO / ABHI. 
Agora, todos os associados adimplentes da ABTO poderão associar-se à ABHI, sem qualquer cobrança 
de inscrição e/ou anuidade, usufruindo dos mesmos direitos dos sócios titulares daquela instituição, 
assim como, reciprocamente, os associados da ABHI têm os mesmos direitos, junto à ABTO.                                         

Comunicado

Dr. Nicolas Panajotopoulos ( ☼29/09/1942   ┼25.05.2021 )  foi membro da Diretoria da ABTO, no biênio 1997/1999


