
        Ano 24 - nº 4 - out / dez - 2021

ABTO
Informativo da ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

NewsNews
  ISSN 1678-3395

ABTO
Gestão 2022 / 2023

Diretoria eleita e ex-Presidentes

A ABTO 
e as 

REDES SOCIAIS

Hall Virtual

ABTO News - Vol.24 - 2021 - 4 _OPÇÃO 3.indd   1ABTO News - Vol.24 - 2021 - 4 _OPÇÃO 3.indd   1 16/03/2022   13:18:2816/03/2022   13:18:28



2

A
BTO

 N
ew

s -Junho/2019

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 Manfro (Presidente)

Paulo Pêgo Fernandes (Secretário)
Lucio Pacheco 

 Ilka de Fátima 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

Tiragem: 850 exemplares

abto@abto.org.br         www.abto.org.br

EXPEDIENTE

EDITORIAL

O ABTO News deste último trimestre de 2021 
destaca o sucesso do nosso Congresso, pela 
primeira vez realizado de forma on line, com 

dezenas de palestrantes nacionais e internacionais e a 
participação maciça da comunidade transplantadora.

Retrata também o encerramento da gestão da atual Diretoria, 
que enfrentou a maior crise sanitária da humanidade, com 
impacto negativo na doação e nos transplantes. Durante estes 
dois anos de pandemia, a ABTO realizou reuniões semanais com a 
Diretoria e o Conselho, sempre procurando soluções para manter 
a transplantação no país. Dezenas de lives foram realizadas, 
atualizando mensalmente as taxas de doações de órgãos/tecidos e 
transplantes, aproximando os serviços e discutindo experiências. 
Nesse período crítico, foi essencial a parceria com o Sistema 
Nacional de Transplantes (SNT).

Precisamos destacar a aquisição da sede própria da ABTO, em 
definitivo, agora eternizada, na Avenida Paulista.

Uma proposta de alocação do enxerto renal para pacientes 
hipersensibilizados e homozigotos foi elaborado por uma comissão 
de especialistas da ABTO e entregue no SNT/MS.

Durante o ano de 2021, formamos uma comissão que elaborou um 
projeto com a finalidade de incluir o transplante hepático no rol da 
Agência Nacional de Saúde (ANS). Pela primeira vez, foi aprovada 
na 1ª etapa, a elegibilidade. Temos convicção de que o projeto sairá 
vitorioso e abrirá as portas para inclusão dos transplantes de 
coração, pulmão e pâncreas.

Precisamos avançar em medidas que otimizem o financiamento 
público dos transplantes, visto que completamos 10 anos sem 
reajustes.

Enfim, um agradecimento especial à nossa Diretoria e ao Conselho, 
que contribuíram com sugestões e críticas construtivas para a 
evolução dos transplantes no nosso país.

Desejamos uma gestão profícua à Diretoria eleita, presidida pelo Dr. 
Gustavo Ferreira. Como membro do Conselho Consultivo da ABTO 
nos próximos seis anos, estarei sempre disponível e trabalhando em 
prol dos transplantes no Brasil. 

José Huygens Parente Garcia
Presidente (Biênio 2020/2021)

REDES SOCIAIS
ABTO

A fim de nos comunicarmos cada vez mais e 
conscientizar a população sobre a importância 
do transplante e da doação de órgãos no Brasil, 
a ABTO também está presente no digital, 
nas principais redes sociais, produzindo 
conteúdos de altíssima qualidade. 

Com a supervisão da nossa Vice-Presidente, 
Dra. Luciana Haddad, nosso principal objetivo 
é obter mais formas de comunicação com os 
nossos associados e a população em geral, 
sempre buscando levar mais informações, 
esclarecer dúvidas e divulgar os eventos da 
área de transplantes e doação de órgãos. 

Você encontrará a ABTO nos seguintes 
endereços:

Facebook:    ABTO - Associação Brasileira
                      de Transplante de Órgãos

Instagram:   @abto_tx

Youtube:      ABTO Transplantes

Twitter:        @ABTO

Linkedin:      Associação Brasileira de 
                       Transplante de Órgãos - ABTO 

Prestigie a sua Associação!

Natália Campos
Redes Sociais ABTO

ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
Av. Paulista, 2001 - 17º - Cj. 1704 /1707

CEP 01311-300 - São Paulo /SP  
Tel: (11) 3145-0000
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https://www.congressoabto.org.br/2021

Cursos:

● Seleção, remoção e preparo 
do fígado e do intestino para 
transplante 

● Seleção, remoção e preparo do 
pâncreas e dos rins para transplante 

● Membrana Amniótica e Valvas 
Cardíacas - Utilização Terapêutica e 
Tecnologias - 

● Prevenindo a Infecção na Captação 
e Processamento de Tecidos - O que 
mudou com a Pandemia? 

● Segurança em Doação e Transplantes 

● Carreira profissional em transplantes

● Prova cruzada por Citometria de 
Fluxo 

● Seleção, remoção e preparo dos 
órgãos torácicos para transplante

● Descarte de enxertos o que podemos 
fazer? 

● Gestão da Informação na Doação e 
Transplantes

● Aderência ao tratamento no pós-
transplante – implicações para a 
prática clínica 

● COVID-19 e transplante: Casos 
clínicos

● Profilaxias das Rejeições dos 
Enxertos e os Requisitos do 
Programa de Acreditação da ABHI 
(PAQABHI)

● Impacto da Pandemia pelo 
Coronavírus nos Transplantes de 
Tecidos - Impacto da Pandemia pelo 
Coronavír

● Neurociência da empatia e da 
compaixão 

Entre 21 e 23 de outubro de 2021, 
foi realizado o XVII Congresso 
Brasileiro de Transplantes, tendo 

sido, devido à pandemia da Covid-19, 
a primeira versão de congresso on-line, 
da ABTO.

Foram 16 cursos realizados. Tivemos 
272 palestrantes, sendo 218 nacionais, 
18 portugueses e 36 de 15 outros 
países (Argentina, Austrália Canadá, 
Dinamarca, França, Alemanha, Itália, 
Holanda, África do Sul, Coreia do Sul, 
Espanha, Suiça, Reino Unido e Estados 
Unidos).

Áreas Técnicas:

● Coordenação, Enfermagem e Ética
● Transplante de Coração e Pulmão
● Transplante de Fígado
● Imunobiologia
● Infecção em Transplantes
● Ligas Acadêmicas
● Odontologia em Transplantes 
● Transplante de Pâncreas
● Transplante Pediátrico
● Transplante Renal
● Transplante de Tecidos

Convidados Internacionais:

ADRIANA FANO (Argentina)
ADYR MOSS (Estados Unidos)
ANA MENJIVAR HERNANDEZ 
ANAT TAMBUR (Estados Unidos) 
ANNA VILARRODONA (Espanha)
AURORA N CANTULLERA (Espanha) 
CHRIS WIEBE (Canadá)
CHRISTIAN A. BERMUDEZ (Estados Unidos) 
DEEPALI KUMAR (Canadá) 
ELMI MULLER (África do Sul)
FABIANO PERDIGAO COTTA (França)
GABRIEL GONDOLESI (Argentina)
GERMAINE WONG (Austrália)
GLORIA DE LA ROSA (Espanha) 
HECTOR MELENDEZ (Reino Unido)
IVANO RIVO (Itália)
JACOB DE BOER (Holanda)
JEAN-LUC TAUPIN (França)
JENNIFER LI (Estados Unidos) 
JOYCE TROMPETA (Estados Unidos) 
KI-HUN KIM (Coreia do Sul)
LINDA OHLER (Estados Unidos) 
MARC RAYNAUD (Estados Unidos) 
MARCELO CANTAROVICH  (Canadá) 
MARCELO CYPEL  (Canadá) 
MARTIN BOERGEL (Alemanha)
NILS LACHMANN (Dinamarca)
OLIVIER AUBERT (França)
PAULO MARTINS (Estados Unidos) 
ROBERT LIWSKI  (Canadá)
RODRIGO VIANNA (Estados Unidos)
SABINA DE GEEST (Suiça)
STEFAN SCHAUB (Suiça)
THIAGO BEDUSCHI (Estados Unidos) 
TIAGO MACHUCA (Estados Unidos) 
VICTORIA GOMEZ DOS SANTOS  (Espanha)

Dra. Daniela Salomão
Presidente do Congresso
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O   Brazilian Journal of Transplantation 
(BJT) está se preparando para 
as indexações necessárias, que o 
consolidará como o periódico de 
referência em transplantes na América 
Latina.
A partir do Volume 25 (1º 
trimestre/2022), os artigos aprovados 
serão publicados em três idiomas: 

português, inglês e espanhol, atribuindo 
visibilidade e, assim, atraindo autores 
do mundo inteiro, possibilitando 
as citações e, consequentemente, 
aumentando o impacto do BJT.
Nessa nova fase, adotamos o sistema 
de submissão eletrônico OJS para 
gerenciamento de todo o processo 
editorial, desde a submissão até a 

publicação. Assim, permite-se aos 
autores o acompanhamento da 
avaliação de seus manuscritos, de 
forma clara e ética.
O BJT adota as melhores práticas 
editoriais internacionais, alinhado aos 
princípios éticos e à ciência aberta. 
Acesse nossa homepage para conhecer 
a política editorial e submeter seu 
manuscrito: 

https://bjt.emnuvens.com.br/revista

Ilka Boin - Editora Chefe

ABTO    -    Gestão 2022/2023

No dia 8 de dezembro de 2021, foi  
realizada  a  cerimônia  de posse 
da futura Diretoria, (Gestão 

2022 / 2023)  da ABTO (Diretoria, 
Conselho Consultivo e Departamentos 
Setoriais), tendo contado com a 
presença dos membros eleitos e da 
maioria dos ex-Presidentes.

A gestão atual viveu um dos períodos 
mais difíceis da nossa história, devido 
à atual pandemia da Covid-19. Foram 
muitos desafios e houve grande 
queda nos números de doações 
e transplantes, em geral. Mesmo 
assim, a Diretoria não esmoreceu, 
intensificou o número de reuniões 
e batalhou muito pela recuperação 
desses dados, entre outras demandas. 
Foi parabenizada por todos. 

A nova Diretoria propõe a continuação 
do desenvolvimento das atividades 

Membros presentes da Diretoria eleita:
Hélio Tedesco Jr., Fernando Atik, 
Gustavo Ferreira, Luciana Haddad e 
Ilka Boin

Membros da Diretoria e 
ex-Presidentes da ABTO

Membros - Gestão 2022/2023

Conselho Consultivo

Presidente:            Paulo Pêgo Fernandes
Vice-Presidente:   José Huygens Garcia
                                Roberto Manfro
                                José Medina Pestana
                                Lúcio Pacheco
                                Mário Abbud Filho

Diretoria

Presidente:             Gustavo Ferreira
Vice-Presidente:    Luciana Haddad
Secretário:              Ilka Boin
2º Secretário:         Fernando Atik
Tesoureiro:             Jorge Neumann
2º Tesoureiro:        Hélio Tedesco Jr.

dos transplantes no Brasil e conta com a participação ativa de todos os membros da direção e dos seus associados.
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