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Notas

Desde o dia dois de outubro 
passado está em atividade o 
Disque Transplante,  através 
do telefone 0800 883 2323 este 
serviço foi concebido pela ADOTE 
e viabilizado através de parceria 
com a Intelig Telecom, o que 

significa custo zero para o sistema 
de transportes, conseqüentemente 
um benefício para a sociedade. O 
Disque Transplante é uma central 
0800 que identifica a origem da 
chamada e a redireciona para a 
Central de Transplante do Estado 
correspondente. Os números de 
telefone para redirecionamento 
foram fornecidos pelas CNCDOs 

por nossa solicitação, por telefone, 
no final de setembro passado.

O Disque Transplante está 
sendo divulgado em anúncios 
publicados na Internet,  em 
revistas e jornais e através da TV 
em um filme de 30 segundos que 
tem sido veiculado pelas Redes 
Globo, Record, Bandeirante e SBT, 
inclusive em horário nobre.

A ABTO está reformulando a 
sua forma de comunicação com os 
sócios, objetivando maior rapidez 
e diminuição de custos. Várias 
frentes estão sendo trabalhadas 
com esse objetivo.

A página eletrônica da ABTO 
(www.abto.org.br) foi completamente 
reformulada e aguarda a visita 
regular e as sugestões de todos. 

A partir de novembro, estará 
no ar, o novo banco de sócios 
da ABTO, em que todos os 
dados dos associados poderão 
ser preenchidos, completados e 
atualizados de maneira eletrônica. 

Projeto de documentação 
eletrônica da ABTO

Parte destes dados ficará disponível 
para consulta da população geral, 
parte para consulta exclusiva 
dos sócios, e parte será de uso 
administrativo e exclusivo da ABTO. 
Os dados de divulgação pública e 
para associados serão definidos 
segundo a vontade de cada sócio. 
É importante, que todos visitem 
a página da ABTO na internet, 
atualizem seus dados regularmente 
e que incluam seu atual endereço 
eletrônico, para que a ABTO possa 
ter contato rápido com todos os 
sócios . 

O próximo projeto, já em curso, 

diz respeito ao JBT e visa a agilização 
do processo de encaminhamento, 
avaliação e aprovação dos trabalhos 
enviados ao Jornal Brasileiro de 
Transplantes, que passará a ser 
todo “on-line”. 

A partir de 2004, todos os sócios 
que disponibilizarem seus endereços 
eletrônicos, receberão comunicados 
periódicos das principais atividades 
da associação.

Mantenha-se conectado à 
ABTO, basta atualizar seus dados 
no endereço www.abto.org.br.

Dra. Maria Cristina Ribeiro de Castro
(Responsável pelo Projeto)
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Eleições da ABTO 
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A Eleição da ABTO recebeu 364 votos correspondentes a 45% dos associados em dia, o que 

representou três vezes mais do que o número de eleitores das eleições anteriores na forma 

de assembléia. Publicamos os membros eleitos para todos os 10 novos departamentos. Agradecemos a 

Comissão Eleitoral (Jenner Cruz, Luiz Sergio de Azevedo e Milton Glezer) pelo trabalho e pela credibilidade 

transferida ao processo. Lembramos que o processo eleitoral para o biênio 2006-2007 terá o mesmo formato, 

devendo as chapas se inscreverem até o último dia do Congresso em Salvador. 

Apresentamos a grade inicial preliminar da programação científica deste congresso, para receber 

sugestões dos associados. Já foi também iniciado o processo de organização do Congresso de Florianópolis 

em 2007. Lembramos que em 2007 o Brasil sediará o Congresso Mundial de Imunologia (Dr. Jorge Khalil) 

e de Nefrologia (Dr. Nestor Schor) e Latino Americano de Transplantes (Dr. Medina).

A campanha Nacional de doação de órgão deste ano seguiu nos moldes dos anos anteriores, sendo 

enviado material para as centrais e OPOS estaduais que organizaram seus próprios eventos. O leilão de 

obras dos artistas, Aldemir Martins, Cláudio Tozzi, Leda Catunda, Paulo Von Poser, foi realizado no Hotel 

Blue Tree Tower em São Paulo e contou com a presença de 50 pessoas sendo patrocinado pelo Laboratório 

Roche que destinou toda a arrecadação para a ABTO. A Wyeth, Novartis e Janssen Cilag também participaram 

mais uma vez no patrocínio da Campanha. Obrigada Dr. José Manoel e Priscila - Novartis, Neto e Fernando 

- Janssen, Claudia e Mariana - Roche, Carlos, Fernando e Sergio - Wyeth. 

A ADOTE esta veiculando uma Campanha na TV com a artista Vanessa Gerbelli sobre doação de órgãos, 

com um telefone para informações 0800 883 23 23. Parabéns Francisco.

Agradecemos a todos que colaboraram para esta edição.
     

 

Diretoria



Resultado Apuração - Geral
ELEIÇÃO BIÊNIO 2004/2005

COMITÊ DE ÉTICA
 T Bartira de Aguiar Roza (SP)

 T Francisca Sampaio (Sily) (CE)

 T Lauro Vasconcellos (ES)

 T Margarida Dutra (BA)

 T Maria Cristina Massarollo (SP)

 S Janine Schirmer (SP)

 S Helen Catharine C. Felício (SP)

DEPTO DE ENFERMAGEM EM TRANSPLANTE

 T Valdecira Piveta (SP) - Coordenador

 T Maria Conceição Proença (RS)

 T Virgínia Karla B. Cohn (BA)

 T Cláudia D. Moreira Silva (MG)

 T Joana D’Arc Jatobá (PE)

 S Rosângela E. de Almeida (RJ)

 S Malvina Maria F. Duarte (MG)

DEPTO DE TRANSPLANTE FÍGADO 

 T Sérgio Mies (SP) - Coordenador

 T Paulo Cesar B. Massarolo (SP)

 T Maurício Iasi (SP)

 T Wagner Marujo (SP)

 T Huda Noujaim (SP)

 S Fabio Molinari (MS)

 S José Manoel S. G. Martinho (RJ)

DEPTO DE TRANSPLANTE PÂNCREAS
 T Tércio Genzini (SP) - Coordenador

 T Salvador Gullo Neto (RS)

 T André Ibrahim David (SP)

 T Adriano M. Gonzales (SP)

 T Renato Torres Gonçalves (RJ)

 S André Ricardo D’Ávila (RS)

 S José Marcus Raso Eulálio (RJ)

DEPTO DE TRANSPLANTE PULMÃO 
José J. Peixoto Camargo (RS) - Coordenador

Vicente Forte (SP)

Márcio Botter (SP)

Alexandre M. Xavier (SP)

Petrúcio A. Sarmento (SP)

Theófilo Gauze (MS)

DEPTO DE TRANSPLANTE TECIDOS 
 T Élcio Sato (SP) - Coordenador

 T Marisa Roma Herson (SP)

 T Paulo Gilberto C. Alencar (SP)

 T Luiz Augusto U. Santos (SP)

 T Luciene Barbosa de Souza (SP)

 S Jacira Rodrigues Almeida (SP)

DIRETORIA

Presidente Walter Antonio Pereira (MG)

Vice-Presidente Maria Cristina Ribeiro de Castro (SP)

Secretário Marcelo Perosa de Miranda (SP)

2º Secretário Júlio César Wiederkehr (PR)

Tesoureiro Maria Gerbase de Lima (SP)

2º Tesoureiro Rafael de Aguiar Barbosa (DF)

CONSELHO CONSULTIVO

Valter Duro Garcia (RS)

Henry Holanda Campos (CE)

Jose Osmar Medina Pestana (SP)

Elias David-Neto (SP)

Irene L. Noronha (SP)

Euler Pace Lasmar (MG)
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Resultado Apuração - Geral
ELEIÇÃO BIÊNIO 2004/2005 DEPTO DE COORD. DE TRANSPLANTES

 T João Batista T. Pinto (DF) - Coordenador

 T Wangles Soler (SP)

 T Eugênia Filizola Machado (CE)

 T Sergio S. Gregorio Favero (SP)

 T Marcelo José Santos (SP)

 S Cacilda Pedrosa Oliveira (GO)

 S Iriane dias Murbach (SP)

DEPTO DE IMUNOBIOLOGIA

 T Jorge Neumann (RS) - Coordenador

 T Jorge Kalil (SP)

 T Álvaro Pacheco e Silva Fº (SP)

 T José Roberto F. Moraes (RJ)

 T Eduardo Rocha (RJ)

 S Evaldo Nascimento (MG)

 S Niels Olsen (SP)

DEPTO DE TRANSPLANTE PEDIÁTRICO

 T Clotilde Druck Garcia (RS) - Coordenador

 T Themis R. Silveira (RS)

 T Gilda Porta (SP)

 T Eleonora Moreira Lima (MG)

 T Paula Goulart Machado (SP)

 S Cristina Targa Ferreira (RS)

 S Rejane de Paula Menezes (PR)

DEPTO DE TRANSPLANTE RENAL 
 T David Saitovitch (RS) - Coordenador

 T Miguel Riella (PR)

 T Flávio Jota de Paula (SP)

 T Roberto Manfro (RS)

 T Deise de Boni  M. Carvalho (RJ)

 S Abrahão Salomão (MG)

 S Ronaldo M. Esmeraldo (CE)

DEPTO DE TRANSPLANTE CORAÇÃO
 T Noedir Stolf (SP) - Coordenador

 T José Wanderley Neto (AL)

 T José Pedro da Silva (SP)

 T João David de Souza Neto (CE)

 T Ivo Nesralla (RS)

 S Jarbas Dinkhuysen (SP)

 S Alfredo Ignácio Fiorelli (SP)

LEGENDA

T TITULAR

S    SUPLENTE

Projeto de iniciativa da ABTO em parceria com a Prefeitura de São Paulo, envolvendo todos os Hospitais 
Municipais. 

O Lançamento ocorreu no Auditório do Hospital Municipal da Rua Vergueiro com a presença da Prefeita 
Marta Suplicy e do Secretário de Saúde Gonzalo Vecina Neto.

Lançamento da Campanha 
Córnea Fila Zero
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NOTIFIQUE, DOE. São as duas 
palavras-chave da campanha que 
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
(HAOC) preparou para a “Semana 
Nacional de Captação e Doação de  
Órgãos”. O objetivo do Hospital foi 
conscientizar médicos, enfermeiros, 
clientes, seus acompanhantes e 
visitantes sobre a importância da 
captação e doação de órgãos.

A aber tu ra o f i c ia l  da “I I I 
Campanha de Conscientização para 
Doação e Captação de Órgãos” foi 
no dia 29 de setembro, às 11 horas. 
A solenidade contou com a presença 
do Presidente do Conselho, Sr. 
Gunter Kreinberg ; do Diretor 
Superintendente, Sr. Maar ten 
Waelkens; do Diretor Técnico-
Administrativo, Sr. Paulo Palombo; 
da Diretora de Enfermagem, 
Sra. Joana Lech; da Gerente de 
Enfermagem, Sra. Vera L. Tavares e 
do Coordenador da Comissão Intra-
hospitalar do Hospital, Secretário da 
ABTO e Médico responsável pelo 
Serviço de Hemodiálise do HAOC, 
Dr. Flávio J. de Paula.

Estiveram presentes também 
as gerentes dos Serviços Internos 
e Externos, Maria Eunice B. Malta, 
Cristina Hussne, Sarah M. Bucchi, 
Sylvia Diegues, Fátima Gerolin e 
Jeane Bronzatti. 

Para encerrar a cerimônia, o Coral 
do HAOC fez uma linda apresentação, 
que sempre emociona a todos. Logo 
após, o ator Celso Bernini (André, o 
Baratão, da novela “O Beijo do 

Vampiro”, da Rede Globo), que 
doou seu cachê para a campanha, 
distribuiu bótons e autógrafos 
num cartão com a imagem de uma 
criança e a mensagem: Sabe qual é 
a preocupação dele para o futuro? 
Chegar ao futuro.  

Das 14 às 17 horas, Padre 
Anízio Baldessin, Professor e 
capelão do Hospital das Clínicas, 
proferiu a palestra “Humanização 
em Transplantes”, no anfiteatro 
do HAOC. O padre abordou, com 
muita simpatia e tranqüilidade, a 
importância da valorização pessoal, 
do próximo e, principalmente, do 
que o ser humano tem de mais 
valor: A VIDA. 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz comemora 
sucesso da Campanha de Conscientização para 

Doação e Captação de Órgãos

e displays com mensagens e 
chamadas, tendo como símbolo um 
espiral para lembrar a continuidade 
da vida. 

“Com esta campanha, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz abordou 1.286 
pessoas, sem registrar os resultados 
obtidos pelas entrevistas na Rádio 
Globo e participação do programa 
Beleza Hoje, da Rádio Trianon e 
Rede Mulher, que recebeu inúmeros 
e-mails, afirma a enfermeira Maria 
Celeste do Patrocínio. 

Para encerrar a campanha e 
comemorar seu sucesso, o Grupo 
de Estudos de Enfermagem em 
Transplantes organizou o “I Simpósio 
de Transplantes do HAOC”. Médicos, 
nutricionistas, f isioterapeutas, 
enfermeiros e outros profissionais 
foram convidados para falar sobre 
vários assuntos, entre eles: a história 
e a situação do transplante no Brasil, 
a seleção de receptores, a atuação 
dos profissionais da área, os avanços 
e aspectos técnicos do transplante 
de pâncreas, coração, rins, medula 
óssea, ossos e fígado.

A  c a m p a n h a  o r g a n i z a d a 
pela enfermeira Maria Celeste 
do Patroc ín io, coordenadora 
de Transplantes do HAOC, pela 
Comissão Intra -hospita lar de 
Transplantes e pelo Grupo de 
Estudos de Enfermagem em 
Transplantes estendeu-se pelo mês 
de outubro e resultou na distribuição 
de cerca de 1.000 bótons “DOE” e 
286 bótons “NOTIFIQUE”. Este 
último foi entregue a médicos e 
enfermeiros. Além disso, foram 
colocados em pontos estratégicos 
do hospital, banners, cartazes 

Dr. Flávio Jota de Paula e o grupo de estudos de 
enfermagem em transplantes com o ator Celso Bernini

Da esquerda para a direita: Diretores - Sr. Paulo Palombo e 
Sr. Maarten Walkens; Coordenadora de Transplante HAOC 
- Celeste; Coordenador da CIH - Dr. Flávio Jota de Paula; 
Diretora de Enfermagem - Joana Lech; Presidente do 
Conselho - Sr. Gunter Kreiniberg; Diretor Técnico Clínico; 
Enfermeira responsável pela Unidade de Transplante Hepático 
que coordena a mesa

Celso Bernini 
(André, o Baratão da novela "O Beijo do Vampiro")
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Alagoas
Arapiraca
Transplante Renal é Primeira Opção no Interior de Alagoas

Arapiraca, cidade de 193 mil habitantes (IBGE 2003), 
situada geograficamente no centro do Estado de Alagoas, 
em pleno agreste, que teve sua força econômica de outrora 
na cultura do fumo, hoje é um importante centro de 
comércio para toda a região. Foi neste cenário que no início 
de 1997 foi inaugurada uma moderna unidade de diálise 
com 16 equipamentos Fresenius e com água tratada com 
Osmose Reversa (eram poucas as unidades na época com 
tais recursos e esta era uma das pouquíssimas do nordeste). 
Já naquela oportunidade havíamos traçado planos para em 
2000 iniciarmos um programa de transplante renal.

Obtendo nível excelente de sobrevida de pacientes em 
programa de diálise, rapidamente alcançamos mais de uma 
centena de renais crônicos e antes do planejado, foi feito o 
primeiro transplante renal intervivos em novembro de 1999.

Desde então, temos aumentado nossa atividade 
transplantadora, mantendo na retaguarda uma sempre 
moderna unidade de diálise (fomos o primeiro a trazer ao 
Brasil o Sistema de Hemodiafiltração On Line, em 2000).

Paralelamente à realização dos primeiros transplantes, foi 
possibilitada a implantação na cidade do serviço de anatomia 
patológica em biopsias renais, dosagem de tacrolimus e 
melhora técnica contínua da equipe médica, conquistas estas 
que contribuem decisivamente nos nossos resultados atuais.

Agora em novembro, atingimos a marca de 50 transplantes 
renais realizados (20 somente em 2003) e o sucesso destes tem 
multiplicado o desejo entre os pacientes, fazendo a esperança 
de vida ressurgir nas feições de cada um.

NEFROLOGISTAS

• Indalécio Magalhães
• Maria do Carmo B. Teixeira
• Marcel Christian M. Tenório
• Adirlene Pontes de Oliveira
• Luciana Sampaio Marques
• Patrícia Cecília D. Prutchansky
• Milton Tenório Marques

ANGIOLOGISTAS
• Guilherme B. B. Pitta 
• Maria Eletice Correia 
• Pedro Fernandes Silva
• Carlos Adriano Silva   

UROLOGISTAS
• Mário Ronalsa B. Filho
• Lenildo Amorim
• Alexangre F. Moura

ANESTESIOLOGISTAS
• Maria Lúcia Xavier
• Valquíria B. Alve

SEMANA DA DOAÇÃO 

• Nas três primeiras semanas, várias entrevistas em meios 
de comunicação da cidade, prestará esclarecimento 
à população em geral sobre Doação de Órgãos/
Transplantes;

27/11/03 - Fórum de Transplante Renal
Casa da Cultura de Arapiraca
Equipe Médica Tx / Central de Tx de Alagoas prestam 
esclarecimentos
Público-alvo: Equipes do PSF, familiares dos pacientes 
renais (aberto ao público)

28/11/03 - Quiosque em Praça Pública
Transplante de Órgãos;

29/11/03
Caminhada da Doação
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Bahia
Salvador
Em comemoração ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, o Hospital Português realizou, no dia 26 de setembro, o 

Encontro Anual de Transplantes. O evento, um agradável café da manhã ao som de sax e teclado, aconteceu no Mezanino 
do Centro Médico Hospital Português e reuniu transplantados e pacientes que aguardam na fila de espera por um órgão. 

No encontro, esteve presente o 10º paciente transplantado de fígado na Bahia, Roberto de Freitas Garcia. 

Equipe de transplante renal e pacientes 
transplantados

Alegria no reencontro dos transplantados e 
equipe do HP

Dr. Paulo Lisboa Bittencourt junto aos 
transplantados de fígado

Ceará

A  V Campanha de Doação de Órgãos e Tecidos no Ceará, 
foi realizada com uma grande participação  empresarial 
e da comunidade. Durante todo o mês de setembro a 
Fundação Edson Queiroz juntamente com o Sistema Verdes 
Mares de Televisão, TV Diário, Jornal Diário do Nordeste e a 
UNIFOR (Universidade de Fortaleza) promoveram eventos 
em prol da doação de órgãos envolvendo: lojas, farmácias, 
bancos, pequenas e grandes empresas e universidade. Vale 
ressaltar que todos esses órgãos vestiram camisas DOE DE 
CORAÇÃO, nos seus expedientes de trabalho. Diariamente 
o Jornal Diário do Nordeste divulgou matérias  sobre 
transplantes e doação de órgãos e tecidos. Em plenária na 
Assembléia Legislativa a CNCDO-CE esteve representada 

Fortaleza
pela coordenadora Eliana Régia Barbosa de Almeida com 
participação no debate apresentado sobre a situação atual 
da captação de transplantes de órgãos no Ceará. A resposta 
da população foi excelente, com ligações telefônicas para 
saber todo o processo de doação e informações gerais. 
Tivemos um aumento significativo no número de doações 
nos meses de setembro e outubro. Concluímos que o nosso 
povo é doador, basta um incentivo a mais, uma propaganda 
extra sobre doação. A  idéia já foi plantada, basta sabermos 
regá-la  e cativá-la para podermos colher os frutos deste 
trabalho. Desejamos que este ânimo seja diário e contínuo 
e que nossa ideologia não pare perante os “Ns” obstáculos 
impostos por algumas classes sociais e políticas.
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Governo Lança Campanha "DOE DE CORAÇÃO"

Peça de Teatro - Doação de Órgãos Missa - Doação de Órgãos

Peça de Treatro - Doação de Órgãos
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Distrito Federal

Espírito Santo

Em Colatina, no Espírito Santo, a Campanha contou novamente com a colaboração dos voluntários que distribuíram 
materiais didáticos em locais como praças públicas, praias entre outros.

Colatina

Clara nossa 
mascote 

pelo 4º ano 
consecutivo

Out-door situado no muro do Colégio 
Polivalente, pedido pela Secretaria de 
Saúde na pessoa do Dr. Tadeu Marino, 

novamente secretário.

Farmácia apóia a 
campanha de doação e 

orienta como ser doador

Heloisa, voluntária de 
coração, 28 kg mais magra
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Goiás

A Central de Transplantes do Estado de Goiás, realizou 
no mês de setembro de 2003 a V Campanha Nacional de 
Doação de órgãos do Estado de Goiás.

O objetivo desta Campanha foi difundir informação 
sobre doação e transplante à população, com a finalidade 
de aumentar o "pool" de doadores em nosso estado e 
fomentar a cultura da doação em Goiás. A CNCDO, contou 
com o apoio inconteste da Secretaria de Saúde Estadual, 
na pessoa do Sr. Secretário de Saúde, Dr. Fernando Passos 
Cupertino, que financiou a produção e veiculação da 
Campanha na mídia. Houve ainda, o engajamento de 
várias instituições públicas e privadas, além de associações 
de pacientes, que participaram com material publicitário 
ou mesmo com a doação de profissionais.

Balanço das Atividades da Campanha
• 404 - consultas oftalmológicas - realizadas pela 

FUBOG (244) e CEROF (160);

• 76 - doações de sangue;

• 36 - candidatos à doação de medula;

• 1000 -  pessoas responderam à pesquisa 

populacional;

• média de 25.000 folders distribuídos;

• veiculação de 35 outdoor, divulgação em rádio e 

vídeo em TV;

• 140 voluntários.

A realização de campanhas com intuito de informar 
e esclarecer a população, apesar de não reverter em 
resultados numéricos imediatos, cria subsídios para a 
mudança cultural, a qual se faz necessária no binômio 
doação x transplante. Os funcionários da CNCDO, 
convocados a trabalhar dioturnamente durante a 
Campanha o fizeram, em sua maioria, com dedicação 
e competência, mostrando a necessidade de incluirmos 
o funcionário em atividades de cunho social e utilidade 
pública. Ao ser chamado às vezes supera as expectativas. 
A Central de Transplante espera manter um trabalho 
informativo continuado, contando para isto com o apoio 
das várias instituições que ora se fazem presentes.

Goiânia

Coordenadora da CNCDO-GO - Dra. Cacilda 
Pedrosa de Oliveira no palanque do Parque 
Mutirama incentivando a Doação de Órgãos, 
juntamente com prefeito da cidade de 
Goiânia, entre outras autoridades presentes

Folder da Campanha

Abertura da V Campanha no dia 
26 de setembro de 2003 com a 

presença do Sr. Secretário da Saúde

Equipe da CNCDO-GO
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Mato Grosso do Sul

A Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul, 

com o intuito de sensibilizar, esclarecer e conscientizar 

a população sobre a importância da Doação de Órgãos e 

Tecidos realizou intensas atividades no mês de setembro 

para alcançar o objetivo proposto:

• Foi firmado um Convênio de Cooperação Mútua entre as 

Secretarias de Segurança Pública e a Secretaria de Estado 

de Saúde, para que todos os óbitos de causas violentas 

sejam informados a Central Estadual de Transplantes;

• A Secretaria de Estado de Saúde e o Governo Popular de 

Mato Grosso do Sul, financiaram no âmbito estadual a 

campanha “Doe seu olhar - Anjos da Visão”, visando o 

aumento da doação de córneas;

• Lançamento da campanha “Doe seu olhar - Anjos da 

Visão” através de uma panfletagem na área central 

da capital Campo Grande, com a presença de médicos 

transplantadores, oftalmologistas, equipe da Central 

Estadual de Transplantes e voluntários;

• Firmou parceria com a BRASIL TELECOM para a 

aquisição da linha 0800 647 1633 para informação 

sobre Doação de Órgãos e Tecidos;

Campo Grande
• A BRASIL TELECOM no mês de setembro veiculou nos 

orelhões da cidade de Campo Grande mensagens 

sobre Doação de Órgãos e Tecidos;

• Entrevistas em diversos programas de televisão, rádio 

e jornais divulgando a Doação de Órgãos e Tecidos;

• Participação na IV Feira de Qualidade de Vida e a II 

EXPOART - Exposição de Artes e Talentos, realizada na 

sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

• Abertura oficial da V Semana Nacional da Doação 

de Órgãos e Tecidos com uma panfletagem na área 

central da capital Campo Grande, com a presença 

da equipe da Central Estadual de Transplantes, 

médicos transplantadores, familiares de doadores, 

pacientes já transplantados, receptores, voluntários 

e a imprensa;

• Stand no SHOPPING CAMPO GRANDE, durante toda 

Semana de Doação de Órgãos e Tecidos;

• Visitas a todos Hospitais, Institutos de Previdência 

e Clínicas de Hemodiálise para divulgação e 

esclarecimento sobre Doação de Órgãos e Tecidos.

Equipe da CET/MS, transplantados e voluntários na 
panfletagem na Abertura Oficial da Semana Nacional 

da Doação de Órgãos e Tecidos

Equipe da CET/MS, no Shopping Campo Grande na 
Semana Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos
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Minas Gerais
Uberaba

Divulgação de Materiais
• HE/FMTM - Hospital Escola da Faculdade de Medicina do 

Triângulo Mineiro (diversas unidades, dentre as quais: 

Unidade de Pronto Socorro Adulto e Pediátrico; Unidade 

de Terapia Intensiva: Adulta, Pediátrica e Coronariana, 

Serviço de Hemodinâmica, Divisões de Serviços etc.);

• CEA - Centro Educacional de Administração da 

FMTM;

• Ambulatórios: Maria Glória, Pediátrico e FUNEPU;

• Centro de Reabilitação;

• Campus I da FMTM;

• FUNEPU - Fundação de Ensino e Pesquisa de 

Uberaba;

• Homocentro Regional;

• Posto do Banco do Brasil;

• CREDIMED LTDA - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Funcionários da FUNEPU e FMTM;

• ASMED - Associação dos Servidores da Faculdade de 

Medicina do Triângulo Mineiro e Fundações.

Participação de Debates e Entrevistas
TV Ideal • Jornal Revelação (turma jornalismo - 

UNIUBE - Universidade de Uberaba) • Rádio Sociedade • 

TV Regional • Rádio Sete Colinas • Programa Tribuna do 

Povo • TV Universitária - com o jornalista Fabiano Fidélis 

(divulgado pelo Jornal Uberaba - Coluna Bastidores) • 

Jornal de Uberaba - Coluna Cidade • Jornal da Manhã - 

Coluna Coisas da Política (Jornalista Wellington Cardoso 

Ramos) •  Jornal Estado Mineiro (Coluna Saúde)

A V Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos 

teve início em Montes Claros no dia 30 de setembro e se 

estendeu até o dia 05 de outubro com abertura oficial 

no Montes Claros Shopping Center, com divulgação do 

evento à imprensa e informações sobre doação de órgãos 

e transplantes no Estado e Região Norte/Nordeste.

Montes Claros
O evento se deu na praça de eventos do Shopping e 

contou com stands das Faculdades Pitágoras, Instituto 

de Nefrologia do Norte de Minas, Santa Casa de Montes 

Claros, Fundação Hemominas, além do stand da CNCDO 

Regional Norte/Nordeste.

Nos demais dias da Campanha, houve intensa 

programação.
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Pará
Belém

Concentração na Praça Batista Campos
com Atividade de Aeróbica

Sessão especial na Assembléia Legislativa, apresentação do 
grupo coral “Vozes” do Hospital Ofir Loyola

Exposição de stand no Shopping Center CastanheiraInício da caminhada “Eu Amo a Vida”

Eu Amo a Vida - Sou Doador de Órgãos

Este foi o tema central da Campanha no Estado 
do Pará, realizada no período de 23 a 27 de setembro 
de 2003, pela CNCDO, com o apoio e participação da 
Secretaria Especial de Proteção Social, Secretaria Executiva 
de Saúde e Secretaria de Executiva de Educação, tendo 
como objetivo sensibilizar a sociedade, intensificando 
assim um número maior de doações de órgãos e tecidos 
para fins de transplantes.

No Estado do Pará, durante o período da Campanha, o 
assunto (Doação/Transplante) foi tema de vários programas 
através dos meios de comunicação; matérias divulgadas 
em jornais, out-doors, rádios e TV local, estendendo-se às 
Escolas Públicas e Particulares, onde foram abordados temas 
relevantes à importância da Doação de Órgãos e Tecidos.

Principais Atividades da Campanha

23/09 Abertura da Campanha no município de
 Castanhal - PA.
24/09 Sessão Especial na Assembléia Legislativa.
26/09 Exposição de Banner e distribuição de material  
 educativo no Shopping Center Castanheira.
27/09 Caminhada “Eu Amo a Vida” com a participação  
  de 1000 alunos integrantes e 20 escolas da   
 Secretaria de Educação, parceria da CNCDO,  
 alunos portadores de deficiência visual da Unidade  
 Educacional Especializada Álvares Azevedo, agentes  
 de Saúde da Cruz Vermelha.
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Palestra Científica

Paraíba
A CNCDO-PB, coordenada pela Dra. Rosângela Medeiros 

Escorel Almeida, realizou várias atividades relacionadas 
com a V Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos 
e III Campanha Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, 
visando à divulgação desta Central e incentivando a doação 
de órgãos e tecidos. Iniciadas no dia 14 de setembro e 
encerrando no dia 28 de setembro deste ano.

As atividades, sociais e científicas, foram programadas 
de forma que todas as pessoas envolvidas direta e 
indiretamente com o transplante puderam dar sua 
contribuição, esclarecendo e conscientizando a população 
sobre a importância da doação de órgãos e tecidos.

Equipe da Central de Transplante

 Enfermeiras da Alegria

Participação ativa da população

Praça Central de Guarabira (PB)

Ato Ecumênico

Indicadores de Sucesso

• Interesse da imprensa local em divulgar nossa 
campanha;

• Participação ativa da população: Oferecendo-se para 
ajudar, elogiando nossa programação e tirando suas 
dúvidas;

• Maior interesse dos profissionais para credenciamento 
junto ao SNT;

• Aumento do número de captações;
Enfim, popularizamos a doação de órgãos e tecidos, e 

levamos o tema ao conhecimento de todos.
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Paraná

O processo do transplante está estruturado nos pilares NOTIFICAÇÃO-ABORDAGEM-CAPTAÇÃO-TRANSPLANTE.
É necessário fortalecer todos os pilares deste processo para que o produto final, o transplante propriamente dito 

possa ocorrer com qualidade. Se um desses pilares não estiver bem estruturado comprometerá todo o processo. 
A construção de um modelo de esclarecimento em massa sobre o tema, que tenha eficiência máxima, é o objetivo 

comum das Comissões Intra-Hospitalares de Transplantes juntamente com a Central Regional Norte de Transplantes, 
para um aumento das doações ativas.

Devido a essa necessidade, continua sendo implementado em nossa região O TREINAMENTO EM MASSA DE 
SENSIBILIZAÇÃO ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO SOBRE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTES.

Sempre inovando e reconhecendo o potencial dos centros de captação da região os treinamentos foram realizados 
de forma descentralizada.

Atividades Desenvolvidas pela Central Regional Norte de Transplantes
Comissões Intra-Hospitalares de Transplantes

Em Apucarana o Hospital da Providência com seu grupo técnico realizou várias palestras nas escolas da rede 
municipal de ensino e solicitou ainda junto ao Núcleo Regional de Ensino, a inclusão do tema no currículo escolar. 

Apucarana

Arapongas
Em Arapongas os centros de Captação do Hospital João 

de Freitas e Santa Casa de Arapongas em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde, realizaram o treinamento 
inicialmente com todos os Enfermeiros da rede municipal 
de Saúde (30 enfermeiros) e em seguida no dia 29 de 
setembro todos os agentes comunitários de saúde foram 
treinados  (180  agentes).

A escolha dos Agentes Comunitários como público-alvo foi 
devido ao importante trabalho que como multiplicadores esses 
profissionais realizam através do Programa Saúde da Família.

Através dos pré e pós-testes realizados observamos 
uma importante mudança de atitude em relação à doação 
de órgãos após o treinamento.

O TREINAMENTO EM MASSA com sessões interativas 
de vídeo didático e discussão com instrutores tem uma 
estratégia que, possibilita aos participantes colocarem 
suas dúvidas para obterem o esclarecimento necessário.  
Conquistamos com isso um treinamento de um número 
expressivo de pessoas, com uma qualidade superior no 
resultado final da sensibilização.
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Curitiba

A Central Estadual de Transplantes (CET), órgão da 
Secretaria de Estado da Saúde (SESA), iniciou no mês 
de setembro, a I Campanha Estadual de Divulgação, 
Conscientização e Esclarecimento de Doação de Órgãos. O 
lançamento aconteceu com uma missa de ação de graças 
na Catedral Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, da qual 
participaram autoridades estaduais, familiares de doadores 
de órgãos e transplantados. Em seguida, aconteceu a 
Caminhada da Solidariedade até a Boca Maldita onde foi 
apresentada uma peça de teatro educativa. O lançamento da 
campanha no Paraná aconteceu no Dia Nacional de Doação 
de Órgãos e Tecidos.  

Dentro da programação da semana de campanha que foi 
até o dia 5 de outubro, foram realizadas várias ações. A CET 
ministrou palestras em escolas estaduais e universidades sobre 
a importância da conscientização dos jovens sobre a doação 
de órgãos. Além disso, houve treinamentos em vários hospitais 
para profissionais da área de saúde de todo Estado. “Além dos 
profissionais, precisamos que as pessoas estejam sensibilizadas 
para aumentarmos a captação de órgãos, pois a fila de pessoas 
que necessitam de um órgão aumenta todos os dias”, disse 
a coordenadora da CET, Arlene Terezinha Garcia Badoch. O 
primeiro treinamento para profissionais aconteceu no dia 26 
de outubro, no Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba.   

Hoje, há 3.654 pessoas na fila de espera no Paraná para a 
recepção de órgãos como córneas, coração, fígado e rim. Desses, 
56,6% são homens e 43,4% são mulheres. O tempo de espera 
mínimo é de, em média, um ano, chegando facilmente a dois. 
“O tempo é o maior inimigo de quem precisa de um transplante, 
por isso, precisamos muito de órgãos”, diz Arlene.

Saúde lança campanha estadual de doação de órgãos.
Objetivo é conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos.

O principal desafio da Central de Transplantes é tirar o 
medo das famílias quanto às doações. “Queremos sensibilizar 
as famílias quanto a doação de órgãos no Paraná”, explica 
Arlene. Mesmo assim, o número de recusas familiares 
está aumentando. Durante todo o ano de 2002, das 711 
notificações de possíveis doadores, 399 pessoas doaram 
órgãos e houve 312 recusas (43,9%). Das recusas, 150 foram 
por motivos médicos (como problemas cardiorespiratórios ou 
sorologia – paciente com histórico, por exemplo, de hepatite), 
uma parte por motivos diversos e 126 casos - 40,4% - por 
recusa familiar. A presença dos familiares de doadores e 
de transplantados na Missa de Ação de Graças dando seus 
depoimentos será um passo importante para conscientizar 
as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. 

Londrina
O treinamento de Londrina aconteceu no dia 26 de setembro, 

em parceria com a Secretaria municipal de Saúde, onde foram 
treinados 200 Agentes comunitários de  saúde. A presença do 
Diretor da 17ª Regional de Saúde Dr. Gilberto Berguio Martin na 
abertura do evento, reafirmou a importância e o compromisso de 
intensificarmos em nossa região essa estratégia. Servindo como 
um modelo piloto que poderá ser levado a outras regiões.

Contamos como instrutores a equipe de técnicos da 
Central juntamente com os profissionais dos centros de 
captação da cidade.

Participação ativa da equipe da Central de Transplantes 
em ação educativa na AÇÃO GLOBAL promovida pela 
Rede Globo/Lions/Sesi com o comparecimento de 20.000 
pessoas.
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Maringá
I Simpósio de Doação de Órgãos do Hospital 
Universitário Regional de Maringá em parceria 
com a Central de Transplantes Regional 
Noroeste

Mesa Composta por Dr. Luiz Nery, DD. Diretor Clínico 
do Hospital Universitário de Maringá, Dr. Lucio 
Esteves, DD. Chefe de Departamento de Medicina 
da Universidade Estadual de Maringá, Sr. Angelo 
Priori, DD. Vice Reitor da Universidade Estadual de 
Maringá, Dra. Arlene Terezinha C. G. Badoch, DD. 
Coordenadora Estadual de Transplantes do Paraná, 
Sra. Míriam Fernades Martins, Assistente Social e 
Coordenadora, intra-hospitalar de Transplantes do 
Hospital Universitário de Maringá.

Sr. Angelo Priori, DD. Vice Reitor da 
Universidade Estadual de Maringá

Rio Grande do Sul 
Caxias do Sul
Relatório das Atividades

• Mesa Redonda - Rádio São Francisco dia 26 de 
setembro de 2003;

• Mesa Redonda - Rádio Caxias dia 27 de setembro 
de 2003;

• Entrevistas curtas elucidativas e da programação na 
Rádio Caxias, São Francisco e outras durante toda 
semana;

• Entrevista à RBS TV (sucursal TV Globo), em conjunto 
com o Hospital Geral e Medianeira sobre a situação 
dos transplantes no país e a programação da Semana 
Nacional em Caxias do Sul;

• Organização de Programa ao vivo na RBS TV (Jornal 
do Almoço), entrevistando mãe de doador;

• Entrevista ao Jornal Pioneiro;
• Palestra na Escola de Enfermagem do Hospital 

Pompéia;
• Palestra no Centro Espírita Jardelino Ramos;
• Palestra recente no Expresso Caxiense (linha de ônibus 

intermunicipal), para os motoristas, com grande 
repercussão e interesse;

• Vídeo-taipe de 30” sobre a Semana Nacional 
-Apresentado oito vezes ao dia na RBS TV;

• Programação desenvolvida durante todo o dia, no 
Parque Getúlio Vargas;

• “Caminhada pela Vida”.

Distribuição de folders explicativos à população

Alguns organizadores da Campanha



Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 19julho / setembro 2003

No dia primeiro de outubro do corrente ano, realizou-
se no anfiteatro Irmão José Otão a Reunião Semanal do 
Departamento de Medicina Interna da Faculdade de 
Medicina da PUCRS, abordando o tema Morte Encefálica. 
A tradicional reunião da Faculdade de Medicina abriu o 
espaço durante a semana da V Campanha Nacional de 
Doação de Órgãos para discutir com os alunos, residentes 
e professores os aspectos técnicos do diagnóstico de morte 

Faculdade de Medicina da PUCRS
encefálica, assim como outros aspectos envolvidos na 
doação de órgãos e tecidos. Preocupados com o ensino 
correto e, em difundir este tema de tímida lembrança 
nas faculdades de medicina, o Prof. Leonel Lerner e o Dr. 
Moacir Traesel conduziram o debate com os presentes. O 
evento foi de grande valia para os expectadores e deverá 
ser repetido como parte das atividades da Faculdade de 
Medicina da PUCRS nas campanhas dos próximos anos.

Da esquerda para a direita, Dr. Luis Fernando, Dr. Salvador 
Gullo Neto, Dr. Moacir Traesel e o Coordenador da sessão, 
Prof. Leonel Lerner - Mesa Debatedora

Anfiteatro do Hospital São Lucas da PUCRS durante o 
Evento

Santa Catarina
Joinville
Joinville Participa de Campanha Nacional de Doação de Órgãos - 2003

As equipes de transplantadores da Fundação Pro-Rim de 
Santa Catarina e do Hospital São José de Joinville, capitaneadas 
pelo Dr. Rafael F. Maciel, participaram ativamente da 
Campanha Nacional de Doação de Orgãos - 2003, promovida 
pela ABTO - Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e 

Tecidos. Enfermagem, secretárias, técnicos, instrumentadores, 
serviço social, psicólogos e médicos dedicaram um pouco do 
seu tempo para acompanhar o Dr. Rafael na distribuição 
do material de divulgação da campanha, inclusive com a 
presença de pacientes transplantados. 
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São Paulo
Botucatu

Durante o período de 27 de setembro a 04 de outubro 
foi comemorada a V Campanha Nacional de Doação de 
Órgãos e Tecidos. Em Botucatu houve uma programação toda 
especial, com maior participação dos pacientes: doadores e 
transplantados, dos estudantes da Faculdade de Medicina 
de Botucatu e da mídia. Foram dadas entrevistas em nove 
rádios (Botucatu, Bauru e Jaú), em três programas de televisão 
aqui do interior e durante a semana foram publicadas várias 
matérias nos jornais impressos destas cidades.

Holambra
A Associação Doe Vida, entidade sem fins econômicos é 

uma organização não governamental (ONG) e foi fundada 
em 03 de junho de 2003.

Um de seus objetivos principais é, continuamente, 
promover ações, eventos e atos que contribuam para maior 
conscientização de grande parte da população brasileira, 
da importância e do elevado significado humano do ato 
de doação de tecidos e órgãos para transplantes.

Sua sede localiza-se no município de Holambra - SP, 
cuja administração municipal, abraçando a causa, cedeu 
gratuitamente à ONG as instalações físicas e equipamentos 
para seu pleno funcionamento.

A sede, situada na praça dos pioneiros, s/n, centro, foi 
inaugurada festivamente no dia 16 de agosto de 2003, em 
memorável evento, shows musicais com os artistas: Rádio 
Taxi, Zé Henrique e Gabriel, Guto-C, Emmanuel, Orlando 
Moraes, dentre outros.

Cerca de 2.500 pessoas, moradores e autoridades 
locais e dos municípios da região prestigiaram o evento, 
que contou também com a presença do Dr. Reginaldo 
Boni, responsável pela OPO do Hospital do Rim de São 
Paulo, do Dr. Pedro Rodrigues representando oficialmente 
o Ministro da Saúde Humberto Costa.

A atriz global Glória Pires e seu marido Orlando Moraes, 
padrinhos oficiais da ONG, descerraram festivamente a placa 
comemorativa da inauguração das instalações da ONG.

A ONG Doe Vida é administrada por uma diretoria 
presidida por Izilda Cristina Reinelt e conta com um 
conselho consultivo composto por profissionais de elevado 
e reconhecido conceito técnico e pessoal e que presta 
permanente e inestimável colaboração na orientação e 
condução das atividades da ONG.

Durante o mês de agosto e setembro, a ONG Doe Vida 
participou, em estande próprio, da Explofora, maior feira 
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de flores das Américas, divulgando seus objetivos para 
mais de 230.000 pessoas visitantes da Feira. 

Presentes ao estande, o Exmo Senhor Governador do 
Estado de São Paulo Geraldo Alckmin, a ilustre deputada 

Célia Leão, o empresário Beto Carrero e esposa, dentre 
outras personalidades. 

Os eventos tiveram ampla cobertura das TVS Rede 
Globo de Campinas - EPTV, SBT, Record e Bandeirantes. 

A atriz Glória Pires e as gêmeas Show musical do Rádio Taxi

Jundiaí
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São José do Rio Preto

Taubaté
Notícias de Taubaté

Em comemoração a V Campanha Nacional de Doações 
de Órgãos, o Instituto de Nefrologia de Taubaté, Associação 
Pacientes Renais Vale Paraíba (APREV), Departamento de 
Saúde de Taubaté, com o intuito de atingir grande parte da 
população, realizou a terceira edição local da campanha. 
Houve ampla divulgação, com distribuição de panfletos e 
cartazes, além de marcar presença na mídia impressa e 
falada com entrevistas diárias em rádio, televisão e jornais 
da cidade e região.

O evento teve participação especial de pacientes da fila 
de transplantes, transplantados, familiares de doadores, 

voluntários profissionais de saúde e demais entidades 
como Banco de Olhos, Hemonúcleo e participação 
especial da Escola de Enfermagem do Colégio Tableau 
que fez aferição de pressão.   

A semana de conscientização da doação de órgãos 
e tecidos teve coordenação do Instituto de Nefrologia 
de Taubaté na pessoa do Dr. Jerônimo Centeno e pelo 
Departamento de Saúde do Município de Taubaté na 
pessoa do Dr. Paulo Pereira.

Nossos agradecimentos ao povo de Taubaté, Prefeitura 
Municipal de Taubaté e a todos nossos colaboradores e 
patrocinadores que contribuíram para o sucesso de mais 
esta edição da semana.

Exposição de Stand no Rio Preto Shopping Center
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Sergipe
Aracajú

Palestra em Unidade de Saúde da periferia de Aracaju

Palestra na Fábrica de Fertilizantes da PETROBRAS
Descontração após Palestra do Dr. José Osmar Medina 
Pestana na Sociedade Médica de Sergipe - SOMESE

Coral do Hospital Governador João Alves Filho

É Doando que se Recebe

A V Campanha Nacional de Doação de Órgãos, no 

Sergipe, foi aberta pelo Secretário de Saúde do Estado 

Dr. Eduardo Alves do Amorim.

A programação teve início com um café oferecido pela 

Secretaria da Saúde a jornalistas, transplantados e equipes 

de saúde envolvidas com transplantes.

Durante a semana houve palestras e panfletagens 

em algumas empresas do Estado e, por todo o mês de 

outubro teve continuidade o projeto “É Doando que se 

Recebe” com palestras diárias nas unidades de Saúde em 

Aracaju.  Com esse projeto levamos conhecimento sobre 

transplantes/doação de órgãos e tecidos às comunidades 

usuárias dos Postos de Saúde do SUS e PSF, como também 

às equipes de saúde que atendem a essa clientela.

A campanha foi encerrada no dia 27 com uma palestra 

do Dr. José Osmar Medina Pestana, presidente da ABTO, 

no auditório da Sociedade Médica de Sergipe sobre a 

situação do Transplante no Brasil.
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Ca lendár io  de  Even tos
2004

Apoio

2005

JANEIRO Donor Detection System - TPM Project
 Les Heures - Universitat de Barcelona
 E-mail: tpmproject@ubvirtual.com / Site - www.ubvirtual.com

MARÇO III Congresso de Urologia da USP - URO USP 2004
18 -20 Centro de Convenções Rebouças - São Paulo
 Perfecta Atendimento de Eventos - Tel.: (11) 3722 5850
 E-mail: urosp2004@perfectaeventos.com.br / Site - www.perfectaeventos.com.br/eventos

ABRIL International On Line Tissue Banking Course
 Les Heures - Universitat de Barcelona
 E-mail: tpmproject@ubvirtual.com / Site - www.ubvirtual.com

ABRIL XII Congresso Latino Americano de Nefrologia e Hipertensão
21 - 24 Punta Del Este 2004 - Uruguay
 E-mail: slanh2004@personas.com.uy / Site - www.congresoslanh2004.org.uy
 Tel./Fax - (++598 2) 408 1015 / 408 2951

MAIO IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado - Belo Horizonte / MG
20 - 22 E-mail: 4as@4as.com.br / Site - www.4as.com.br

JUNHO II Encontro Internacional de Hepatologia 
24 - 26 Universidade de São Paulo e Universitat de Barcelona
 Centro de Convenções Ribeirão Preto  - Ribeirão Preto - SP
 Site: www.hepato2004.com.br
 

SETEMBRO XX International Congress of the Transplantation Society - Viena
5 - 10 Informações: www.transplantation2004.at

JUNHO IX Congresso Brasileiro de Transplantes
 VII Encontro de Enfermagem para Transplantes
 Forum de Histocompatibilidade - ABH
 IV Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes - Salvador - Bahia

JUNHO IX Congresso Brasileiro de Transplantes
2 - 6 IV Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes
 VII Encontro de Enfermagem para Transplantes
 Forum de Histocompatibilidade - ABH - Salvador - Bahia


