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Relembramos a todos para atualizarem os seus dados no 

novo banco de sócios da ABTO, através da nossa home page 

(www.abto.org.br), conforme segue:

1) Entre na área dos Profissionais;

2) Digite seu login e senha *;

3) Clique em “alterar seus dados”.

* Quem não se lembrar de seu login e/ou senha, poderá 

solicitá-los a esta secretaria, por e-mail ou telefone.

A data de vencimento da anuidade de 2004 é 10 de maio 

2004. Se algum associado não tiver recebido o boleto bancário, 

favor entrar em contato com Marlene Perez, nesta Secretaria.

Avisos e Dicas da Secretaria

Comunicamos a chegada de mais um colega em nossa 

Secretaria, o Alexsandro (Alex) que, a partir de agora, será 

o encarregado de toda parte de Informática (hardware, 

software, bancos de dados), inclusive do Registro Brasileiro de 

Transplantes. Quem precisar de informações, poderá contatá-lo 

(alex@abto.org.br). Estamos felizes com sua chegada! 

ATENÇÃO!

A partir de 25 de setembro de 2004, o número de nosso fax 

será alterado para (11) 3289 3169

Um abraço a todos!              

Sueli Benko

ABTO news é uma publicação trimestral, de circulação dirigida e distri buição gratuita, sob respon sabilidade da ABTO. 

As opi niões aqui ex pres sas não re pre sentam neces sariamente as da Diretoria da Associação. Car tas, opiniões, críticas e 

suges tões são muito bem-vindas. Por fa vor, envie-as por correio ou fax à sede da ABTO, A/C da Secretária Sueli Benko
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D esde o início de nossa gestão, em 1º de janeiro desse 

ano, temos conduzido um processo de revisão e 

reestruturação política e administrativa de nossa 

entidade. Tudo isto com o objetivo de adequá-la aos novos 

desafi os de estabelecer parâmetros de avaliação mais precisos 

das atividades de transplante no nosso país. 

As metas estabelecidas por nós, em conjunto e com participação 

efetiva de toda a comunidade transplantadora, dependem 

fundamentalmente dessas mudanças. A passos largos, a Diretoria, 

com a colaboração competente do Conselho Consultivo, dos 

Departamentos, associados e área administrativa, renovou todo 

o setor de informática, reviu todo o processo de editoração das 

nossas publicações, renovou, criou e estabeleceu diretrizes para 

as várias comissões assessoras (Jurídica, Comunicação, Relações Internacionais, 

Educação Continuada, Campanhas Educativas, Transplante de Intestino Delgado). 

Através da participação nas várias Comissões, bem como nas atividades científi cas 

e políticas, continuamos com o processo de democratização do acesso à nossa 

Associação, iniciado por nossos antecessores, e gostaríamos que todos os associados, 

em algum momento, estivessem presentes.

Toda nossa estrutura pode ser disponibilizada para a realização de eventos científi cos 

na área de transplantes, com o apoio efetivo da ABTO, a exemplo do Congresso 

de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado a ser realizado em Belo 

Horizonte.

Externamente, estamos estreitando e ampliando nossas parcerias públicas e 

privadas, sejam com o SNT/Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde, Centrais de Transplante, Universidades e Indústria. 

É importante salientar as propostas de trabalho conjunto com o SNT/Ministério da 

Saúde na coleta de dados, Campanha Nacional de Doação e Educação Continuada, 

além da participação no Fórum Nacional de Transplantes em Brasília. Estamos 

também participando da elaboração de um projeto com o Ministério dos Esportes 

visando a realização de uma Olimpíada Brasileira de Transplantados a ser realizada 

ainda neste ano.

O reconhecimento da ABTO como Entidade de Utilidade Pública é agora uma 

possibilidade concreta, já que todas as etapas preliminares foram cumpridas, e 

esperamos em breve poder anunciar mais uma conquista.

Como vêem, há muito trabalho a ser feito e, felizmente, muita disposição para 

fazê-lo.

Dr. Walter Antonio Pereira

Presidente da ABTO

Mensagem
do Presidente
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É com grande satisfação que constatamos o aumento 

do número de transplantes realizados nos dois 

primeiros meses de 2004, em relação ao mesmo 

período de 2003 (1835 transplantes versus 561, ou seja, 44% de 

aumento). O aumento do número de doações foi ainda maior. 

Mantida a tendência atual, a perspectiva para 2004 é de que 

realizaremos mais de 10 mil transplantes. Esse aumento ocorreu 

em praticamente todos os estados da federação. Houve aumento 

do número de transplantes de córnea (principalmente), rim, 

fígado, coração, pâncreas e medula óssea.

Dois fatores contribuíram de maneira importante para esse 

aumento no número de transplantes realizados: a campanha 

nacional do Ministério da Saúde, iniciada em outubro de 2003 e 

o transplante cardíaco realizado no artista Norton Nascimento, 

em dezembro de 2003. A campanha regular do Ministério da 

Saúde, veiculada através da TV, radio e através da distribuição 

de material impresso teve um efeito evidente no aumento do 

número de doações. Dados do Sistema Nacional de Transplantes 

mostram que o número de ligações telefônicas feitas ao Disque-

transplante aumentou de 80 para 3000 por semana após o início 

da campanha, demonstrando o grande impacto na população. 

Sabemos que o maior problema dos transplantes no Brasil é a 

necessidade de aumentar o número de doações efetivas. Sabemos 

também, que o número de doações é estreitamente relacionado ao 

grau de discussão familiar sobre o assunto e que depende também 

de um maior número de notifi cações. Para um país que precisa 

aumentar em pelo menos três vezes o número de transplantes e 

diminuir as listas de espera em quase 70%, há seguramente um 

enorme trabalho a ser realizado por todos nós.

Muito foi feito nos últimos anos: as regras básicas de 

funcionamento do sistema, a garantia de fi nanciamento pelo SUS 

(responsável pelo custeio de 92% dos transplantes realizados), 

a formação de equipes especializadas, o aparelhamento de 

hospitais para realização de captação e de transplantes. Somos 

hoje mais de 1000 associados e 400 centros de transplante. O 

MS prevê um gasto de 400 milhões de reais em 2004 com a 

realização de transplantes, 16,6% a mais que 2003. A estrutura 

básica para aumentar o número de transplantes está pronta. 

Mas falta muito a fazer: muitos colegas com grande capacidade 

técnica estão ociosos e se dedicando a outras atividades médicas, 

muitos estados ainda não realizam transplantes de vários órgãos, 

falta aumentar e muito a notifi cação e a captação, regulamentar 

e aumentar a utilização de doadores limítrofes, revisar as 

prioridades, melhorar os sistemas de alocação e zerar a fi la de 

transplante de córnea. 

O MS e o SNT deram recentemente dois passos importantes 

para atingir esses objetivos: a campanha nacional (que dispões 

de recursos que são impensáveis para qualquer outra entidade) 

e o Fórum Nacional do Processo de Doação-Transplante, previsto 

para os meses de abril e maio, onde toda a política de transplante 

e todo o processo de doação devem ser revisados, atualizados, 

melhorados e discutidos com todos os envolvidos e interessados 

no processo.

A ABTO, que congrega mais de 1000 profi ssionais da área de 

transplantes, terá participação ativa nesse fórum através de sua 

diretoria, conselho e departamentos, levantando os problemas 

e sugerindo soluções. Estamos confi antes e otimistas com os 

resultados do fórum e da campanha e aptos a colaborar no 

processo de aumento do número dos transplantes realizados 

no país. A ABTO sente-se apta a cooperar com o MS e o SNT e 

com todos os gestores de saúde em nível federal, estadual e 

municipal, oferecendo seus recursos humanos e técnicos, no 

intuito de aumentar o número de doações e transplante, assim 

como coletar e analisar os resultados atuais, com vias a melhorar 

cada vez mais a qualidade do transplante realizado no Brasil.

Dra Maria Cristina Ribeiro de Castro
Vice-presidente da ABTO

Aumento do número de transplantes no Brasil 

Boas Perspectivas 
para 2004
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Introdução
O curso de Especialização em enfermagem em Transplante 

foi criado em 2000 pelo Departamento de Enfermagem Básica 
da EEUFMG. Além do corpo docente desta Escola, tem como 
colaboradores enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes social 
do Hospital das Clínicas da UFMG e do Hospital Felício Rocho, 
campos de estágios e referências na área de transplantes em Minas 
Gerais e no Brasil.

Desde o momento de sua criação, incorporou a idéia da 
relevância de um efetivo acompanhamento e avaliação das 
atividades durante todo o seu processo de implementação.

Ao término do 2º curso em 07 de fevereiro de 2004, os alunos 
manifestaram os seguintes fatores facilitadores:
•  Clareza dos objetivos;
•  Conteúdo programático pertinente e atualizado;
•  Aulas expositivas e práticas relevantes para a atuação assistencial  
 e administrativa;
•  Corpo decente qualifi cado;
•  Recursos audiovisuais de ótima qualidade;
•  Curso organizado com envolvimento de equipe interdisciplinar  
 da Universidade e de Serviços de Saúde;
•  Metodologia inovadora;
•  Processo avaliativo ao longo do curso;
•  Divulgação de literatura sobre cada tema a ser estudado antes  
 da realização das atividade de concentração e dispersão;
•  Atividades extra-classe elaboradas com vistas à busca do  
 conhecimento na área, subsidiando resolução de problemas no  
 cotidiano em uma Unidade de Transplante de órgãos e durante  
 a captação de órgãos em Belo Horizonte ou em outras cidades;
•  Disponibilidade dos professores para orientação de trabalhos.

Fatores Dificultadores
• Atividades em tempo integral;
• Necessidade de aumentar a carga horária para um determinado  
 conteúdo.

Curso de Especialização em Enfermagem Hospitalar
Em 06 de fevereiro de 2004, o Prof. Walter Antonio Pereira, Presidente da ABTO, proferiu uma palestra de encerramento do Curso de 

Especialização em Enfermagem Hospitalar da Escola de Enfermagem da UFMG, na Especialidade de Transplante. Pioneiro no Brasil, esse Curso 

de Especialização coordenado pela Enfermeira Professora Selme Silqueira de Matos, concluiu a sua 2ª Turma com enorme sucesso. Esperamos 

que sirva de exemplo para outras Escolas brasileiras, e a ABTO estará sempre presente e apoiando iniciativas dessa natureza.

Este tipo de avaliação permite conhecer os limites impostos 
ao curso pelas questões levantadas pelos discentes e decidir como 
estas questões devem ser viabilizadas, levando-se em consideração 
os recursos previstos e os ajustes de carga horária.

Considerações Finais
Este curso não tem um programa único, ele é dinâmico, pois 

procura avaliar e desenvolver uma metodologia problematizadora, 
embasada na busca por um método pedagógico coerente com o 
exercício crítico-refl exivo de reconstrução do próprio processo de 
trabalho na Enfermagem, a partir da realidade de trabalho do 
enfermeiro, construindo conhecimentos e gerando transformações 
requeridas pelas situações vivenciadas no cotidiano. Espera-se dar 
continuidade ao processo avaliativo, ao longo do curso, envolvendo 
a equipe interdisciplinar que participa efetivamente das atividades 
pedagógicas, assistenciais e administrativas.

1 -  Andréia Alves Batista 
 (Hospital da Fundação Benjamim Guimarães / BH )

2 -  Dionéia Paula Bodevan de Souza 
 (Hospital das Clínicas da UFMG / BH)

3 -  Estefhânia Suely Garcia de Carvalho 
 (Depto M. de Saúde Barbacena MG)

4 -  Juliana Guimarães Silva Cézar 
 (Hospital Santa Lúcia Divinópolis / MG )

5 -  Lucinete Duarte dos Santos
 (Santa Casa de Misericórdia de BH )

6 -  Márcia Cecília de Oliveira Santos 
 (Hospital Felício Rocho /BH)

7 -  Rosângela Oliveira Santos
 (Hospital das Clínicas da UFMG / BH)

Avaliação do Curso de Especialização em Enfermagem Hospitalar 

da Escola de Enfermagem da UFMG: Especialidade Transplante.

• Selme Silqueira de Matos*

• Monalisa Maria Gresta*

• Malvina Maria de Freitas Duarte*

* Docentes do Curso de Especialização em enfermagem hospitalar  
   Especialidade: Enfermagem em Transplante.

Formandos do curso em 
fevereiro de 2004
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Em 12 de março de 2004, na sede da Associação Brasileira 

de Transplantes de Órgãos - ABTO, foi criado o Grupo de Apoio 

ao Transplantado - GAT, sob a coordenação da Psicóloga Rosana 

Trindade Santos Rodrigues.

A primeira reunião 

contou com a participação 

do Dr. Walter Pereira, 

presidente da ABTO, 

da Dra. Maria Cristina 

Ribeiro de Castro, vice-

presidente da ABTO; 

Grupo de Apoio ao Transplantado - GAT
dos Psicólogos: Rosana Trindade Santos Rodrigues, Alexandre 

Bezerra do Nascimento e Silva, Maria das Graças Saturnino de 

Lima, Sandra Fernandes de Amorim, Denise Diniz e Rita Calegari; 

das Enfermeiras: Valdecira Maria Piveta, Bartira de Aguiar Roza, 

Fátima Beatriz Ferreira, Iriane Dias Murbach e Maria Celeste 

Patrocínio; da Nutricionista Simone Chicoli de Santana e da 

paciente Renize Marta Riccio Frazão.

O grupo está aberto para profissionais engajados em 

Programas de Transplantes e tem como objetivo, inicialmente, 

levar informações e orientações aos pacientes transplantados em 

todo o país através da home page da ABTO e da publicação de 

folhetos informativos.

Associe-se à ABTO e venha participar deste Projeto.

Na sexta edição do Jogo pela Vida, realizado na tarde de 

sábado, 31 de Janeiro, na Arena da Praia Grande em Torres, o 

time dos transplantados venceu a equipe dos médicos e igualou 

o placar histórico em três vitórias para cada lado. Esse ano a 

partida registrou público recorde, que se aglomerou para assistir 

o jogo em volta da arena.

A maior rivalidade da tarde, porém, ficou do lado de fora 

da quadra: as discussões bem-humoradas entre os técnicos das 

duas equipes - os personagens Radicci - da Zero Hora e Alemão 

Von Mitzen - da Rádio Gaúcha. Enquanto os times jogavam, os 

técnicos não paravam de trocar provocações pelo microfone 

da Rádio Gaúcha, que é parceira da Santa Casa na 

promoção do evento.

Enquanto a batalha verbal transcorria à beira 

do campo dentro dele os pacientes somavam gols. 

O principal responsável pelo bom desempenho 

era o atacante Bira, que recebeu um transplante 

de córneas. Bira, ao final da partida, foi eleito o 

melhor jogador da partida. O prefeito de Torres, José 

Milanez, também teve bom desempenho jogando 

pelo time dos transplantados (embora seja médico) 

e marcou duas vezes. O placar final ficou em 7 X 4 

para os transplantados.

O Jogo pela Vida, que tradicionalmente ocorre em janeiro, 

tem como objetivo divulgar a importância da Doação de Órgãos. 

Durante todo o mês de janeiro a prefeitura de Torres distribui 

panfletos explicativos aos veranistas, que demonstraram o seu 

apoio, participando da grande festa em Favor da Vida, no último 

31 de janeiro. 

Vanessa Bueno 
Assessoria de Imprensa da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Jogo pela Vida

Rosana Trindade Santos Rodrigues

Coordenadora do GAT
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Este evento está centrado na discussão de temas e procedimentos de nossas rotinas dos times de transplante cardíaco no Brasil.

O objetivo é ampliar a oferta de tratamento para pacientes com insufi ciência cardíaca e respiratória fi nal.

Serão abordados os seguintes temas:

• Transplante Cardio-Pulmonar;

• Uso do coração artifi cial, sendo apresentados alguns modelos nacionais ainda na fase de desenvolvimento. Também serão  

 discutidos alguns temas de fronteira na medicina como: 

 - Aplicação de Terapia celular e raio laser no tratamento da miocardiopatia isquêmica.

 Por ser este um Workshop, daremos preferência as demonstrações ao vivo dos procedimentos acima descritos.

SECRETARIA EXECUTIVA 

Arx Produções & Eventos • Rua Joaquim Sá, 879 • 60130-050 • Fortaleza • Ceará

Fone: (85) 272 1572 • Fax: (85) 272 7795 • cardio@arxweb.com.br • www.workshoptxcardiaco.com.br  

II Workshop Brasileiro de
Transplante Cardíaco

22 a 25 de setembro de 2004 • Marina Park Hotel • Fortaleza • CE

TEMAS DO CONGRESSO

Doador Vivo não aparentado:

 - Aspectos Técnicos

 - Aspectos Éticos

 - Aspectos Jurídicos

Ciências básicas e transplantação

Testes imunológicos na transplantação

Registros de transplantação

Anemia e problemas ósseos na transplantação

Sexualidade e transplantação

Enfermagem e transplantação

Listas de espera para transplante

Organização e coordenação do transplante

Qualidade e segurança dos órgãos na transplantação

III Congresso Luso-Brasileiro 
VIII Congresso Português de Transplantação
4 a 7 de Julho de 2004 - Porto - Portugal
Hotel & SPA Sheraton Porto

ORGANIZAÇÃO 

SPT - Sociedade Portuguesa de Transplantação

ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

PUBLICAÇÃO
Os trabalhos selecionados para apresentação oral ou 

pôster poderão ser submetidos para publicação na revista 

Transplantation Proceedings, órgão ofi cial da SPT e da ABTO.

VALORES DE INSCRIÇÃO
 Sócios SPT   250 Euros

 Sócios ABTO  250 Euros

 Não Sócios  300 Euros

abto_news_project_final.indd   8 13/5/2004, 16:28:16
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04/07/04 05/07/04 06/07/04 07/07/04

08h45 - Boas Vindas

08h45 - Sessão Plenária 
Registos em Transplantação

09h - Sessão Plenária 
Tx com Dador Vivo Não 

Aparentado
09h - Sessão Plenária 

Coordenação de 
Transplante

10h00 - Coffee Break 10h15 - Coffee Break 10h45 - Coffee Break 

10h30 - Sessões Científi cas 
(Coordenação; Tx Medula 

Óssea; Aspectos Cirúrgicos) 

10h45 - Sessões Científi cas
(Tx Renal; Imunologia e Tx; 

Enfermagem)

11h15 - Sessões Científi cas
(Tx Reno-pancreático;

Tx Hepático; Tx Coração e 
Pulmão)

12h - Posters 12h15 - Comunicações Livres

13h - Almoço

13h - Almoço 13h15 - Almoço

14h30 - Sessões Científi cas
(Tx Fígado; 

Tx Medula; Tx Renal)

14h30 - Sessões Científi cas 
(Tx Renal; Tx Hepático; 

Enfermagem) 

14h30
TR Dador Vivo 

Colheita por Cirurgia 
Laparoscópica assistida 

à mão
(Vídeo-Conferência)

16h
Comunicações Livres

16h00
Comunicações Livres

16h30
Transfer Serralves

17h 
Coffee Break

16h45
Coffee Break

17h30
Simpósio Novartis

17h30 
Sessão Plenária 

 Qualidade dos Órgãos

17h15
Sessão Plenária

Listas de Espera para Tx

19h45
Transmissão Final 

Euro

19h30
 Transfer para Jantar

18h45
Transfer para Jantar

21h30
Jantar

20h30
 Jantar e Simpósio Fujisawa

19h30
Simpósio Roche

21h
Jantar de Encerramento

22h30 - Concerto

*as sessões científi cas decorrerão em 3 salas em simultâneo

Secretaria Executiva: Acrópole
www.acropole-servicos.pt  /  e-mail: geral@acropole-servicos.pt

III Congresso Luso-Brasileiro   •   VIII Congresso Português de Transplantação

Programação Cientifica Preliminar

abto_news_project_final.indd   9 13/5/2004, 16:28:17
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PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR

Programa Científico Preliminar  
IX Congresso Brasileiro de Transplantes
Salvador - BA  - 2 a 6 de Julho de 2005
Contamos com seus comentários e sugestões enviados para: 
ABTO - e-mail: abto@dialdata.com.br ou 
Dr. Jorge Bastos - e-mail: cohnbastos@uol.com.br

Presidente Jorge Bastos (Hospital Português)
Tesoureiro Manuel Juncal (Hospital Espanhol)
Secretários Paulo Benigno (Hospital San Raphael)
 Stênio Ataíde (Hospital das Clínicas)
Repres. ABTO José Osmar Medina Pestana
 Walter Antonio Pereira

Comissão Organizadora

IX Congresso Brasileiro de Transplantes 
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Maio
10 - 14        IV Curso de Coordinación de Trasplantes
                      Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucia Córdoba
                      Informações: E-mail: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es - www.sas.junta-andalucia.es

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

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

Julho
04 - 07        III Congresso Luso-Brasileiro - VIII Congressso Português de Transplantação
                      Porto - Portugal - Sheraton Porto - Hotel & SPA
                      Organização: SPT - Sociedade Portuguesa de Transplantação / ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
                      Informações: www.acropole-servicos.pt / E-mail: geral@acropole-servicos.pt / Fone: +351226199680 / +351226199688 / Fax: +351226199689

Setembro
05 - 10        Congresso Paulista de Urologia
                      Hotel Gran Meliá - São Paulo - SP
                      Informações: Realidade Virtual Eventos - Fone: (11) 3887 9496 / E-mail: congressos@rveventos.com.br

05 - 10        XX International Congress of the Transplantation Society - Viena
                      Informações: www.transplantation2004.at

Novembro
21 - 26 Advanced International Training Course on Transplant Coordination Barcelona
 Informações: www.tpm.org / E-mail: tpmproject@fbg.ub.es

Julho
02 - 06 IX Congresso Brasileiro de Transplantes
 VII Encontro de Enfermagem para Transplantes
 Fórum de Histocompatibilidade - ABH
 IV Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes
 Convention Bureau - Salvador - Bahia

Novembro
24 - 26 9th Congress of the Asian Society of Transplantation
 Karachi - Pakistan - (late date for Abstract submission: July 31, 2005)
 Informações: www.siut.org / e-mail: siutpk@sat.net.pk

Dezembro
04 - 07 8th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement
 5th Congress of The International Transplant Coordinators Society
 1st Brazilian Conference of Transplant Coordinators
 1st Latin American Conference of Transplant Coordinators
 Gramado/RS - Brasil - Conventions Center Hotel Serra Azul
 Informações: www.vjs.com.br
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