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Goiás
Em Goiás, campanha é marcada por programa de
educação continuada
A campanha de doação de órgãos e tecidos deste ano realizada
em Goiás marcou o início de um programa de educação
continuada da comunidade. Contando com a parceria de
entidades formadoras de opinião, a exemplo das principais
universidades atuantes no Estado e da Igreja Católica, a equipe
da CNCDO ministrou palestras e facilitou o acesso à informação
de boa qualidade sobre doação de transplantes de órgãos.
A divulgação da Campanha se fez por meio de anúncios
em painéis, propaganda nos jornais, rádio e televisão.
Panfletos informativos foram distribuídos ao longo dos 15
dias de palestras e por ocasião de duas missas, celebradas
na Catedral Metropolitana, em memória dos doadores de
órgãos para transplante.
Os resultados do projeto de educação continuada já se
fazem presentes, uma vez que a parceria com a Faculdade

de Medicina / Universidade
Federal de Goiás, resultou
na inclusão de uma aula
da CNCDO - GO, s obre
Participaç ão da
o p r o ce s s o d o a ç ã o comunidade na
campanha de do
transplante no programa
aç ão
curricular formal dos alunos do
5º ano da graduação médica. A inauguração da
home-page da CNCDO (www.transplantes.go.gov.br) veio
facilitar ainda mais a informação para a população, além
de permitir que os pacientes receptores, tenham acesso à
sua situação na lista de espera.
O encerramento aconteceu em parceria com o Centro
Educacional SESC Cidadania Elias Bufaiçal Neto, onde foi
realizado um show musical com a Banda Pequi.

Palestra ministrada a professores do ensino médio da UEG

Encerramento da campanha com show da Banda Pequi no SESC

Equipe da CNCDO-GO. Material de divulgação da campanha - painéis e camisetas

Encerramento - Banda Pequi no SESC
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Mato Grosso do Sul
Campo Grande
Em Campo Grande, muitas atividades
A Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul desenvolveu
uma série de atividades na Semana Nacional da Doação de Órgãos e
Tecidos.
Nas escolas, em parceria com o movimento voluntário Amigos da
Escola, foram realizadas palestras. Outras instituições também foram
contempladas: Academia de Polícia, Base Aérea, Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, Universidade para Desenvolvimento do Estado
e Região do Pantanal.
A companhia energética do Estado de Mato Grosso do Sul foi palco de
um importante evento. Nos comprovantes de pagamento dos servidores
públicos e nas contas de água dos consumidores de Campo Grande,
foram veiculadas mensagens sobre Doação de Órgãos, Tecidos e Medula
Óssea.
O público universitário não foi deixado de lado. A Central fez distribuição
de folders e cartazes.
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Minas Gerais
Araxá
Campanha agita a mineira Araxá
O tema doação invadiu a cidade de Araxá, em Minas
Gerais. Nos dias 24 e 25 de setembro, foi realizada uma
campanha de conscientização - fruto da parceria entre o
Colégio Atena e o Jeep Clube Serra da Canastra. Foram
distribuídos, aproximadamente 2,5 mil folders explicativos
aos participantes.
Dois jornais e uma revista locais também deram seu apoio:
comprometeram-se a publicar artigos sobre o tema da
campanha.

Belo Horizonte
Em BH, campanha chega às praças
públicas
Belo Horizonte não ficou de fora da Semana de Doação
de Órgãos. A população recebeu material sobre o tema,
distribuído nas praças da cidade pelo pessoal do MG-TX e
pelo Dr. Walter Pereira (presidente da ABTO).
Houve ainda o encontro com pacientes no ambulatório de
transplantes de fígado - com a presença de Pereira e das
enfermeiras Malvina e Josely.
Encontro do Dr. Walter Pereira (presidente da ABTO) com o Secretário
de Saúde de Minas Gerais
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Governador Valadares
“Com a Doação de Órgãos a vida continua”
No dia 25 de setembro, a cidade mineira de Governador Valadares vivenciou um momento bastante especial. Na Praça
dos Pioneiros, voluntários – com a ajuda de oftalmologistas e pacientes de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das
Graças - prestaram esclarecimentos à população sobre doação e transplante.
No entanto, toda a população teve acesso ao tema durante a semana de 20 a 25 de setembro, foram afixados cartazes
da campanha em postos de saúde, hospitais, clínicas, farmácias, shoppings além da realização de palestras em escolas,
locais públicos e entrevistas em redes de rádio e televisão.
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Ipatinga
Ipatinga participa da VI Campanha Nacional de Doação de Órgãos
Dra. Graziela Helena Costa P. Mendes

Uberlândia
Uberlândia: trabalhando para
sensibilizar a população
No período de 25 a 30, a cidade de Uberlândia realizou
a VI Campanha Nacional de Doação de Órgãos. O
esforço conjunto da equipe, pacientes transplantados,
colaboradores e da ABTO foi determinante para avançar
mais um importante passo: esclarecer e sensibilizar
a população em relação à importância da Doação de
Órgãos.
Os padrinhos de nossa Campanha, o casal Elizabeth
e Nilton, apoiaram as atividades. A Doação chamou a
atenção da imprensa televisionada local e atendendo aos
convites dos jornalistas, o casal passou a dar testemunho
do gesto de amor, o que sensibilizou não só a população
em nível nacional como também profissionais com vasta
experiência na área de transplante.
Paralelamente à programação da Campanha, os
organizadores da campanha par ticiparam, como
palestrantes, do I Encontro Nacional de Educação, Saúde
e Cultura Populares, ocorrido no município.
Em Uberlândia, a Central vem percebendo um expressivo
crescimento na busca de informações para a realização

Elizabeth e Nilton, padrinhos da Campanha, com crianças receptoras dos órgãos
de sua filha, o bebê recebeu as córneas e o garotinho de 13 anos recebeu os
rins. O encontro da família doadora e familiar dos receptores, foi um desejo
de ambas as partes. No encontro foi doado brinquedos da criança doadora às
crianças receptoras.

de atividades que abordam o tema, feiras de ciências e
seminários promovidos por Escolas e Faculdades.Esse
interesse mostra o resultado positivo de todo o esforço
empenhado na divulgação e sensibilização da população e
isso reflete, também, no crescimento do número de doações
espontâneas.

Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

minas_ok.indd 15

julho / setembro 2004

15

24/1/2005 12:32:18

Atividades que foram desenvolvidas em nossa cidade:
25 de setembro
Jogo de Basquete - UNITRI e PRAIA (Local - Ginásio Adalberto Testa G1/ Praia Clube)
Jogo de Futebol de Campo - UNITRI e UBERLÂNDIA (Local - Estádio João Havelange)

Ar tilheiro do tim
e
Uber lândia no
jogo de fu tebol,
organiz ado pe
los
padr inhos da
campanha .

Time de Basquete - UNITRI (Campeão Brasileiro) e equipe do MG
Transplantes posam para foto em intervalo do jogo em prol da Campanha.

Pacientes transplantados carregam faixa durante o jogo de futebol entre os
times UNITRI e Uberlândia.

Ma scote do ba

sque te do Pr aia

Clube
Jogadores de Basquete do Praia Clube e UNITRI, jogo em prol da Campanha.

26 de setembro
3º Rock Contra Fome e 1° Encontro Regional de Motociclistas em prol da Campanha Nacional de Doação de Órgãos e
Tecidos (Local - Castelli Hall).

28 de setembro
Equipe MG - Transplantes e Grupo artístico - Pediatras do Riso, visitam as UAI’s.
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Entrada para o Rock Contra fome

Palestra no I Encontro Nacional de Educação, Saúde e Cultura Populares,
ocorrido em Uberlândia. Ao lado direito dos balões garota transplantada de
córneas e à sua frente moça transplantada de rim e pâncreas

Equipe do MG Transplantes, criança transplantada de córneas, senhor
transplantado de Rim (quarto da direita para a esquerda) e Grupo artístico
- Pediatras do Riso visitam Unidade de Saúde - UAI`s.

29 de setembro
Equipe MG-Transplantes, transplantados e Grupo artístico - Pediatras do Riso visitam Setores dos Hospitais Santa Catarina,
Santa Genoveva e Santa Clara

30 de setembro
Happy Hour com Renato Paiva no salão de convenções da Fundação Maçônica, Manoel dos Santos - FMMS.

Cantores em Happy Hour.

Equipe com cantores do Happy-Hour e garota transplantada de córnea
(segunda da direita para a esquerda).

Cantores no Happy-Hour.

Convidados no Happy-Hour.
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Paraná
Curitiba
Participou da IV Campanha Nacional de Doação de
Órgãos e Tecidos através de uma programação intensa.
Caminhanda de conscientização e outras atividades.
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Umuarama
Treinamento é destaque em Umuarama
A Central de Notificação e Captação de Órgãos - Regional Maringá realizou um importante
treinamento na Semana Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos: “Capacitação para
Coordenadores Intra-hospitalares de Transplantes”. A ação aconteceu no dia 24 de
setembro no auditório da 12ª Regional de Saúde, na cidade de Umuarama.
O treinamento, proferido pela coordenadora Márcia de Fátima Serra, contou com a
participação de 26 pessoas dos hospitais CEMIL, Nossa Senhora Aparecida e NOROSPAR
além de funcionários da 12ª Regional de Saúde.

Rio de Janeiro
Capital carioca realiza missa ao Doador Desconhecido
Os cariocas envolvidos em processos de transplante, médicos, transplantados, divulgadores de campanhas de
conscientização e familiares de doadores, receberam um convite bastante especial feito pela ADOTE - Aliança Brasileira
pela Doação de Órgãos e Tecidos.
No dia 26 de setembro, foi realizada uma missa de ação de graças na Igreja da Ressurreição, localizada no bairro de
Copacabana. A celebração ficou a cargo do Padre Zeca. A ADOTE agradece a participação de todos na cerimônia religiosa.
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Avisos e Dicas da Secretaria
ATENÇÃO
Responsáveis pelas equipes de transplante
Vimos cumprimentá-lo pela atividade transplantadora desenvolvida pela sua equipe no período de janeiro a junho de 2004. Os
transplantes no Brasil estão em franco crescimento e a participação do seu serviço nesse processo é evidente, como podemos notificar
regularmente através do Registro Brasileiro de Transplantes.

Sueli

O RBT tem a função de coletar, divulgar e analisar o número dos transplantes realizados no Brasil e para tanto necessita da colaboração
de todos os centros de transplante. Um imenso trabalho é feito pela ABTO junto a cerca de 633 equipes de transplantes de órgãos
e tecidos, para que dados de aproximadamente 12000 transplantes por ano sejam coletados e publicados. Além dos dados dos
transplantes realizados, a ABTO coleta e publica também dados de captação e aproveitamento de órgãos doados junto às CNCDOs.
Temos ciência de que muito mais pode ser feito com esses dados e para tanto vimos solicitar a sua colaboração.

Marlene

Até o início de 2004, muitos desses dados eram transmitidos à ABTO por telefone, impedindo a documentação correta das informações
e obstruindo intensamente as linhas telefônicas da ABTO. Desde janeiro de 2004, existem somente 2 maneiras possíveis para que
se encaminhem dados para a ABTO: por fax (o que obriga a um enorme e lento trabalho de cópias, arquivos e de re-digitação dos
dados no sistema eletrônico feito pelos funcionários da ABTO) e através do RBT on-line que pode ser acessado através da homepage
da ABTO (www.abto.org.br/registros), método mais moderno, simples e rápido, à disposição de todas as equipes, no qual informações
são colocadas diretamente pela equipe no banco de dados do RBT.
Na tabela abaixo, o Sr.(a) pode observar que menos de 10% das equipes, utilizam o RBT ON-LINE que poderia em muito diminuir o
trabalho dos membros de sua equipe, assim como agilizar a elaboração do RBT, que terá condições de emitir relatórios periódicos
da atividade transplantadora no país, se esses dados forem colocados em tempo real.

Thyago

Lembramos ainda que o RBT ON-LINE permite que se comuniquem não somente os transplantes realizados, mas também dados
de segmento dos transplantes, o que nos permitiria, a partir de um volume de dados substancial, analisar os resultados globais dos
transplantes realizados no país, o que seguramente é de interesse de todos.
Observamos que sua equipe é uma das que ainda não se utilizam do sistema on-line para transmitir à ABTO os transplantes que realiza.
Vimos solicitar a sua intervenção, como responsável pela equipe, no sentido de verificar por
quê seus dados ainda chegam à ABTO por fax, um sistema seguramente mais complicado e
lento para seus funcionários assim como para a ABTO.
Tipo de Órgão TX
No de equipes
Gostaríamos de nos colocar a sua disposição e de sua equipe para qualquer orientação que
seja necessária no sentido de facilitar o envio dos dados dos seus transplantes à ABTO, evitando
assim o desperdício de tempo, recursos materiais e humanos.
Solicitamos a sua atenção especial a essa questão e colocamos nosso funcionário Alexsandro,
responsável pelo RBT às ordens para ajudar em todas as eventuais dúvidas, através do e-mail:
alex@abto.org.br ou pelo fones: (11) 3262-3353 / 3283-1753.
Atenciosamente
A Diretoria

Coração
Fígado
Pâncreas
Pâncreas-rim
Pulmão
Rim
Córnea
Medula óssea
Ossos
TOTAL

52
61
10
23
9
188
222
61
7
633

Transmissão
via RBT online
3 (5,7%)
9 (14,7%)
2 (20%)
1 (4,3%)
1 (11%)
13 (6,9%)
12 (5,4%)
4 (6,5%)
3 (42,8%)
48 (7,5%)

DIRETORIA (2004-2005)
Presidente
Walter Antonio Pereira
Vice-Presidente
Maria Cristina Ribeiro de Castro
Secretário
Marcelo Perosa de Miranda

2º Secretário
Júlio César Wiederkehr
Tesoureira
Maria Gerbase de Lima
2º Tesoureiro
Rafael de Aguiar Barbosa

Conselho Consultivo

Membros

Presidente

Elias David-Neto

Henry de Holanda Campos

Euler Pace Lasmar

Secretário

Irene L. Noronha

José Osmar Medina Pestana

Valter Duro Garcia

Criação e Produção - Lado a Lado Comunicação & Marketing
Alameda Lorena, 800 • 11o andar • conj 1108 • Fone: (11) 3057 3962 • Fax: (11) 3057 3962 ramal 24 • e-mail: criacao@ladoalado.com.br

ABTO NEWS é uma publicação trimestral, de circulação dirigida e distribuição gratuita, sob responsabilidade da ABTO.
As opiniões aqui expressas não representam necessariamente as da Diretoria da Associação. Cartas, opiniões, críticas e
sugestões são muito bem-vindas. Por favor, envie-as por correio ou fax à sede da ABTO, A/C da Secretária Sueli Benko.

ISSN 1678-3395

Tiragem 2.200 exemplares

Associação Brasileira de Transplante de Órgãos - ABTO
Av. Paulista 2001 - 17º andar - cj. 1704/1707 • CEP 01311-300 • Fone: (11) 3283 1753 - 3262 3353 • Fax: (11) 289 3169
e-mail: abto@abto.org.br • http://www.abto.org.br

2

julho / setembro 2004

iniciais.indd 2

Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

21/1/2005 14:30:59

A ABTO, graças ao dinamismo de seus associados, tem sido o grande vetor do desenvolvimento dos
transplantes no Brasil. Várias frentes foram abertas e desafiam nossa capacidade de implementar
novos programas e idéias que surgem a cada dia. Todas são importantes e urgentes, demandando
disponibilidade de tempo e recursos financeiros cada vez maiores.

EDITORIAL

O Dinamismo dos Associados e os desafios da ABTO
frente ao crescimento dos transplantes no Brasil

Os departamentos têm sido muito atuantes e procuram atender prontamente às solicitações da
Diretoria, gerando também cobranças por ações nossas, o que resulta em maior dinamismo da
nossa Entidade. Esse processo de realimentação do sistema exige uma participação de todos, com
envolvimento crescente do poder público e iniciativa privada.
Por essa razão, a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos foi um grande sucesso,
superando os objetivos iniciais de divulgação ampla da necessidade de doação de órgãos e tecidos
para transplantes. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, ao lado de
várias Sociedades de Especialidades Médicas também contribuíram na campanha de esclarecimento
e incentivo à participação dos médicos nas várias fases do processo de doação, captação e
transplante. Vários Estados e Municípios, através das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde,
e o Ministério da Saúde, através do SNT, tiveram um papel relevante nessa Campanha.
Além desse já tradicional evento, há de se salientar, as crescentes iniciativas loco-regionais
de realização de reuniões políticas e científicas, com o irrestrito apoio da ABTO, visando o
desenvolvimento dos transplantes em muitas regiões do Brasil. O objetivo é a descentralização e
homogeneização progressiva da distribuição de Centros de Transplantes pelo país. Além dos Estados
tradicionalmente envolvidos com transplantes, vale mencionar o grande crescimento na região
Nordeste, nos Estados do Ceará, Pernambuco, Piauí e Bahia; na região Sul, em Santa Catarina; e
na região Norte, com a integração do Acre ao programa nacional de captação de órgãos.
No âmbito externo, demos passos largos no sentido de estabelecer
vínculos com Sociedades congêneres de vários países. Merece
menção especial o estreitamento de relações com a Sociedade
Portuguesa de Transplantação, que resultou, em julho, na
participação expressiva de associados da ABTO no Congresso LusoBrasileiro de Transplantes, na cidade do Porto, e que passa a fazer
parte do calendário de eventos comuns às duas Sociedades.
Ainda como destaques internacionais, a ABTO teve a honra de ter
um de seus associados, conselheiro e ex-presidente, Dr. Osmar
Medina Pestana, homenageado com o título de Fellow do Royal
College of Surgeons, em Londres, além de outros associados que
passaram a ocupar postos de destaque, tais como o Dr. William
Carlos Nahas, na Presidência do Departamento de Transplante
Renal e Cirurgia Vascular da Associação Americana de Urologia,
e a Dra. Marisa Herson, na Presidência da Associação LatinoAmericana de Bancos de Tecidos.

Dr. Walter Antonio Pereira
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São Paulo
São Paulo - Capital
Santa Casa
“A vida não falece é Semente que Permanece”
A Santa Casa de São Paulo abriu a V Campanha Nacional de Doação de Órgãos
e Tecidos apresentando a todos o seu slogan: “A vida não falece é Semente que
Permanece”.
O símbolo da campanha, segundo os organizadores, é o girassol, uma planta anual proveniente do Peru.
Suas flores giram, seguindo o movimento do sol num heliotropismo positivo encantando e embelezando. As folhas e o
caule são utilizados para confecção de papel. As sementes são utilizadas como alimento para pássaros e delas se faz o
óleo comestível, que, quando semeadas, dão origem a novas flores.
O girassol é o símbolo vivo do Doador, que ao ter seus órgãos transplantados, perpetua sua existência por meio de um ato
simples de amor. O Doador pode imitar o girassol num “heliotropismo pela vida”, permitindo que o transplante aconteça.
A campanha educativa da Santa Casa é fruto de um trabalho responsável e dedicado de uma equipe multiprofissional
que envolve enfermeiros da OPO, marketing, gerência de comunicação, gestor, chefia de gabinetes, diretores e chefia de
enfermagem, profissionais que “vestem a camisa” da Doação de Órgãos, desenvolvendo seu papel humano e social.

Abertura da Campanha
Com a palestra “Banco de Tecidos Músculo - Esquelético Estado Atual, proferida pelo Prof. Dr. Emerson Honda, no dia
22 se setembro, foi aberta a Campanha Anual no anfiteatro
da Ortopedia. Estiveram presentes o Provedor, Dr. Octavio
de Mesquita Sampaio; o Diretor Clínico, Dr. Valdir Golin;
a Diretora de Enfermagem, Enfermeira Magali de Oliveira
Paula Souza; o Chefe de gabinete, Dr. Edison Ferreira da
Silva e demais autoridades da Irmandade Santa Casa de São
Paulo. A cerimônia foi conduzida pelo Sr. Arciso Andreoni,
finalizando com uma confraternização.

Equipe do Setor de Comunicações: Sr. Narciso, Cissa, Eva e Adriana
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Cerimônia de Abertura

Sheila e Melanie, enfermeiras OPO-SC; Tadeu, fotógrafo e Adriana, jornalista
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Enfermeira Edna, Edvaldo e Renato
transplantado hepático

a, as sessor ia
ira OP O-SC ; Ev
Edna , en fer me
ado hepático
nt
pla
ns
tra
to,
na
imprensa e Re
Eva, assistente do setor de comunicação; Marta, gestora; Margarida, chefe
de enfermagem; Silvana e seu filho Renato, transplantado de fígado

Estandes de Esclarecimento
No dia 23 de setembro, foram montados estandes de esclarecimento à população no metrô Santa Cecília e no saguão
central da Santa Casa de São Paulo.
Já no dia 25, no Ginásio de Esportes Pacaembu, houve panfletagem e esclarecimento de dúvidas sobre Doação de Órgãos
e Tecidos. Cerca de 400 pessoas do colégio Higienópolis, alunos do ensino fundamental e familiares, estiveram presentes.

Hosana , chefe

de enfermagem

do Hemocentro

Clarice, chefe de enfermagem;
Eliane, enfermeira UM;
Dr. Sérgio, SESMET;
Sueli, enfermeira UCC e
auxiliares Dc,s

Equipe de voluntários:
Sr. Ribamar, voluntário
do SHL e graduandos da
Uni Nove
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Graduandas da Uni Nove; Marta, gestora OPO; Professora Enf. Elaine e
Giselda, gestora DOT

Marta, Margarida, Silvana e seu filho Renato, Bernadete e Sheila

Ato Ecumênico
O ato ecumênico em agradecimento ao ato da doação aconteceu no
dia 24 de setembro, na Igreja da Santa Cecília. Estiveram presentes
representantes da Igreja Católica, entre eles o Padre Alfredo Nascimento
Lima, pároco da Igreja da Santa Cecília, a Monja Coen, do Zen Budismo;
Pastor Domingos Alves Filho, da Igreja Presbiteriana Independente e o
Teólogo Lourenço Stelho, diretor da Faculdade de Teologia Batista de
São Paulo. Além de representar seus respectivos fiéis e agradecer o ato
da Doação de Órgãos e Tecidos, as autoridades religiosas discursaram
sobre a visão de cada religião em relação a esta prática.
Lurdes, técnic
a de enucleaçã
o do Banco de
Sant a Ca sa ; gr
Olhos da
Na cerimônia, Cibele Vitorino da Rocha, mãe de um doador de 16
aduandos da Un
i Nove e esposa
de um
tra
ns
pla
nt ado cardíaco
anos, e Josefa Sabino de Santos, transplantada de fígado, deram
(sic)
testemunho de vida.
Estavam presentes profissionais da Santa Casa, médicos transplantadores, representantes da comunidade, familiares
dos doadores e transplantados. O cerimonial culminou com a equipe da OPO e transplantados distribuindo sementes de
girassol, símbolo da renovação, ação abrilhantada pela apresentação do coral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Representantes das Organizações: Transpática,
ABTO, ISCMSP, familiares doadores e
transplantados

Sra Josefa, transplantada hepática

Equipes que trabalham com doação, transplante e transplantados
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Dona Cibele, mãe do doador Rafael

Equipe de recepção, formada pelo escriturário OPO e graduandos
de Enfermagem da Unicsul
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Marta, gestora OPO-SC; Celeste, enfermeira da HAOC;
Lurdes, escrituraria OPO; Josi, transplantada renal e Melania,
enfermeira OPO-SC

HSPM em 30 de
setembro de 2004

Curso técnico científico de atualização em captação e perfusão de órgãos
para transplantes
A Santa Casa realizou, ainda, nos dias 2 e 3 de outubro, o Curso
técnico científico de atualização em captação e perfusão de
órgãos para transplantes, do qual participaram mais de 100
pessoas. Os alunos pertenciam a faculdades e instituições de
São Paulo, Bauru, Porto Alegre, Maranhão, São Jose do Rio
Preto, sendo metade deles da própria Santa Casa.
A abertura oficial contou com a presença da Diretora de
Enfermagem, Enfª. Magali O. P. Souza; Dr.Luiz A. Pereira,
coordenador da CNCDO; Dr.Marcelo Perosa, Secretário da
ABTO; Dra. Cristina Castro, vice presidente; Sidney Moura
Nehme, Presidente da Transpática; Enfª Marta Padrão
coordenadora do curso; Dr. Wangles Soler, coordenador
da OPO e as chefes de enfermagem Clarice Nishimura e
Margarida Shimizu. Para as palestras, foram convidados o
HSPM em 30 de setembro de 2004
Dr.Alexandre Xavier do Incor; Dr. Pereira, da CNCDO; Enfª
Adriana F. Lima, da São Camilo e a Enfª. Iriane Murbach, do Hospital Menino Jesus.
Os termos abordados foram o Sistema Nacional de Transplantes, Diagnóstico de Morte Encefálica, Processo de Captação e
Manutenção do Potencial Doador, Soluções de Preservação e Técnica de Extração de Órgãos Vascularizados.

Maratona do Pão de Açúcar
A Campanha também reservou espaço para o esporte. Foi realizada no Campus Butantã, na Cidade Universitária, no dia
26 de setembro, a Maratona do Pão de Açúcar. Participaram do evento 70 mil pessoas, sendo 30 mil corredores e oito
pontos de troca simultâneos.
Das OPO’s da capital, participaram oito pacientes transplantados que percorreram os 42 quilômetros do percurso total.
Da Santa Casa, saíram duas crianças, dois adolescentes e dois adultos, que cumpriram parte do prova.
A OPO também esteve durante a maratona com um estande de esclarecimentos, distribuindo folders explicativos aos
corredores e participantes.
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Pales trantes

Gestora Marta, transplantados e Ronaldo, auxiliar administrativo OPO

Tr ansplan tados

renais e hepá tic
os da ISCMSP
ao chegar à Ci
acompanhados
dade Universitá
pela Marta , eq
ria ,
uipe OP O e vo
lun tár ias

Walter Pereira, Abilio Diniz e Cristina Castro
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Maratona do Pão de Açúcar, grande
destaque da VI Campanha Nacional
de Doação de Órgãos e Tecidos

Barraca - Ponto de Encontro - Transpática

Agradecemos a Transpática pelo empenho e dedicação na VI Campanha
Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos
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Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical
Durante a VI Campanha Nacional de Doação de Órgãos a ABTO participa do lançamento do Banco de Sangue de cordão
Umbilical no Hospital Israelita Albert Einstein

São Paulo - Capital
UNIFESP
Liga de TX da UNIFESP participa da VI Campanha Nacional
de Doação de Ógãos e Tecidos durante a Maratona Pão de
Açúcar
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Botucatu
Na região da OPO-Botucatu foram realizados vários
eventos cuja finalidade foi esclarecer a população sobre
a importância da doação de órgãos e tecidos. Foram
realizados os seguintes eventos:
II Gincana pela vida - foram visitadas 21 escolas públicas
e particulares da cidade de Botucatu com palestras sobre
doação de órgãos e tecidos. Participação de 17.000 mil
alunos.

Missa Pela Doação de Órgãos e Tecidos com apresentação
teatral na Igreja Vila Maria - 19/09/04
Culto pela Doação de Órgãos e Tecidos dia 26/10/04 - Igreja
Presbiteriana Independente
Caminhada em Prol da doação de órgãos e tecidos com
as 21 escolas no dia 27/09/04
III Confraternização entre a equipe de transplante renal e
pacientes com seus familiares no dia 28/09/04
Showlidarity a sample music - festival de corais e bandas
em prol da doação de órgãos e tecidos 14/10/04
Pic-Nic em Famílias - para conscientizar a importância
das famílias no processo da doação de órgãos e tecidos
- 17/10/04
I Caminhada por um Mundo Unido: Fraternidade e
Doação - com as escolas públicas e particulares de Bauru,
associações e empresas de Bauru- 19/10/04

Encerramento da II Gincana Pela Vida - na qual a OPO de
Botucatu recebeu o diploma de Honra ao Mérito entregue
pela Diretoria Regional de Ensino
Palestra sobre Doação de Órgãos e Tecidos na SPAT dos
Correios de Bauru 18/11/04
Palestra sobre Doação de Órgãos e Tecidos na SPAT da
Plajax de Bauru 25/11/04
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Ermelindo Matarazzo
Abertura VI Campanha Nacional de Doação de Órgãos
e Tecidos - Departamento Hospital Gonzalo Vecina Neto
Secretário Municipal de São Paulo

HC UNICAMP
Em Campinas, HC Unicamp monta programação variada para lembrar a campanha
O Hospital das Clínicas de Campinas - ligado à Unicamp,
dedicou os dias 25, 26 e 27 de setembro à campanha
nacional de doação de órgãos e tecidos.
No primeiro dia, a banda do 8º Batalhão da Policia Militar
de Campinas, com o apoio da 2º CIA, fez uma apresentação.
Também foram distribuídos folders informativos nos
semáforos e exposição de faixas no Largo das Andorinhas,
no centro da cidade.
Outra atividade foi a celebração de uma missa na Catedral
Metropolitana de Campinas. Na ocasião, o Coordenador
da OPO/HC/UNICAMP, Adriano Fregonesi, transmitiu uma
mensagem de apoio à doação de órgãos e tecidos.
No dia 26, aconteceu a “Caminhada pela Vida”, evento
ocorrido no Bosque dos Jequitibás. No local, foram
distribuídos folders à população com auxílio do Coral Vozes
da FCM/UNICAMP e do grupo clown “Xododói”. No evento,
compareceram médicos além dos pacientes transplantados,

pacientes na fila de espera e seus familiares.
O último dia ficou marcado pela integração entre
organizações não-governamentais e governamentais.
Houve uma solenidade para a formalização de parceria
entre Unicamp, através da OPO/HC, e o Serviço Aerotático
da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
A cerimônia foi aberta pelo reitor da Universidade, Carlos
Henrique de Brito Cruz. Participaram representantes da
OPO/HC/UNICAMP (Organização de Procura de Órgãos),
OPC/HC/UNICAMP (Organização de Procura de Córneas),
Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Campinas (ARCC),
Associação de Apoio Assistencial de Crianças e Adolescentes
Renais (AACAR), Associação de Assistência aos Portadores de
Hepatites Candidatos e Transplantados Hepáticos (APHOIE),
Centro de Apoio ao Transplantado de Medula Óssea (CATMO),
Comissão Compartilhando Soluções, Xododói e Hospital
Municipal “Dr. Mário Gatti”.
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Osvaldo Cruz
VI Campanha de Incentivo à Doação e
Captação de Órgãos
Este ano, a IV Campanha de Incentivo à Doação e Captação
de Órgãos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) reuniu,
no dia 27 de setembro, mais de 300 pessoas no anfiteatro
do Hospital. O evento foi gratuito e aberto ao público com
distribuição de materiais informativos.
Nos períodos da tarde e da noite uma equipe de
profissionais comandou palestras, entre eles: Dr. Luiz
Augusto Pereira, coordenador do Sistema Estadual de
Transplantes, Dra. Carmen Vergueiro, presidente da
Associação de Medula Óssea (AMEO), Dr. Flávio Jota de
Paula, coordenador da Comissão Intra-Hospitalar, Dr.
Luis Estevam Ianhez, Dr. Marcelo Perosa de Miranda, Dr.
Ramez Ambar e Dr. Maurício Fernando A. Barros. Além
disso, o transplantado cardíaco Sr. Salvador Paiva fez um
emocionante depoimento.
O tema foi: Participe / Doe e Notifique - Doar é um gesto
de amor.
A campanha, comandada pela enfermeira Maria Celeste
Patrocínio de Almeida, coordenadora de Transplantes
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, contou com várias
atividades e a participação de Enfermeiros do Grupo de
Estudos em Transplantes, que realizaram palestras para
diferentes públicos, durante o mês de setembro.
No Colégio Pe. Moye no Bairro do Limão, as enfermeiras
Simone Aparecida Correia, Maria Celeste e Fátima Beatriz
Ferreira reuniram numa palestra 350 alunos do ensino médio,
professores, orientadores e diretoria, com grande repercussão
na platéia. Posteriormente, pais de alunos entraram em
contato solicitando mais detalhes sobre este assunto.
Outro momento envolvente ocorreu na Igreja Adventista de

Banner da Camp

anha

Enfermeiras do grupo de estudo em transplantes do HAOC, distribuindo
material informativo para todos os participantes

Moema, com a participação ativa de mais de 120 pessoas,
entre elas, dois transplantados que emocionaram a platéia
com seus depoimentos.
A enfermeira Celeste também participou da organização
da Campanha Nacional, elaborada pela ABTO, e da
elaboração de aulas para todos os CEUs para capacitação
dos professores, potenciais multiplicadores nas escolas
públicas.
Na PUC de Sorocaba, numa palestra para médicos e
acadêmicos de enfermagem e medicina, a enfermeira
Celeste teve a oportunidade de falar sobre a importância
e atuação da comissão intra-hospitalar e da coordenação
de transplantes em um hospital privado.
“Todo este trabalho não seria possível sem o apoio do
presidente e da diretoria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
que constantemente participa do trabalho de conscientização
da população, com o objetivo de diminuir a espera angustiante

Dr. Luiz Augusto Pereira palestrante
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por doação de órgãos, que muitas vezes leva os pacientes ao
óbito”, afirma a enfermeira Maria Celeste.
O trabalho de divulgação pela imprensa ajudou a ampliar
consideravelmente a abrangência da campanha. O
programa Beleza Hoje, apresentado pelo Dr. Marcelo
Schumann na Rádio Trianon, entrevistou a enfermeira
Celeste e a Dra. Huda Noujain, médica transplantadora da
Equipe Hepato do HAOC. Além disso, as duas profissionais
participaram do programa Fala Sério da AllTV, exibido pela
internet e pela TVA. Para a Rádio Globo, a Dra. Noujain
deu uma entrevista muito envolvente que gerou muitos
telefonemas dos ouvintes. Chamadas para as palestras no
HAOC foram divulgadas nas agendas de vários jornais.

Público presente durante a palestra do Dr. Luiz Augusto Pereira, presente
o presidente do Hospital Alemão Osvaldo Cruz. Sr Glintea Kceinberg e o
coordenador da CHI Dr. Flávio J. de Paula

Ribeirão Preto
Caminhada ecológica e futebol
A Campanha Nacional de Doação de Órgãos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi bastante animada. Os destaques
foram uma caminhada ecológica e um jogo de futebol.
A caminhada aconteceu no Parque Ecológico “Curupira” e contou com a participação de pacientes transplantados,
pacientes à espera de transplantes, além de seus familiares, médicos e enfermeiros, entre outros. A partida de futebol
também reuniu enfermeiros, médicos e pacientes transplantados.
Segundo Jeová Nina Rocha, da OPO-Ribeirão Preto, foram concedidas dez entrevistas à mídia local sobre o tema.
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São José do Rio Preto
Rio Preto inova colocando os "outdoors" circulando nos
ônibus e nos seus indicadores de destino da cidade, faz
pesquisa no shopping center e show na praça.
Mário Abbud Filho

Sorocaba
Sorocaba: agito na cidade pelo
segundo ano consecutivo
A II Campanha de Doação de Órgãos e Tecidos da Fundação
Transplante Vida foi um grande evento de conscientização
popular e esclarecimentos para a população de Sorocaba
sobre doação de órgãos e morte encefálica. A ação
foi realizada no dia 25 de setembro no Parque do
Campolim.
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Mais de 200 pessoas estiveram presentes prestigiando o evento
que teve ampla cobertura dos veículos de comunicação local,
tanto escritos como também rádio e televisão. A repercussão
pela mídia auxiliou muito a divulgação da importância da
Doação de Órgãos e Tecidos.
Várias entidades apoiaram e participaram do evento, entre
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elas, o Hospital da Unimed de Sorocaba, Transdoreso
(Associação de Pacientes, Doadores e Transplantados
Renais de Sorocaba e região) e Enfesp (Escola Técnica de
Enfermagem). Foram realizadas apresentações da Orquestra
Filarmônica Jovem de Sorocaba, Grupo de Violeiros de
Paulínea e do Grupo de Forró Feijão com Farinha.
De acordo com a organização, os objetivos do evento foram
atingidos em sua plenitude, bem como demonstraram a
solidariedade, já conhecida, do povo sorocabano.
I Semana de Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos
de Sorocaba
A cidade teve, ainda, a I Semana de Doação e Transplante de
Órgãos e Tecidos de Sorocaba, que aconteceu entre os dias 27
e 30 de setembro com o apoio do Hospital Oftalmológico.
Foram abordados diversos temas referentes à transplantes
e a importância da doação de órgãos. Participaram do
evento o Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana (transplante
renal), Dr. Térsio Genzini (transplante de pâncreas), Dr. Luis
Augusto Pereira (Coordenador Central de Transplantes),
Dra. Luciene Barbosa de Souza (transplante de córnea),
Dr. Luciano F. Aguiar (transplante de coração), entre outros

especialistas de Sorocaba. Foram realizadas palestras para
mais de 150 pessoas que trabalham na área da saúde.
O sucesso desta Campanha tem se refletido nos bons
índices de doação de órgãos na região e na ótima
captação de córnea realizada há vários anos pelo Hospital
Oftalmológico.
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Sergipe
Semana agitada em Sergipe
A Campanha deste ano, no Estado de Sergipe, iniciou-se no dia 13 de
setembro com a implementação do “Projeto de Sensibilização dos
Servidores do Hospital Governador João Alves Filho para transplantes”.
Foram realizadas palestras nos três turnos, durante 14 dias, objetivando
levar até os servidores aspectos éticos, legais e técnicos do processo
Feira de saúde
en fatizando Do
aç ão de Órgãos
doação/transplantes na tentativa de reverter conceitos, paradigmas e tabus
para
adolesc en te se
rgipianos.
que envolvem todo o processo.
Entre os dias 21 e 27 de setembro, a CNCDO-SE participou de Feiras de Saúde, da Semana de Incentivo
à Pesquisa da Universidade Tiradentes e de uma exposição na agência Central dos Correios. A Campanha foi finalizada
com panfletagem em vários pontos da cidade no dia Nacional da Doação de Órgãos, ação que contou com a participação
do Lions Clube e da Associação de Transplantados “OMBRO AMIGO”.

Abertura da Campanha Sergipana de Doação de Órgãos 2004.

Dr. Raimundo Saturnino representante da SES, Dr. Manoel Pacheco e
Sr. Benedito Nunes presidente da Arcrese.

Sr. Ronaldo transplantado renal congratulando-se com equipe da CNCDO-SE.

Representantes da sociedade sergipiana na abertura da Campanha
sergipiana de doação de órgãos 2004.

Coordenador Benito Oliveira Fernandez fazendo panfletagem em frente ao HGJAGF.
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Stand da CNCDO-SE na feira da saúde.
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IX CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPLANTES
IV CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE TRANSPLANTES
Fórum de Histocompatibilidade - ABH / VII Encontro de Enfermagem em Transplante
I Encontro Nacional de Psicologia em Transplante / I Encontro Nacional de Fisioterapia em Transplantes
Com satisfação, estamos enviando a 2ª Circular do IX Congresso
Brasileiro de Transplantes; VIII Encontro de Enfermagem em
Transplantes; Fórum de Histocompatibilidade 2005 – ABH; IV
Congresso Luso Brasileiro de Transplantes. Este ano, estaremos
adicionando mais dois eventos aos nossos congressos, o I Encontro
Nacional de Psicologia em Transplantes e o I Encontro Nacional de
Fisioterapia em Transplantes, com a esperança de ampliar ainda
mais a participação de outros profissionais ligados ao transplante
em nosso certame. Para esta finalidade, o apoio e colaboração
da Diretoria da ABTO têm sido inestimável.
Salvador, cidade da alegria permanente, espera para
recebê-los de braços abertos, com o carinho e hospitalidade
características. Tudo faremos para tornar sua estadia a mais
agradável e proveitosa possível. Pacotes turísticos especiais
estão sendo elaborados para que todos possam aproveitar o
máximo da beleza e dos encantos da nossa cidade e das áreas
circunvizinhas, particularmente os inúmeros locais bucólicos da
Baía de Todos os Santos.
Um número significante de convidados internacionais já
confirmou presença no evento, ao lado da expressiva comitiva
de colegas da Sociedade Portuguesa de Transplantação, que
tradicionalmente abrilhanta nosso evento. A programação dos
congressos será similar à anterior. As atividades pré-congresso
começam no sábado, 2/07/2004, feriado estadual, com o curso
From Bench to Bedside. A atividade Hands On será mantida com a
realização do Curso de Captação de Múltiplos Órgãos em animais

vivos e será acrescida do Curso de Microcirurgia em Transplantes,
também em modelos vivos. Haverá ainda um espaço especial
para reuniões e discussões entre os Coordenadores das Centrais
Estaduais de Transplantes.
A Diretoria da ABTO exorta a todos os associados que enviem
o maior número possível de trabalhos científicos. Esta ampla
participação irá contribuir para a excelência do congresso. Os
trabalhos selecionados serão publicados no Transplantation
Proceedings. E as sessões de apresentação destes trabalhos terão
um destaque especial no congresso. Os trabalhos poderão ser
enviados por meio eletrônico, sistema este que também será
utilizado para o encaminhamento dos trabalhos aos membros
do comitê de seleção.
Todos os esforços da Comissão Organizadora local e da
Diretoria da ABTO estão sendo envidados para receber a todos
com a atenção e carinho merecidas, no sentido de permitir o
máximo de aproveitamento técnico e de lazer que a Bahia oferece.
Venha ter o prazer de encontrar seus velhos amigos da ABTO,
aproveitando também para fazer muitos outros novos.
Um forte e afetuoso abraço,

Walter Antônio Pereira
Presidente da ABTO

Jorge Luiz Andrade Bastos
Pres. dos Congressos

Ex-Presidente da ABTO é homenageado em Londres
No dia 7 de julho, o Dr. José Osmar Medina Pestana - membro do Conselho Consultivo da ABTO - recebeu,
em Londres, o título “Fellow do Royal College of Surgeons”. O Royal College é uma instituição britânica, fundada
em 1540, responsável pela diplomação de todos os cirurgiões da Grã Bretanha.
A entidade está localizada em um importante edifício de 200 anos
localizado no 35-43 Lincoln’s Inn Fields London. O título foi entregue
em sessão solene presidida pelo presidente do Royal College, Sir Peter
Morris, com a presença de 600 convidados da Sociedade Londrina.
Durante a cerimônia, foi lido o histórico acadêmico de Medina, desde
a sua formação como torneiro mecânico em Ipauçu até seu desempenho
acadêmico com livre docência e Diretor do maior programa de transplantes
renais do mundo no Hospital do Rim e Hipertensão, Fundação Oswaldo
Ramos da Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Também foi
destacada sua atividade futebolística semanal e seu time de preferência,
o Palmeiras.
Medina é o único brasileiro portador deste título, podendo utilizar
as letras FRCS em suas publicações acadêmicas.
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Calendário de Eventos
2005
ABRIL
21 - 24

XIV Congresso Argentino de Nefrologia
VII Congresso Argentino para Técnicos e Enfermairos em Nefrologia
IV Congresso Latinoamericano de Insulficiência Renal Aguda
Sheraton Internacional Iguazu Resort
Informações: www.san.org.ar / www.metgroup.com.ar

ABRIL
29
MAIO
01

XIII Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica
Mar Hotel
Recife - PE
Informações: www.nefropediatria2005.com.br

MAIO
04 - 06

4th World Congress on Tissue Banking
Rio de Janeiro - Brasil
Hotel Sheraton - Rio
Informações: e-mail: www.alabat.net

JUNHO
26 - 30

18º Congresso da Sociedade Internacional de Nefrologia
(18th Congress of the ISN - WCN 2005)
Singapura
Informações: www.wcn2005.org - Fone: (65) 6379-6261

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
Informações: e-mail: itl@interlinkeventos.com.br

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
03 - 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

Apoio
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Hospital do Rim comemora Seis Anos
O Hospital do Rim e Hipertensão de São Paulo comemorou
seis anos com um evento científico com participação de 200
transplantadores brasileiros, junto com os Drs. Peter Morris,
Roy Calne, Martí Manyalic, Josef Lloveras, José Toro, Domingos
Machado, Domingos Casadei, Dr. Robert. A Montgomery, John F.
Neylan, Gaetano Ciancio, fundado em 1998, o Hospital do Rim e
Hipertensão dedica-se principalmente aos cuidados de doenças
renais, hipertensão, diabetes e suas conseqüências no sistema
cardiocirculatório. Sua concepção é fundamentada na assistência
à saúde, ensino de graduação e pós-graduação e pesquisa clínica,
sendo dirigido pela Fundação Oswaldo Ramos, como órgão
suplementar da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista
de Medicina (UNIFESP/EPM). Sua equipe de profissionais de
atendimento é formada principalmente por professores da UNIFESP,
médicos e enfermeiros formados nesta Escola, sendo referência
internacional nas áreas de pesquisa clínica, assistência nefrológica,
urológica e cardiovascular. Conta com 400 funcionários, profissionais
de diversos setores e outros 250 profissionais entre professores,
auxiliares de ensino, pesquisadores, pós-graduandos, estagiários
e técnicos.
“O impacto deste hospital será grande, assim como nosso
desafio: melhorar, cada vez mais, o tratamento dos problemas
renais no Brasil”, enfatiza o professor Oswaldo Ramos, idealizador
do Hospital do Rim e Hipertensão

Dra Maria Teresa Zanella, Dona Ruth Cardoso,
Dr. Artur Beltrame Ribeiro, Dr. José Osmar Medina
Pestana, Dr. Roy Calme, Dr. Peter Morris

Almoço

O Hospital do Rim e Hipertensão realiza cerca de 500 transplantes renais por ano, atende entre 150 e 200
pacientes ambulatoriais e conta com sistema efetivo de captação de órgãos permanente, disponibilidade
de centro cirúrgico, terapia intensiva e corpo técnico especializado. Noventa por cento do atendimento é
dirigido aos pacientes do Sistema Público de Saúde (SUS) e pacientes de diferentes níveis sociais tem acesso
ao mesmo tratamento nas áreas de transplante, diálise, hipertensão, diabetes, cardiologia invasiva, urologia,
nefrites e litiase.
No evento foram abordados os temas:
a) Coordenação de Tx Espanha - Dr. Martí Manyalic; b)Captação de Órgãos - Marginais e Imunossupressão
- Dr. Josef Lloveras, c) Discussão informal com Prof. Peter Morris (Professor of Oxford University) e Roy Calne
(Professor of Cambridge University), d) TRACROLIMO - O que aprendemos depois de 10 anos de experiência
nos E.U.A. - Dr. Robert. A. Montgomery, e) SIROLIMO - Novas perspectivas no transplante renal - John F.
Neylan, f) Novos imunossupressores no Brasil - Dra. Clotilde Druck Garcia e Dr. Hélio Tedesco Silva Júnior,
g) CELLCEPT-10 anos de experiência VALCYTE - Nova opção terapêutica contra CMV (Citomegalovírus)
- Gaetano Ciancio.

4th World Congress on Tissue Banking
4 a 6 de Maio de 2005 - Hotel Sheraton - Rio de Janeiro - RJ
Organizado pela Associação LatinoAmericana de Bancos de Tecidos (ALABAT), com o apoio da Associação
Americana de Bancos de Tecidos (AATB), da Associação Européia de Bancos de Tecidos (EATB) e da Associação da
Asia Pacifico de Bancos de Tecidos (APASTB).
Presença dos principais especialistas mundiais da área, discutindo tópicos envolvendo: seleção de doadores,
processos, regulamentações, patentes, qualidade em produção, novos produtos em biotecnologia e workshops com
enfoque clínico e utilitários.

4

Mais informações sobre o programa, envio de trabalhos (temas livres e pôsters) e inscrições, podem ser
obtidas acessando o site do congresso na home-page da ALABAT: www.alabat.net
julho / setembro 2004
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Joinville sedia o 2o Encontro de
Transplantadores da Região Sul e o
1o Encontro de Coordenadores
Intra-Hopitalares de Santa Catarina
Por iniciativa do Serviço Cirúrgico de Transplante
da Fundação Pró-Rim de Santa Catarina, com o apoio
da ABTO, ABCDT e CNCDO-SC, o evento reuniu pela
segunda vez as principais lideranças em transplante
da Região Sul do Brasil, além da participação
relevante dos Professores Doutores Irene Noronha,
Osmar Medina Pestana e Walter Pereira.
Discutiu-se no primeiro dia, 15 de outubro, o
que fazer para aumentar o número de captações de
órgãos, o papel da CNCDO-SC e dos coordenadores
intra-hospitalares no processo de notificação e
efetivação das captações em Santa Catarina. No
sábado, foram ministradas palestras focadas nas
modalidades de transplante de órgãos sólidos
que Santa Catarina está habilitada pelo SNT (Rim,
Coração, Fígado e Pâncreas).
Porém, não foi só trabalho que marcou a semana
em Joinville. Os participantes marcaram presença no
jantar de confraternização, na feijoada e para quem
ficou mais uma noite em Joinville, a Oktoberfest em
Blumenau.

joinville.indd 5

Walter Pereira, Rafael Maciel, Medina Pestana,
Clotilde e Valter Garcia

A iniciativa busca melhorar as relações entre
as equipes dos três estados do Sul que, além de
próximos geograficamente e culturalmente, podem
intercambiar ensinamentos.
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Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes na
cidade do Porto em Portugal
No período de 4 a 7 de julho de 2004, foi realizado
o Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, na
cidade do Porto, em Portugal, com participação
importante da ABTO, através de número expressivo
de associados. Além de membros da Diretoria e
Conselho Consultivo, participaram, também, os
Coordenadores dos Departamentos, o Presidente
da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula
Óssea, Equipe de Treinamento em Captação de
Órgãos e vários associados convidados pela Comissão
Organizadora.
Essa realização conjunta da Associação Brasileira
de Transplante de Órgãos e Sociedade Portuguesa
de Transplantação é resultado de um acordo de
cooperação internacional entre as duas Entidades,
e visa o desenvolvimento dos Transplantes nos dois
países.

Além desses aspectos, a parte científica revestiuse de participação efetiva dos brasileiros em todas
as apresentações, discussões e realização conjunta
de procedimentos cirúrgicos em bloco cirúrgico.
Foram abordados assuntos relacionados à política de
transplantes em cada um dos países, Coordenação
e Registro de transplantes, a política e aspectos
éticos relacionados ao doador vivo não aparentado,
Imunologia, Enfermagem, transplantes de órgãos
(Coração, Pulmão, Fígado, Rim, Pâncreas, RimPâncreas) e tecidos (Medula óssea, Córnea, Pele,
Ossos).
Simpósios sobre Imunossupressão foram destaques
na programação, ao lado da apresentação de vários
trabalhos científicos, como temas livres e pôsters.
O resultado agradou a todos, com a manifestação
expressa de que teremos no próximo Congresso
Luso-Brasileiro, a participação correspondente ou
maior, dos irmãos portugueses em Salvador, no
Brasil.

O evento foi destacado pela cordialidade entre
os participantes e devemos registrar a recepção
carinhosa e calorosa de nossos patrícios para
conosco. Por nosso lado, torcemos e sofremos com
eles na final da Copa Européia de seleções de futebol,
realizada nesse mesmo período.
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Bahia
Itabuna
Viajamos para a cidade de Itabuna para fazermos palestras para os profissionais da
área de saúde do interior da Bahia, particularmente o Sul da Bahia.
Na capital na mesma ocasião foram ministradas palestras na UNEB (faculdade de
enfermagem), escolas públicas e privadas.
Dr. Jorge Bastos
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Espírito Santo
Colatina
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