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 no Estado do Ceará

As ações desenvolvidas no Estado do Ceará em prol 
da VII Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Te-
cidos, foram realizadas de 22 a 30 de setembro de 
2005 e foram marcadas pela parceria entre a Central 
de Transplantes Estadual e Organizações da Socieda-
de Civil na organização da programação e mobilização 
de diversos apoios para a sua realização.

A campanha com o tema central “Doando Vidas”, teve 
como objetivo mobilizar a sociedade, fornecer esclare-
cimentos e informações à população, bem como cons-
cientizar os profissionais da saúde sobre a importância 
do seu papel no processo de doação de órgãos.

O lançamento da campanha aconteceu dia 22 de se-
tembro na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, 
em sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do 
Coração e ao Dia Nacional da Doação de Órgãos e Te-
cidos, onde foram homenageadas as seguintes institui-
ções através de seus representantes legais:

• Central de Transplantes do Ceará - Dra. Eliana 
  Régia Barbosa de Almeida;
• Instituto Dr. José Frota - Francisco Wandemberg  

  Rodrigues dos Santos;
• Hospital de Messejana do Coração - Dr. Petrônio  

  Vasconcelos Leitão;
• Hospital Geral de Fortaleza - Florentino de Araújo 

  Cardoso Filho;
• Hospital Universitário Walter Cantídio - Silvio Paulo 

  da Costa Araújo;
• Rocha Furtado;
• Associação dos Diabéticos e Hipertensos de  

  Fortaleza - Sr. Evilásio Craveiro.

No dia 25 de setembro, na Av. Beira Mar, em For-
taleza, aconteceu a Caminhada pela vida, uma mo-
bilização pública que contou com a participação de 
pacientes transplantados e familiares, profissionais 
da saúde, lideranças políticas, entre outros. No dia 
17, outra mobilização na Praça do Ferreira, no Cen-
tro da Cidade de Fortaleza também reuniu um grande 
número de pessoas. 

Após este evento e através da notificação à Central 
de Transplantes, ficamos sabendo que os esclareci-
mentos recebidos na praça, sobre doação de órgãos 
foram decisivas para a família de um doador. Este 
fato, deixa a certeza de que o  povo é solidário mes-
mo em um  momento de grande perda e que toda 
forma de esclarecimento à população é válida e deve 
ser intensificada. 

Um balcão da doação com apresentação de víde-
os e distribuição de folders, seguido de palestra foi 
realizado no BNB / Passaré, no dia 28, atendendo 
às expectativas dos funcionários dessa instituição em 
discutir o tema.

Encerrando a nossa programação e consideran-
do que os doadores de órgãos e tecidos são as 
estrelas dessa celebração da vida, foi realizado 
dia 30, no BNB Clube um Encontro Comunitário 
entre as Igrejas Evangélicas, Católica, Espírita e 
Sociedade, em homenagem aos doadores de ór-
gãos e tecidos. 

A dimensão espiritual da doação de órgãos foi 
abordada pelas lideranças religiosas harmoniosa-

VII Campanha Nacional de Doação 
de Órgãos e Tecidos

Ceará • Fortaleza
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A Campanha de Do-
ação de Órgãos na 
cidade de Ipatinga-MG 
tem na pessoa da Dra. 
Graziela H. C. Pancieri 
Mendes, a sua forte 
incentivadora, ao co-
mandar há dois anos 
(tempo que reside na cidade), a campanha nos 
postos de saúde onde trabalha para a prefeitura e, 
também na associação dos aposentados. A Dra. 
Graziela, como todos nós da família, participa da 
campanha por intermédio de nossa mãe Heloiza 
que já é voluntária há vários anos aqui no Espírito 
Santo na cidade de Colatina.

Campanha de Doação 
de Órgãos na cidade 

de Ipatinga

mente, respeitando-se a multiplicidade de cultos 
e doutrinas que em nossa sociedade convivem lado 
a lado. Iniciar um diálogo com os diversos segmentos 
religiosos para esclarecer e desmistificar a questão da 
doação e transplantes de órgãos foi um momento emo-
cionante e de maior significado para a campanha.

Um momento de integração e lazer aconteceu 
no BNB clube com o já tradicional jogo de futebol 
de salão entre equipe de profissionais do centro 
de transplante cardíaco do Hospital de Messejana 
do Coração x Pacientes Transplantados. Foi um 
momento de grande diversão para os times e tor-
cidas organizadas, com um placar de 4 x 3 para 
os pacientes, que orgulhosamente na quadra mos-
traram o resultado da competência e dedicação 
da equipe de transplante do referido hospital.

Entidades que coordenaram a VII Campanha Nacio-
nal de Doação de Órgãos e Tecidos no Estado do Cea-
rá em parceria com a CNCDO-CE:

• Associação dos Diabéticos e Hipertensos de  
  Fortaleza - ADHFOR;
• Associação dos Transplantados Cardíacos do 
  Estado do Ceará - ATCC;
• Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos 
  e Transplantados - ACEPHT;
• Associação dos Pacientes Renais do Ceará -  

  ASPRECE;
• Associação Nacional de Divulgação e Dispersão da
  Doação e Captação de Órgãos e tecidos - ANDORAT.

Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

Minas Gerais • IpatingaCeará • Fortaleza
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A CNCDO Regional 
Zona da Mata vem co-
memorando o Dia Na-
cional de Doação de 
Órgãos desde julho do 
corrente ano.

As três redes de televisão que dão cobertura à ci-
dade e região vêm, desde então, veiculando durante 
sua programação, depoimentos de pessoas trans-
plantadas que tiveram uma melhoria muito grande 
em sua qualidade de vida com essa terapêutica e, 
de uma mãe que perdeu sua filha esperando por um 
transplante.

Neste mesmo período, uma grande rede de super-
mercados imprimiu em suas sacolas de compras a lo-
gomarca e telefone da Central de Transplantes, pos-
sibilitando que uma boa parte da população tivesse 
acesso a estas informações. O mesmo impresso foi 
utilizado, acrescido do slogan da Central pela TELE-
LISTA Regional em seu catálogo telefônico de 2005.

Paralelamente, as Assistentes Sociais da Central de 
Transplantes iniciaram em agosto um treinamento com 
os professores da rede Municipal de Ensino, com o pro-
pósito de prepará-los e motivá-los a trabalharem o tema 
com seus alunos. Esse projeto será oferecido às Esco-
las Estaduais e Particulares em 2006.

Dois sites informativos lançaram matérias sobre o as-
sunto, esclarecendo a população a respeito da realidade 
dos transplantes em nossa região.

No dia 24 de setembro, aconteceu uma distribui-
ção de folhetos explicativos em um movimentado 
shopping da cidade com o objetivo de esclarecer e 
conscientizar a população sobre a importância da Do-
ação de Órgãos.

Conjuntamente, várias palestras vêm sendo realiza-
das com esse mesmo objetivo.

Atividades Comemorativas do Dia Nacional de 
Doação de Órgãos em Juiz de Fora – MG

Minas Gerais • Juiz de Fora
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No período de 25 a 30 de setembro de 2005, co-
memoramos em Uberlândia a VII Campanha Nacional 
de Doação de Órgãos. A mesma foi realizada com o 
apoio dos colaboradores locais e principalmente dos 
Laboratórios Wyeth-Whitehall Ltda, que patrocínou a 
confecção de camisetas e chaveiros com o tema 
da campanha, faixas e banners, que foram utilizados 
durante a semana do evento.

A equipe da CNCDO Regional Oeste / MG Trans-
plantes, contou com o apoio dos padrinhos da Cam-
panha Bete e Newton, pais de uma criança doadora 
de órgãos, na organização de uma caminhada no 
Parque do Sabiá, onde estiveram presentes as im-
prensas falada e escrita, equipe da Central de Trans-
plantes, transplantados e universitários. Durante a 
caminhada foram distribuídos chaveiros, balões em 
forma de coração e houve sorteio de camisetas com 
o tema do evento.

Bete – mãe de 
criança doadora de 
órgãos e madrinha 
da Campanha de 
Doação de Órgãos, 
é homenageada pela 
equipe da CNCDO 
– Regional Oeste, na 
cerimônia de abertura 
do evento.

Campanha de Concientização no Dia Nacional 
de Doação de Órgãos em Uberlândia - MG 

Autoridades compõem a mesa de abertura, na 
Sociedade Médica, da VII Campanha de Doação 
de Órgãos. Da esquerda para direita: Dra. Rita 
de Cássia – Coord. CNCDO - Regional Oeste, Dr. 
Elmiro Santos Resende – Vice Reitor -UFU, Dr. Daltro 
Catani –Diretor da DADS de Uberlândia, Dr. Alair 
Benedito Almeida – Diretor Geral HCU, Dr. André Luiz 
– Secretário da Saúde, Dr. Pascoal Luiz Lorechio 
– Diretor da Sociedade Médica e Sebastiana Divina 
Borges – Presidente da Associação dos Renais

Polícia Rodoviária Federal de Uberlândia, 
na pessoa do Inspetor Davi Stanley Bomfim 
Dias, recebe homenagem de Francisca Celma 
(“Chiquinha”), paciente transplantada renal, 
que pôde ser transplantada como urgência 
graças ao eficiente trabalho desenvolvido 
pela polícia junto à CNCDO.

Dra. Rita de Cássia Martis P. Pedrosa – Coord.
CNCDO – Regional Oeste, homenageia o reitor 
da Universidade Federal de Uberlândia – 
Dr. Arquimedes Diógenes Ciloni, na pessoa 
do Vice Reitor  - Dr. Elmiro Santos Resende.

A abertura oficial da Campanha aconteceu na 
Sociedade Médica. Comporam a mesa, represen-
tantes do Hospital de Clínicas, Reitoria da Univer-
sidade Federal, Direção da DADS – Diretoria de 
Ações Descentralizadas da Saúde, Presidente da 
Sociedade Médica, Presidente da Associação dos 
Renais Crônicos e Coordenação da CNCDO-Regio-
nal Oeste.

Na abertura foram feitas apresentações musicais e 
teatrais, o que agradou bastante aos participantes da 
cerimônia. A cantora apresentou melodias lindas e o 
casal de atores arrancou gargalhadas da platéia.

Também foram feitas homenagens pela equipe da 
Central à Reitoria da Universidade Federal de Uber-
lândia, por priorizar a causa Doação e Transplantes 
de Órgãos, aos padrinhos da Campanha – Elizabeth 
dos Santos Morais de Carvalho e Newton Martins de 
Carvalho pelo apoio contínuo na divulgação da im-
portância do ato de doar órgãos, à Polícia Rodoviária 
Federal por transportar com agilidade órgãos para 
transplantes. Esta homenagem foi entregue à Polícia 
por uma paciente que pôde ser transplantada em 
caráter de urgência, graças ao empenho da Polícia 
Federal em transportar material da receptora para 
Belo Horizonte, numa madrugada. 

Minas Gerais • UberlândiaMinas Gerais • Uberlândia
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Os funcionários da CNCDO-Regional Oeste, tam-
bém foram homenageados pela coordenadora da 
Central, Dra. Rita de Cássia Martins Pinto Pedrosa. 
Após a abertura houve uma confraternização entre 
os convidados.  

Por dois dias, trabalhamos com estande no  
Shopping Pratic Center, onde funciona um termi-
nal rodoviário. O trabalho foi muito produtivo junto 
aos transeuntes, houve distribuição de chaveiros, 
folderes, esclarecimento de dúvidas relacionadas  
à doação. Foram inscritos 70 candidatos volun-
tários para doação de medula óssea. Levamos à 
essa comunidade apresentações de danças, músi-
co (violeiro) e grupo artístico.

As Unidades de Atendimento Integrado – UAIs 
e estabelecimentos de saúde foram visitadas 
pela equipe desta Central, para a divulgação do 
tema da Campanha.

Artista posa para fotos com crianças e seus pais.

Funcionária da CNCDO – Regioanal Oeste atende voluntária para doação 
de medula óssea em stand do Pratic Center Shopping.

Grupo teatral: Yvens e Maria Amélia apresentam peça sobre o tema 
Doação de Órgãos e divertem os convidados.

Pré – abertura da Campanha, 
organizada pelos padrinhos Bete e Nilton. Acompanhada

pela imprensa local que entrevista Carlos – transplantado renal, 
na concentração da Caminhada.

Entre as atividades realizadas, participamos de en-
trevista na mídia local (falada e escrita), visitamos uni-
dades hospitalares (UAIs – Unidades de Atendimento 
Integrado) e hospitais, distribuímos materiais folderes 
e cartazes, e orientamos o público presente.

Encerramos a Campanha com um jantar beneficen-
te, promovido em parceria com a Loja Cláudia das 
Neves, da Fundação Maçônica. O jantar foi um suces-
so, contamos com a participação de aproximadamen-
te 400 pessoas, onde a equipe da Central apresentou 
o trabalho realizado através de um clip sobre as ativi-
dades desenvolvidas pela mesma e finalizamos com 
agradecimentos aos organizadores e apresentação 
de uma mensagem musical. A animação do jantar 
ficou por conta da dupla musical Higor e Hugo, agra-
dando a todos os presentes.

Acreditamos que a semana transcorreu dentro das 
expectativas programadas. A equipe da Central em-
buida de harmonia se empenhou em atingir um único 
objetivo: esclarecer a população quanto à importân-
cia da doação de órgãos.

Minas Gerais • Uberlândia
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Pará • Belém

V Campanha Estadual 
de Doação de Órgãos 
e Tecidos “Amigo do 

Transplante”
A V Campanha Estadual de Doação de Órgãos 

e Tecidos na Paraíba, foi realizada no período de 
17 a 29 de setembro de 2005, que incluiu o Dia 
Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos e a VII 
Campanha Nacional organizada pela ABTO.

Foram realizadas várias atividades junto aos 
profissionais da área da saúde e à população em 
geral, na Capital (João Pessoa), e nas principais 
cidades do interior da Paraíba, nas quais estão 
situadas as Regionais da Central de Transplante, 
sendo elas: Campina Grande, Guarabira e Patos. 
Destacamos que a Paraíba saiu na frente em 
ações de cunho preventivo à diversas patologias 
que dão origem à degeneração de órgãos e a ne-
cessidade de transplante. 

O teor preventivo, junto ao curativo ou terapêu-
tico, esteve presente em todos os eventos. No 
último dia da Campanha, por exemplo, houve uma 
grande ação comunitária: mini-postos de vacina-
ção contra Hepatite; postinho para verificação de 
pressão arterial e dosagem da glicemia, visando 
detectar doenças como hipertensão, diabetes e 
prevenção de doenças hepáticas que podem cau-
sar a necessidade de transplante de rim, de pân-
creas e fígado.

Entre as atividades realizadas destacamos e 
relacionamos cronologicamente algumas, a seguir:

 1. Missa de Ação de Graças;
 2. Entrevista com a Imprensa: Televisão, Jornal,
  Revista e Rádio;
 3.  Palestra Científica: “Importância do Diagnós-

tico de ME”;
 4. Passeio Ferroviário: “Trem da Vida”
 5. Culto Ecumênico;
 6. Caminhada pela Vida (com Aula de Aeróbica);
 7. Panfletagem;

Dra. Simone Lima (Presidente da SBN - Regional PA) e Valter Duro Garcia

À esquerda: Dra Sílvia Cruz ( Resp equipe de nefrologia do Hospital 
Ophir Loyola), Dra Ma. Emilia Fernandes (Resp. Técnica da Hemodiálise 
de Macapá- AP).

Médicos do Estado do Amapá, Dr. Valter e representantes da SBN 
regional Pará.

I Jornada Paraense 
de Atualização em 
Transplante Renal 

Realizada em Belém nos dias 23 e 24 de setembro, 
em alusão à Semana Nacional de Transplantes.

Paraíba • João Pessoa     • Campina Grande • Guarabira • Patos
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1. Missa em Ação de Graças

A V Campanha Estadual teve início com a celebração de 
uma missa com o tema: “Doar, um gesto fraterno”, desen-
volvido pelo Pároco local, contando com a participação de 
um Pastor Evangélico que teve espaço entre os fiéis católi-
cos. Todos ficaram emocionados ao ver representantes re-
ligiosos de diferentes segmentos de mãos dadas por uma 
mesma causa, “A Doação de Órgãos”.

Pr. Wanderlei Brant e Pe. José Carlos Representantes das Igrejas 
Evangélica e Católica.

No parlatório, Dra. Gyanna Lys de Melo Moreira Montenegro 
Coordenadora Geral da Central de Transplante da Paraíba

Comunidade Católica que apoiou a Central de Transplante.

Paraíba • João Pessoa     • Campina Grande • Guarabira • Patos

 8. Afixação de faixas nos principais pontos da 
cidade;

 9. Carreata com Trio Elétrico: “Transplante em 
Movimento”;

10. Culto Evangélico.

2. Entrevista com a Imprensa: 
Televisão, Jornal, Revista 

e Rádio

A imprensa foi uma importante parceira na divulga-
ção dos eventos integrantes da nossa V Campanha, 
como também importantes reportagens relacionadas à 
Doação e Transplantes de Órgãos.

Maria Auxiliadora: Mãe de Doador.

Entrevista concedida a Rádio e Televisão.



Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos16 Julho / Dezembro 2005

Dra. Gyanna Lys (Coordenadora Geral da CNCDO/PB), Dr. Cássio 
Virgílio (Médico Transplantador de Fígado) e Dra. Myriam Carneiro 
(Coordenadora Técnica da CNCDO/PB)

Presença de diversos Profissionais da Saúde e afins.

FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE TRANSPLANTE.

FUNCIONÁRIOS, TRANSPLANTADOS, FAMILIARES DE DOADORES E POPULAÇÃO EM GERAL.

Funcionários da Central de Transplante da Paraíba

Paraíba • João Pessoa • Campina Grande • Guarabira • Patos

3. Palestra Científica: 
“Importância do Diagnóstico 

da ME”

Contemplando e satisfazendo a curiosidade de pro-
fissionais relacionados à área de saúde, foi realizada 
uma relevante palestra, proferida pelo Dr. Cássio Virgí-
lio, médico transplantador de fígado. O tema exposto: 
“Importância do Diagnóstico da Morte Encefálica”.

4. Passeio Ferroviário: 
“Trem da Vida”

A programação contou ainda com uma viagem de 
trem cruzando os dois extremos de João Pessoa: de 
Cabedelo à Santa Rita (municípios da área metropoli-
tana), com ampla distribuição de folders ao som do 
maravilhoso forró nordestino.

5. Culto Ecumênico

Um evento de grande emoção, que contou com a presen-
ça de receptores e seus familiares, familiares de doadores, 
pacientes em lista de espera para um transplante, funcioná-
rios da Central de Transplante, patrocinadores e população 
em geral.



Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 17Julho / Dezembro 2005

RÓSULA CALADO E TIAGO EMÍLIO: APRESENTADORES (FUNCIONÁRIOS DA CNCDO/PB).

PARTICIPAÇÃO DAS IGREJAS MÓRMONS, CATÓLICA E EVANGÉLICA.

PARTICIPAÇÃO DE CARRO DE SOM

MOMENTO DE GRANDE EMOÇÃO.

CAFÉ DA MANHÃ

AULA DE AERÓBICA

6. Caminhada pela Vida 
(com Aula de Aeróbica)

Juntamente com o Projeto Caminhar, apoiado pelo 
Governo do Estado da Paraíba, foi promovida uma ca-
minhada, com aula de aeróbica, distribuição de viseiras 
e finalizando com um café da manhã, com a presença 
de carro de som.
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Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena

Exposição de faixas na concentração da caminhada.

Entrega de panfletos a profissionais da saúde.

Animação com Trio de Forró Pé de Serra.

Participação dos funcionários da central de transplante

Receptores, familiares de doadores e receptores.

Paraíba • João Pessoa • Campina Grande • Guarabira • Patos

7. Panfletagem

Ampla distribuição de material publicitário (folders 
e panfletos), nos principais pontos de movimentação 
das cidades do Estado da Paraíba, afixação de car-
tazes e miniexposições sobre o conteúdo do material 
entregue.

     8. Afixação de faixas nos 
     principais pontos das cidades

Nos principais pontos de movimentação das cidades, 
também houve afixação de faixas alusivas à doação de 
órgãos e tecidos.

9. Carreata com Trio Elétrico: 
“Transplante em Movimento”

Abrilhantando a ensolarada manhã de domingo, foi pro-
movido um passeio na Orla Marítima, a bordo de um “Tren-
zinho”, intitulado “Transplante em Movimento”, fazendo 
muito barulho e tocando forró para chamar a atenção da 
população para a importância da Doação de Órgãos e Teci-
dos e da necessidade de manifestar em vida a sua família 
o desejo da doação.
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Receptores

Em todas as atividades contamos com a par-
ticipação dos funcionários da Central de Trans-
plante, além de familiares de doadores, trans-
plantados e população em geral.

Todos muitos entusiasmados e agradecidos 
pela oportunidade de difundir a importância da 
doação de órgãos e tecidos.

Vale salientar que a Central de Transplante tem 
seu trabalho de divulgação não somente durante 
o período de campanha, mas, participa durante 
todo ano de Multifeiras, Feiras de Ciência, Edu-
cação através da orientação em monografias de 
conclusão, realiza palestras em escolas, empre-
sas, hospitais, e outros.

Toda a campanha foi realizada com apoio e par-
ceria de empresas, de diversos ramos do merca-
do, que nos doaram camisetas, folders, bonés, 
chaveiros, adesivos, viseiras, canetas, refrigeran-
tes, água mineral, doces, biscoitos, frutas, até 
faixas, brindes para sorteio, cestas de presentes, 
balões de marketing, toner para copiadora, carro 
de som, trio de forró e coquetéis.

10. Culto Evangélico.

O encerramento da V Campanha Estadual aconteceu com a 
realização de um Culto Evangélico, que contou com uma gran-
de participação de fiéis.
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22/09/05 - Realização de palestra sobre Doação 
de Órgãos e Tecidos em Escola de Enfermagem, dis-
tribuição de panfletos informativos, sorteio de cami-
setas e bonés.

27/09/05 - Abertura da Semana do Doador com 
Culto Ecumênico, a presença do Secretário de Saúde 
de Estado, entrevistas com a imprensa, depoimentos 
de pessoas transplantadas e também daquelas que 
aguardam por transplantes.

1 a 7/10/05 - Participação da Central de Transplantes 
na Semana de Ação Paraná com distribuição de mais de 
4.000 panfletos informativos ao público em geral.

08/10/05 - Participação da Cet-Pr. na Ação Coo-
perar, em São José dos Pinhais, das 08:30 às 18:00 
com orientações ao público e distribuição de 1.200 
panfletos. Para todos os eventos foram montados es-
tandes com banners e cartazes.

10/09/05 - Participação da Central de Transplan-
tes na Ação Global, das 08:30 às 18:00, com  infor-
mações ao público e distribuição de 1.500 panfletos 
informativos.

Durante a Semana do Doador foram realizados quatro 
treinamentos no Hospital Cajuru e cinco na Santa Casa 
de Curitiba, com entrega de camisetas e panfletos infor-
mativos. Várias entrevistas em rádio e TV, com depoi-
mentos de pessoas transplantadas também acontece-
ram neste período, bem como, palestras em faculdades 
para mais de 100 alunos, sorteio de camisetas e bonés 
e distribuição de panfletos.

Para a CNCDO de Londrina e Maringá foram enca-
minhadas 100 camisetas e 100 bonés, respectiva-
mente, bem como para Cascavel. Os cartazes (1000 
unidades) e os panfletos (2000 unidades) foram en-
viados também para estas três cidades.

No encerramento da Semana, foi realizada uma 
missa de Ação de Graças às famílias de doadores e 
receptores, seguida da III Caminhada da solidarieda-
de, que saiu da catedral em direção à Boca Maldita. 
Houve distribuição de panfletos informativos para o 
público e a participação de dois bonecos, um repre-
sentando o coração e o outro as córneas. Utilizamos 
também faixas e cartazes. Um grupo de escoteiros 
também participou do evento.

Semana do Doador em Curitiba - PR
Central de Transplantes do Paraná e Secretária de Saúde de Estado da Saúde

Paraná • Curitiba
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O evento realizado com os pacientes, familiares e funcionários do HSJB em Volta Redonda, no Dia 
Nacional do Doador foi um sucesso, tendo sido bastante divulgado na cidade com a cobertura da 
imprensa regional. Confira as fotos!     

Dia Nacional do Doador em Volta Redonda

Rio de Janeiro • Volta Redonda
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Este foi o slogan da 1a Campanha de Doação de 
Órgãos de Ubatuba, que ocorreu no dia 29 de se-
tembro, na Praça Nóbrega, situada na região central 
da cidade. No local foi montado um estande e folhe-
tos informativos foram distribuídos à população por 
voluntários além do serviço de aferição de pressão 
arterial por parte dos agentes de saúde. 

A campanha teve como objetivo chamar a atenção 
da população para a importância da doação de órgãos, 
conscientizando e motivando a uma cultura da doação 
entre os cidadãos.

Graças ao apoio e realização da Secretaria Muni-
cipal de Ubatuba, do valioso trabalho dos voluntá-
rios da APREV - Associação dos Pacientes Renais do 
Vale do Paraíba, do empenho do Vereador Claudinho 
Gulli, PMDB e de amigos, esta campanha ganhou 
força em Ubatuba e região.

1ª Campanha de Doação de Órgãos de Ubatuba
Doar, uma palavra que salva vidas.

Da esquerda para direita Mary, Claudinho, Mauricio, Rosilene, Dirley e Jânio

São Paulo • Botucatú

São Paulo • Ubatuba

Botucatu também marcou presença na Campa-
nha de Doação de Órgãos com a realização de 

Campanha 
de Doação de Órgãos 

em Botucatu

diversas atividades para atrair a atenção do pú-
blico. Com faixas e camisetas com o slogan da 
campanha “Decida pela vida, seja um doador”, 
os voluntários se reuniram em pontos estratégi-
cos da cidade para orientar a população sobre o 
assunto. Entre as atividades, uma missa também 
foi realizada e contou com a participação de boa 
parte da comunidade.  

Este evento contou com a colaboração da mídia que 
se mostrou muito solidária a esta causa, levando a in-
formação de forma clara e real.

Mais uma vez a vida adquire toda sua grandeza,  pois 
o destino de todos está no coração de cada um.

Seja um doador de Órgãos!    Informe sua família!
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1ª Campanha de Doação de Órgãos 
de São José do Rio Preto

São Paulo • São José do Rio Preto
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A Campanha realizada pela Organização de Procura 
de Órgãos, de Ribeirão Preto é permanente e as ativi-
dades desenvolvidas durante a Semana Nacional de 
Doação de Órgãos foram:  

      
15 de setembro: Aula para alunos do Curso de Psico-
logia da UNAERP.

23, 24 e 25 de setembro: Participamos da FENAVID/
Feira Nacional do Vidro e Alumínio, com estande so-
bre “Doação de Órgãos”, com a presença de mem-
bros da OPO – RP, para esclarecimentos das dúvidas 
e apresentação da exposição dos trabalhos confec-
cionados pelos alunos da 3a à 8a série da Escola Li-
ceu Contemporâneo, relativos ao tema.

26 a 30 de setembro: Exposição dos trabalhos  dos 
alunos da Escola Liceu Contemporâneo, no saguão do 
HCFMRPUSP, com premiação dos melhores trabalhos.

27 de setembro: Entrevista em TV local (EPTV, 
SBT, Thati, Record).

27 de setembro: Divulgação de informes gerais 
sobre Doação de Órgãos através de Empresa Jor-
nalística de RP.

1 de outubro: Divulgação da importância da Doação de 
Órgãos, com distribuição de folders em praça pública.

7 de outubro: Palestra sobre Doação de Órgãos para 
alunos do Colégio Adventista de Ribeirão Preto.

Durante a visita diária aos Hospitais de Ribeirão 
Preto a Semana Nacional de Doação de Órgãos será 
divulgada.

Semana Nacional da Doação de Órgãos

São Paulo • Ribeirão Preto
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POESIAS

São Paulo • Ribeirão Preto

DOAÇÃO

A você, que mesmo em seu momento de plena tristeza
Não abriu mão de ofertar plena alegria
A você que perdeu alguém de muito valor
Mas não permitiu que outro alguém sentisse esta dor.
A você, que está sofrendo a dor da perda
E decidiu que faria alguém sorrir novamente.

A você que devolveu aquilo que estava perdido
Que nos fez acreditar no futuro
Que nos fez enxergar que havia uma saída
Que nos fez sonhar novamente...

Você nos devolveu alegria, em seu momento de tristeza
Trouxe de volta a esperança em seu momento de luto
Saiba que agora, virá a saudade e a solidão
Mas nunca se esqueça que você e esse alguém
Que você perdeu, ajudaram um irmão
A sair da escuridão
E encontrar a salvação.

Muito obrigada por sua doação!
Muito obrigada, meu irmão.

Caroline de Carvalho Honorato da Silva  -  5ª série
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POESIAS

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Eu quero agradecer-lhes por terem doado os órgãos de 
seu ta querido parente.
Não fiquem tristes pela morte, porque vocês ajudaram a 
continuar a vida de outra pessoa.
Vocês deram esperança a uma família que estava em 
pura solidão e desespero.
Vocês ajudaram uma pessoa a ter esperança
Vocês fizeram uma família realizar o sonho de uma vida 
saudável e feliz.
Eu quero agradecer-lhes muitíssimo mesmo, pela sua 
colaboração e generosidade.

 
Kevin Henrique Garcia  -  5ª série

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Não fique triste,você fez uma boa ação. 
Ajudou a trazer felicidade para o próximo, estabeleceu a 
salvação e deu esperança para as pessoas, deu afeto, 
deu amor.
Você compartilhou algo bom, deu a vida para outra pes-
soa. Nesse mundo onde há violência e guerra, você deu 
a luz da vida, amor. Todas essas grandes emoções.
Pense nessas coisas, fique feliz, como a pessoa que 
foi ajudada.
Por ser um amigo, agradecemos a você, pois a emo-
ção, a esperança e a felicidade, foram entregues a al-
guém por vocês.

Letícia Camperoni  -  5ª série

DOAR ÓRGÃOS É...

... doar-se

... reciclar-se

... salvar vidas

... um gesto de amor

... sobreviver em outros

... assumir a nossa finitude

... a resposta da esperança

... dar um presente de vida

... aproximar-se do Criador

... ir, deixando alguém viver

... um gesto de solidariedade

... manter acesa a luz da vida

... fazer renascer a esperança

... nosso último gesto de amor

... a certeza de vida após a vida

... não se perder nos preconceitos

... estar presente de alguma forma

... obra de amor e desprendimento

... dar continuidade às obras de Deus

... ser a luz no final do túnel de alguém

Naomi Martins Zampieri  -  3ª série

A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

A doação de órgãos
E de uma incomparável emoção,
Doar vida, sangue, coração 
Saber que uma pessoa terá uma fração
De seu ente querido, e isso vai ser a continuação 
De sua vida, além de ser uma boa ação.
Ter amor ao próximo, ter compaixão,
Tentar mudar esse mundo, cheio de ódio,
E tentar transformá-lo num mundo de amor,
Felicidade, esperança, caridade, e confraternização.
Quando alguém morre o corpo apodrece,
Só ficam as lembranças, então eu pergunto:
Porque não permitir que outra pessoa viva? !!!
Porque não ajudar o próximo?!!!
PORQUE NÃO FAZER UMA DOAÇÃO?!!!

Isadora Ribeiro Cunha – 5ª série

São Paulo • Ribeirão Preto
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A III Campanha de Doação de Órgãos e Teci-
dos da Fundação Transplante Vida, evento de 
conscientização popular e esclarecimentos para 
a população de Sorocaba sobre doação de ór-
gãos e morte encefálica, realizada no dia 24 de 
setembro de 2005, no Parque do Campolim, foi 
concluída com enorme sucesso.

Mais de 500 pessoas estiveram presentes 
prestigiando o evento que teve cobertura dos 
veículos de comunicação locais, mídia impressa, 
rádio e televisão, o que sem dúvida nos auxiliou 
muito na divulgação da importância da Doação de 
Órgãos e Tecidos. Várias entidades sorocabanas 
apoiaram e participaram do evento, entre eles, 
a Prefeitura Municipal, Hospital Unimed, Banco 
de Olhos / Hospital Oftalmológico, Hemonúcleo, 
Ligas de Endocrinologia e Cirurgia da PUC/SP, 
Transdoreso (Associação de Pacientes, Doadores 
e Transplantados Renais de Sorocaba e região), 
SESI e Enfesp (Escola Técnica de Enfermagem). 

Mais de 150 pessoas se beneficiaram com veri-
ficações de pressão arterial e avaliações plurime-
tabólicas com testes de glicemia capilar. Tivemos 
apresentações da Orquestra Filarmônica Jovem 
de Sorocaba, da Banda Ultrasom, formada por 
profissionais da saúde do núcleo de artes cênicas 
do SESI, e oficinas recreativas infantis. Assim, os 
objetivos do evento foram atingidos em sua pleni-
tude e mostraram a solidariedade, já conhecida, 
do povo sorocabano.

Além disso, realizamos também o II Encontro 
de Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos de 
Sorocaba, no dia 17 de setembro, com o apoio 
do Hospital Oftalmológico, onde foram aborda-
dos diversos temas referentes aos transplantes 
e a importância da doação de órgãos. Partici-
param do evento: Dra. Bartira de Aguiar Roza 
(Enfermeira Master do H.I. Albert Einstein); Dr. 
Milton Glezer (Médico Coordenador da OPO-HC/

Fundação Transplante Vida Sorocaba

III Campanha de Doação de Órgãos e Tecidos

SP); Prof. Dr.Rodolfo Pinto de Machado Araújo 
(Diretor Presidente da Unimed Sorocaba); Prof. 
Dr. João Roberto de Sá (Coordenador de Trans-
plantes HIAE); Dr. Francisco de Assis Salomão 
Monteiro (Central de Transplantes do Estado de 
São Paulo); Enfº Marcos Morais ( Enfº. da OPO 
- São José do Rio Preto-SP); Dra. Luciene Bar-
bosa de Souza  (Banco de Olhos de Sorocaba); 
Dra. Maria Cristina Ribeiro de Castro (Presiden-
te da ABTO 2006-7) e o Sr. Salvador José de 
Paiva  (Transplantado de Coração e autor do 
Livro “Coração Salvador”) entre outros especia-
listas de Sorocaba, que realizaram palestras 
para cerca de 100 pessoas que trabalham na 
área da saúde.

Gostaríamos de ressaltar que todo o suces-
so desta Campanha é um reflexo do constante 
trabalho das entidades envolvidas para buscar o 
aumento do número de doações de órgãos e na 
exemplar captação de córnea realizada há vários 
anos pelo Banco de Olhos de Sorocaba.

São Paulo • Sorocaba
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São Paulo • Sorocaba
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V Campanha de Doação de Órgãos de Taubaté

Em Taubaté, a  “V Campanha de Doação de Ór-
gãos de Taubaté” teve início dia 23 de setembro 
até 1 de outubro de 2005 e contou com uma 
extensa programação:

•  Abertura da Campanha na Praça de Eventos 
do Taubaté Shopping com estande e entrega 
de material informativo à população por vo-
luntários. Oferecemos o serviço de aferição 
de pressão arterial e glicemia realizados por 
profissionais da área de saúde. 

•  Sket Teatral “DOE ÓRGÃOS” – Despertando 
o interesse dos alunos da rede municipal de 
ensino apresentado pelo grupo Teatral Sem 
Demora.

•  Missa em Ação de Graças aos doadores e re-
ceptores de Órgãos e Tecido.

•  Plenário da Câmara Municipal de Taubaté em 
especial agradecimento ao apoio da  Vereado-
ra Professora Pollyana e da Câmara Municipal 
de Taubaté.

•  Encerramento na Praça Dom Epaminondas 
com estande e a participação de voluntários.

Este evento foi coordenado pela Associa-
ção dos Pacientes Renais do Vale do Paraíba 
– APREV, uma entidade não governamental, sem 
fins lucrativo, constituída exclusivamente por vo-
luntários, que objetiva os interesses e os direitos 
dos portadores de insuficiência renal crônica e 
dos transplantados renais, nos aspectos sociais, 
educativos e de suporte em ações de saúde.

Visando sempre incentivar a população a uma 
reflexão pessoal sobre o processo de doação 
de órgãos, procuramos fornecer esclarecimen-
tos de forma clara e objetiva, permitindo assim, 
uma tomada de posição consciente. Objetivamos 
também conscientizar a coordenação dos Órgãos 
Oficiais de Saúde local e profissionais de saúde, 
no que se refere à notificação a Central de Trans-
plante da existência de potenciais doadores de ór-
gãos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para 
efetivação do processo de captação de órgãos e 
transplante, uma indiscutível necessidade social.

Durante a realização da campanha, percebe-
mos que muitas pessoas são favoráveis a doa-
ção de seus órgãos pós morte, mas ainda apre-
sentam muitas dúvidas quanto às condições que 
prescrevem esse processo.

A proposta desta campanha foi de envolver to-
das as instituições locais relacionadas ao trans-
plante de órgãos. Para tanto, contamos com a 
importante participação da Prefeitura Municipal 
de Taubaté, do Hospital Universitário de Taubaté, 
através dos setores de Hematologia, Hemonú-
cleo e do Departamento de Oftalmologia e espe-
cialmente da colaboração de voluntários, amigos 
e parentes, um belo exemplo de solidariedade 
que enriqueceu em muito o evento. 

Tivemos amplo apoio de todos os meios de 
comunicação local como os jornais, emissoras 
de TV e rádios que sempre se demonstraram 
sensibilizados a esta causa.

Essa feliz união de esforços levou a uma cons-
trução bem sucedida de parcerias, que  favore-
ceu o sucesso desta campanha em favor da vida 
ao alcance de todos.

TEMA CENTRAL DA CAMPANHA

DOE ÓRGÃOS! SALVE VIDAS!      

São Paulo • Taubaté
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria GM nº 1.752, de 23 de setembro 
de 2005.

“Determina a constituição de Comissão Intra-Hos-
pitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Trans-
plante em todos os hospitais públicos, privados e 

filantrópicos com mais de 80 leitos”. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 
1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, te-
cidos e partes do corpo humano para fins de trans-
plante e tratamento e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 2.268, de 30 de junho 
de 1997, que regulamenta a Lei supracitada;
Considerando a Lei nº 10.211, de 23 de mar-
ço de 2001, que altera dispositivos da Lei nº 
9.434/1997.
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.407, de 05 
de agosto de 1998, que aprova o Regulamento 
Técnico sobre as atividades de transplante e dispõe 
sobre a Coordenação Nacional de Transplantes;
Considerando a Portaria GM nº 92, de 23 de janei-
ro de 2001, que reorganiza e estabelece os proce-
dimentos destinados a remunerar as atividades de 
captação transplante.
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.432, de 12 
de agosto de 1998, que estabelece os critérios 
de classificação e cadastramento de Unidades de 
Terapia Intensiva;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de 
novembro de 2002, que aprova o Regulamento Téc-
nico dos Sistemas Estaduais de Referência Hospita-
lar em Atendimento de Urgências e Emergências;
Considerando a Portaria MS/MEC nº 1.006, de 27 
de maio de 2004, que cria o Programa de Reestru-
turação dos Hospitais de Ensino do Ministério da 
Educação no Sistema Único de Saúde – SUS.
Considerando a Portaria GM nº 1.702, de 17 de 

Lançamento da 
Campanha de 

Doação de Órgãos 
e Tecidos em São 
Paulo é presidido 
pelo Ministro da 

Saúde

O lançamento da Campanha de Doação de Ór-
gãos e Tecidos realizada em São Paulo no dia 23 
de setembro, contou com uma cerimônia de aber-
tura concorrida e a presença do Ministro da Saúde, 
José Saraiva Felipe, que presidiu a cerimônia.   

O Ministro demonstrou sensibilidade aos apelos da 
Entidade e assinou uma portaria que visa instituir e 
profissionalizar a Comissão Intra-Hospitalar de Doa-
ção de Órgãos, e outra portaria que fará uma pre-
miação à pessoa física e jurídica que tem contribuído 
para o desenvolvimento dos transplantes no país.

José Saraiva Felipe
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agosto de 2004, que criar o Programa de Reestrutu-
ração dos Hospitais de Ensino no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS.
Considerando a necessidade de ampliar os avanços 
já obtidos na captação de órgãos e na realização de 
transplantes;
Considerando a necessidade de envolver, de forma 
mais efetiva e organizada, os hospitais integrantes 
do Sistema Único de Saúde/SUS no esforço coletivo 
de captação de órgãos, especialmente aqueles que 
disponham de Unidades de Tratamento Intensivo ca-
dastradas como de tipo II e III, que sejam integrantes 
dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar em 
Atendimento de Urgências e Emergências e/ou que  
realizem transplantes;
Considerando a necessidade de aprimorar o funcio-
namento das Centrais de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos, dotando-as de instrumentos 
que permitam sua melhor articulação com os hospi-
tais integrantes do Sistema Único de Saúde/SUS, e
Considerando que a existência e funcionamento de 
Comissões Intra-hospitalares de Transplantes permi-
tem uma melhor organização do processo de capta-
ção de órgãos, melhor identificação dos potenciais 
doadores, mais adequada abordagem de seus fami-
liares, melhor articulação do hospital com a respec-
tiva Central de Notificação, Captação e Distribuição 
de Órgãos/CNCDO, o que, por fim, viabilizam uma 
ampliação qualitativa e quantitativa na captação de 
órgãos, resolve:

Art. 1º -  Determinar que todos os hospitais públicos, 
privados e filantrópicos com mais de 80 lei-
tos, devem constituir a Comissão Intra-hos-
pitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante.

 § 1º -  A partir da publicação desta portaria, 
a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante 
passa a se chamar Comissão Intra-Hospi-
talar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante - CIHDOTT.

 § 2º -  A Comissão de que trata este Artigo 

deve ser instituída, por ato formal da 
direção de cada hospital, estar vincu-
lada diretamente à diretoria médica da 
instituição, devendo ser composta por 
no mínimo três membros integrantes de 
seu corpo funcional, dentre os quais 01 
(um) designado como Coordenador In-
tra-hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante.

 § 3º -  O Coordenador da Comissão de-
verá ter participado do Curso de Forma-
ção de Coordenadores Intra-hospitalares 
de Transplantes com certificado emitido 
pelo Sistema Nacional de Transplantes 
ou pela CNCDO do Estado.

Art. 2º -  Definir que a atribuição da CIHDOTT 
será de a organizar a instituição hospi-
talar para que seja possível:

 a – detectar possíveis doadores de ór-
gãos e tecidos no hospital;

 b – viabilizar o diagnóstico de morte 
encefálica, conforme a Resolução do 
Conselho Federal de Medicina sobre o 
tema;

 c – criar rotinas para oferecer aos fami-
liares de pacientes falecidos no hospital 
a possibilidade da doação de córneas e 
outros tecidos;

d –  articular-se com a Central de Transplan-
te do Estado respectivo (CNCDO) para 
organizar o processo de doação e cap-
tação de órgãos e tecidos;

e –  responsabilizar-se pela educação con-
tinuada dos funcionários da instituição 
sobre os aspectos de doação e trans-
plantes de órgãos e tecidos;
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f –  articular-se com todas as unidades de 
recursos diagnósticos necessários para 
atender aos casos de possível doação;

g –  capacitar, em conjunto com a Central de 
Notificação, Captação e Distribuição de 
Órgãos e Sistema Nacional de Transplan-
tes, os funcionários do estabelecimento 
hospitalar para a adequada entrevista fa-
miliar de solicitação e doação de órgãos 
e tecidos.

Art. 3º -  Determinar que a CIHDOTT possua auto-
nomia em suas atividades.

 §1º -  A Comissão deve criar Regimento 
Interno próprio, promover reuniões peri-
ódicas registradas em ata e disponíveis 
à fiscalização da CNCDO do Estado;

 § 2º -  A direção do Hospital deve pro-
ver área física constituída e equipamen-
tos adequados para o funcionamento 
da CIHDOTT e definir carga horária dos 
membros da Comissão.

Art. 4º - Determinar como pré-requisito indispen-
sável para que os estabelecimentos de 
saúde solicitem autorização para realiza-
ção de transplantes de órgãos e tecidos, 
o efetivo funcionamento da Comissão 
Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante.

Art. 5º -  Determinar que a CIHDOTT tome ciência 
e promova o registro de todos os casos 
de possíveis doadores de órgãos/teci-
dos com diagnóstico de morte encefáli-
ca e/ou parada cardio-respiratória, mes-
mo que a doação não seja efetivada.

Art. 6º -  Determinar que os Hospitais devem infor-
mar a CNCDO a criação da CIHDOTT ou 
alteração na composição da mesma. A 
CNCDO deverá manter atualizado junto 
ao SNT o cadastro destas Comissões.

Art. 7º -  Nas Unidades Federativas onde não exis-
ta CNCDO constituída, as Secretarias Es-
taduais de Saúde devem acompanhar e 
fiscalizar o funcionamento das referidas 
Comissões, e para efeito de doação de 
órgãos e/ou tecidos, a Central Nacional 
de Notificação, Captação e Distribuição 
de Órgãos assumirá as funções da CN-
CDO no gerenciamento do processo de 
doação e captação de órgãos.

Art. 8º -  O Regulamento Técnico das atribuições, 
responsabilidades e indicadores de efici-
ência, assim como os relatórios de ativi-
dade e sua periodicidade a serem divul-
gados e remetidos à CNCDO do Estado, 
será definido pela Coordenação-Geral do 
Sistema Nacional de Transplantes/DAE/
SAS/MS em um prazo de 60 dias.

Art. 9º -  As instituições hospitalares terão um 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir da 
publicação desta portaria, para as ade-
quações necessárias.

Art. 10º -  Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se o Artigo 1º 
da Portaria GM nº 905, de 16/08/2000.

JOSÉ SARAIVA FELIPE
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São Paulo • São Paulo

O Banco de Tecidos do Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de São Paulo – IOT-FMUSP, passou por 
uma reestruturação da planta física e foi credenciado 
pelo Sistema Nacional de Transplantes – SNT. Nossa 
visão é ser reconhecido como Centro de Excelência 
na gestão do conhecimento, pesquisa e assistência 
na área de Banco de Tecidos e Transplantes.

Nossa missão, atender pacientes portadores de 
perdas ósseas da rede pública e privada, disponibi-
lizando tecidos de qualidade. Desenvolver atividades 
de ensino e pesquisa avançada disponibilizando co-
nhecimentos em nível de graduação e pós-graduação 
(sensu lato, sensu stricto) de temas relacionados.

O novo banco de tecidos 
do – IOT-HCFMUSP 
credenciado pelo SNT
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Com o slogan “Doe Vida. Seja um Doador”,  
o Hospital das Clínicas de São Paulo participou 
ativamente da Campanha Nacional de Doação de 
Órgãos. Para atender ao público foram montados 
balcões e os locais foram sinalizados com carta-
zes e muitas bexigas coloridas, dando um clima 
festivo à ação. Muitas atividades agitaram o públi-
co presente no local: a presença de atores perfor-
máticos; Ato Ecumênico; apresentação de coral; 
teatrinho de bonecos para as crianças; apresen-
tações musicais, entre outras. O evento contou 
também com a presença de representantes de 
associações de pacientes.

HC participa da 
Campanha Nacional de 

Doação de Órgãos

São Paulo • São Paulo
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Sergipe • Aracajú

Campanha Sergipana de Doação de Órgãos 
e Tecidos/2005

Ação Global
Pela 1a vez a Central de Transplantes/SE par-

ticipou dessa atividade de prestação de servi-
ços desenvolvida pelo SESI/Rede Globo com 
excelente receptividade da população.

Durante a Ação Global, a Central de Transplantes 
distribuiu panfletos e pirulitos com mensagem ao 
doador. Também contamos com a participação do 
“Coracilina” que fez muito sucesso junto às pesso-
as que se encontravam no local do evento.

Sergipe participou da Campanha por Doação 
de Órgãos com diversas atividades desenvolvi-
das junto à comunidade.

No dia 25 de setembro a cam-
panha foi oficialmente aberta com 
uma caminhada na belíssima Orla 
da praia de Atalaia/Aracaju. Contou 
com a participação de pacientes 
que estão na lista de espera para 
transplantes, familiares, transplan-
tados, médicos, estudantes de  
enfermagem, Lyons Club e outros  
segmentos da população.

Contou também com colabo-
ração do policiamento de trânsi-
to da SMTT/Aracaju. A colabora-
ção do policiamento de Trânsito 
foi fundamental para o sucesso 
da Caminhada.

No dia 27 aconteceu no 
Auditório do Hospital Gover-
nador João Alves Filho uma 
discussão sobre os aspec-
tos médicos e jurídicos da 
Morte encefálica entre mé-
dicos e o Ministério Público. 
Com grande participação.

O ponto alto foi a apre-
sentação do Grupo de te-
atro SOS Alegria, formado 
por funcionários do Hos-
pital Governador João Al-
ves Filho, que apresentou 
a peça teatral “Coração 
Despartido” escrita pelo psicólogo João Douglas 
da equipe do Hospital e que aborda o tema doa-
ção/transplantes de forma divertida.

O encerramento da campanha aconteceu no 
dia 29 na Praça Fausto Cardoso, com panfleta-
gem e reapresentação da peça “Coração Des-
partido” que fez enorme sucesso entre as pes-
soas que passavam pelo centro da cidade.


