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Editorial
A

B
T

OComo o novo
governo tratará 
     a política de transplantes? 

O início de um novo governo 
traz a toda a sociedade, uma 
expectativa natural de que 

se cumpram as promessas de campanha 
que nortearam a opção tomada nas ur-
nas. Isso é bem evidente no setor da 
saúde que, dentre os apontados, lidera 
entre os mais deficientes e que trazem 
mais insegurança à população. A des-
peito do crescimento da cobertura dos 
serviços ofertados pelo SUS, o direito à 
saúde é maculado pelo sucateamento 
da rede pública de serviços, pelas filas e 
listas de espera praticamente generali-
zadas e pela baixa eficiência da rede de 
atenção básica, concebida como base 
do sistema de saúde.

O programa brasileiro de transplantes 
(que juntamente com o programa de 
atendimento aos portadores de HIV) é 
mostrado como exemplo de eficiência de 
nosso sistema de saúde, mas padece tam-
bém de muitas fragilidades. O aumento 
no número de doações, embora significa-
tivo, deve-se a ações pontuais em alguns 
estados e ao empenho de equipes de 
transplante, pois inexistem ações sistêmi-
cas ou planejadas que tenham origem no 
nível federal. Persistem as diferenças re-
gionais e a estagnação de baixos níveis de 
doação em grandes centros urbanos.

A inexistência de um planejamento que 
possibilite não só o aproveitamento efeti-
vo dos doadores potenciais, como tam-
bém a progressiva redução das diferenças 
regionais, constitui uma séria ameaça aos 
pacientes que necessitam de transplantes 

no país. Uma maior efetivação das doa-
ções se traduziria em maior número de 
transplantes e uma melhor resposta ao 
crescimento das listas de espera. Deve 
servir de exemplo, mais uma vez, o mo-
delo espanhol que, diante do sinal de es-
tagnação do seu elevado número de 
doações pela redução de acidentes de 
trânsito e pelo aumento da expectativa de 
vida da população, desencadeia uma ação 
bem planejada para promover a doação 
de órgãos no chamado “doador de cora-
ção parado”. Essa estratégia, tecnicamen-
te mais complexa e sofisticada, exige uma 
infraestrutura de serviços básicos mais 
eficiente, com hospitais bem equipados e 
atenção à saúde de excelente qualidade.

Esperamos que o novo governo fortale-
ça e dê condições adequadas de funcio-
namento ao Sistema Nacional de 
Transplantes, pois a sua estrutura, uma 
vez efetivada, atenderá adequadamente 
a todo o país. O Sistema Nacional de 
Transplantes, avançado e socialmente 
justo em sua concepção, não necessita 
de grandes mudanças estruturais, e sim 
de apoio e maior autonomia.  Que se 
reativem os seus canais de comunica-
ção com os profissionais de transplan-
te, através do funcionamento das 
Câmaras Técnicas e que se recompo-
nham colegiados de assessoramento 
que reflitam a natureza federativa e à 
excelência técnica.

Dr. Henry de Holanda Campos
Vice-presidente da ABTO e  

Editor do ABTO News
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Conforme mencionado no editorial desta edição, o 

Sistema Nacional de Transplantes (SNT) apresenta 

problemas coincidentes com todas as outras áre-

as da saúde no Brasil que necessitam de aprimora-

mento, embora o nosso Sistema Nacional de Trans-

plantes, SNT, tenha se transformado num exemplo 

de saúde pública brasileira. E assim se transformou, 

com todas as dificuldades que vem enfrentando 

desde a sua criação. O seu desenvolvimento se-

guiu, particularmente, os princípios do SUS (Siste-

ma Único de Saúde): da Universalidade (garantia 

de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão), da 

Equidade (garantia de que todo cidadão é igual pe-

rante o SUS e será atendido nos serviços de saúde 

em qualquer nível de complexidade e assistência) 

e da Integralidade (compreensão de que o homem 

é um ser integral e, portanto, deve ser atendido por 

um sistema integrado pelas ações que visam pro-

mover, proteger e recuperar a saúde). Desta forma, 

vem atingindo o mais claro interesse da população. 

Estamos convencidos de que a continuidade da luta 

pelo aprimoramento do SNT tem, como um de seus 

mais importantes pilares, o apoio da sociedade civil 

e da sociedade dos profissionais envolvidos, estes 

últimos representados pela Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos.

A saúde em 
constante evolução

A ABTO estabeleceu, progressivamente, uma rela-

ção de apoio a todas as ações do SNT que pudes-

sem contribuir com o crescimento dos transplantes 

no país. Alguns exemplos são cursos em parceria, 

amplas discussões e sugestões para o desenvolvi-

mento do Programa de Transplante no Brasil. Te-

mos certeza de que, nos últimos anos, o Brasil se 

projetou no cenário internacional dos transplantes 

e vem adquirindo a total confiança da sociedade. 

Assim, toda ação do SNT que possa promover este 

trabalho terá o apoio da nossa Sociedade. Espera-

mos que o governo nos ajude a promover, ainda 

mais o que já existe, para que se transforme, defi-

nitivamente, em exemplo nacional e internacional.

Esta edição da ABTO NEWS nos dá uma noção das 

campanhas, cursos e contribuições que a saudável 

parceria ABTO/SNT tem realizado. Desejamos que 

esta parceria se fortaleça ainda mais neste próximo 

governo e para isso acreditamos que a manuten-

ção do constante diálogo será o grande segredo 

para o sucesso!

Ben-Hur Ferraz Neto 

Presidente da ABTO
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A lterações bucais podem ser importantes 

para a investigação de comprometimentos 

sistêmicos, principalmente quando relacio-

nados à condição de imunossupressão em transplan-

tes, e há o risco de infecções. No crescente aumento 

do número de pacientes transplantados de órgãos 

e tecidos, tem-se tornado fundamental a formação 

de equipes multidisciplinares para atender pacientes 

transplantados, das quais a Odontologia pode e deve 

ser parte.

A participação da Odontologia junto à ABTO existe 

desde a última década, quando os primeiros Cirurgi-

ões Dentistas se filiaram à Associação na busca de 

interação e ação interdisciplinar junto aos outros 

profissionais de equipes transplantadoras, com o ob-

jetivo de aprendizagem e também para oferecer os 

conhecimentos da Odontologia respectivos aos cui-

dados aos pacientes em programação de transplante 

e os já transplantados de órgãos e tecidos.

Este é um momento importante, pois foi aprovado 

junto à diretoria da ABTO e com o apoio irrestrito do 

Dr. Ben-Hur Ferraz Neto, a formação da Comissão de 

Odontologia da Associação Brasileira de Transplante 

de Órgãos. Esta comissão terá por finalidade algumas 

ações de suporte de informação sobre saúde bucal 

aos pacientes junto ao GAT - Grupo de Apoio ao 

Transplantado, suporte e orientação aos profissionais 

da Odontologia e demais membros da equipe multi-

profissional com relação aos temas relacionados à 

boca e suas respectivas repercussões no grupo de 

pacientes transplantados, além do desenvolvimento 

de pesquisas científicas no campo da Odontologia 

em transplantes.

Os membros fundadores da Comissão de Odonto-

logia são: Prof. Dr. Fábio Luiz Coracin (TMO/HCF-

MUSP), Dr. Marcelo Mariano (H. Santa Cruz – SP), 

Prof. Renato Costa Franco Baldan (Faculdade Metro-

politana - MG), Prof. Dr. Edevaldo Tadeu Camarini 

(Universidade Estadual de Maringá - PR), Dr. Mário 

Martinelli (H. São Vicente de Paulo - RS), Profa. Dra. 

Liliane Elze Falcão Lins Kusterer (Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública – BA) e Prof. Dr. Paulo 

Sérgio da Silva Santos (Faculdade de Odontologia de 

Bauru, USP – SP).

Todos os membros desta comissão e as instituições 

às quais estes Cirurgiões Dentistas são filiados estão 

muito dispostos a contribuir com a ABTO e acredi-

tam que esta parceria deva gerar muitos frutos, e o 

principal, melhorar a qualidade de vida dos pacien-

tes transplantados. 

Comissão de Odontologia
 ABTO cria

para atuar na área de transplantes
Por Paulo Sérgio da Silva Santo - Membro da Comissão de Odontologia da ABTO
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Balanço 2010 e

O ano de 2010 foi muito positivo para a As-

sociação Brasileira de Transplante de Ór-

gãos. Foi o ano em que o Brasil atingiu 10 

doadores por milhão de população, continuando o 

caminho de crescimento estabelecido como meta 

pela ABTO, que projeta, até 2017, 20 doadores pmp 

como média nacional, por meio da manutenção do 

ritmo anual de aumento de 1,5 doadores pmp nos 

próximos 7 anos. 

Foi também o ano em que a Associação passou a me-

dir os dados prospectivos de sobrevida de pacientes e 

dos enxertos dos diferentes órgãos transplantados 

(coração, pulmão, pâncreas, rim e fígado), em seu Re-

Os resultados alcançados em 

2010 nos proporcionam ótimas 

perspectivas para 2011, ano 

que terá como pontos altos o 

aumento do número de cursos 

de formação oferecidos pela 

ABTO e o Congresso Brasilei-

ro de Transplantes, em 

outubro, em Belém (PA)

Dr. Ben-Hur Ferraz Neto, presidente da ABTO 

perspectivas para 2011
gistro Brasileiro de Transplantes (RBT). Com isso, a 

ABTO busca o acompanhamento dos resultados dos 

transplantes de órgãos no país, como uma forma de 

prestação de contas à sociedade e de avaliação e con-

trole da atividade de transplantação no país. 

2010 teve ainda 20 cursos de formação e atualização 

de profissionais da saúde para a área de transplantes 

realizados pela ABTO em todas as regiões do Brasil. 

Cursos de Formação de Coordenadores Hospitalares 

de Transplantes, de Simulação Realística, de Extra-

ção, Perfusão e Acondicionamento de Múltiplos Ór-

gãos, além dos Encontros Regionais com Intensivistas 

e com Equipes de Transplantes.

Em agosto foi julgado o Prêmio ABTO de Jornalismo, 

em mais uma iniciativa inovadora da Associação, que 

elegeu as principais matérias veiculadas em TV, mí-

dia impressa e internet em 2009. Ao longo de todo o 

ano de 2010 a ABTO estreitou seus laços com a im-

prensa, tanto em seu Encontro anual com a Mídia, 

ocorrido em fevereiro, como por meio do trabalho 

de assessoria de imprensa da entidade, que gerou a 

publicação de artigos dos representantes da Associa-

ção em veículos de circulação nacional e importantes 

reportagens e entrevistas em jornais, revistas, sites, 

rádios e TVs de todo o Brasil, destacadas na nova 

seção do ABTO News: Interface com a Imprensa.
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O papel exercido pelos 

cursos educacionais da 

ABTO é fundamental para o 

crescimento do número de 

doadores e, portanto, de 

transplantes no país  

 Dr. Valter Duro Garcia

O mês de outubro foi marcado pelo Congresso Luso-

-Brasileiro de Transplantação, cuja cobertura com-

pleta você confere nessa edição do ABTO News. 

Pelo nono consecutivo o evento foi realizado com a 

participação de representantes dos dois países e de 

convidados estrangeiros que discutiram os principais 

temas do processo de doação-transplantes.  

Novembro contou com o Simpósio Internacional em 

Transplante, que reuniu 5 convidados estrangeiros e 

120 especialistas brasileiros para discutir a imunossu-

pressão no Brasil e no mundo, além de outros aspec-

tos ligados aos transplantes como doação em 

assistolia, estudos multicêntricos e acreditação para 

os profissionais dessa área atuantes no país.  

No mesmo local do Simpósio, o Hotel Royal Palm 

Plaza, em Campinas, só que com dois dias de ante-

cedência, aconteceu o III Encontro Nacional de Co-

missões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplante (ENCIHDOTT), em 24 e 25 

de novembro. Médicos, enfermeiros, assistentes so-

ciais e outros profissionais ligados aos transplantes 

de todo o Brasil compareceram ao local para trocar 

experiências, compartilhar dificuldades e bons exem-

plos, e buscar soluções para avançar nessa área nas 

5 regiões do país.

“Fico muito satisfeito com os resultados alcançados 

em 2010, que nos proporcionam ótimas perspectivas 

para 2011. A participação das equipes transplantado-

ras, que evoluíram praticamente 100% dos transplan-

tes realizados no Brasil em 2010, compilados no RBT, 

foi excelente. Outro aspecto, da educação contínua 

oferecida pela ABTO, deve ser valorizado, pois é a 

melhor forma de contribuirmos para o desenvolvi-

mento dos transplantes em todo o país, com a grada-

tiva diminuição das desigualdades regionais. Para o 

próximo ano teremos muito mais cursos ao redor do 

Brasil, além do Congresso Brasileiro de Transplantes, 

em outubro”, comemora o Dr. Ben-Hur Ferraz Neto.

2011
Em 2011 a meta da ABTO é atingir 11,5 doadores por 

milhão de população, seguindo a progressão anual no 

número de doações no país traçado pela entidade. Para 

que isso seja possível, a Associação irá incrementar em 

mais de 100% a quantidade de cursos de capacitação 

de profissionais realizados do Sul ao Norte do Brasil. 

Enquanto 2010 contou com 20 cursos, 2011 será mar-
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cado por um Encontro de Intesivistas e um Curso de 

Formação de Coordenadores por mês ao longo do 

ano, totalizando, apenas nessas duas modalidades, 

24 eventos. Além disso, estão programados 16 Cur-

sos de Simulação Realística, 6 Cursos de Extração, 

Perfusão e Acondicionamento de Múltiplos Órgãos e 

2 novos cursos, que combinarão extração e implante 

de órgãos. 

Dessa forma, segundo o planejamento da Associa-

ção, 2011 contará com nada menos do que 48 cursos 

de formação de profissionais da área de transplante 

ao longo do ano. O número estimado de participan-

tes é de 2.100, contra 790 em 2010. “O papel exerci-

do pelos cursos educacionais da ABTO é 

fundamental para o crescimento do número de doa-

dores e, portanto, de transplantes no país. Além dis-

so, como já observado em 2010, os cursos levam a 

uma diminuição da desigualdade entre os estados”, 

revela o consultor de programas educacionais da 

ABTO, Dr. Valter Duro Garcia.

“O instrumento mais efetivo de desenvolvimento em 

nossa área de atuação é a educação. A ABTO, já há 

algum tempo, oferece instrução de forma sistemati-

zada aos profissionais da área de saúde interessados 

em trabalhar com transplante de órgãos. Dessa forma 

a Associação motiva, atualiza e capacita um efetivo 

qualificado para atuar nessa área, contribuindo dire-

tamente para a evolução desse campo no país”, afir-

ma o Dr. Joel de Andrade, um dos instrutores dos 

cursos da ABTO e membro da diretoria da entidade.

Em 2011 acontece também o XII Congresso Brasilei-

ro de Transplantes, entre os dias 1 e 5 de outubro no 

Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazô-

nia, em Belém, no estado do Pará. Será a primeira 

vez que a região Norte do Brasil receberá o evento, 

para o qual são esperados mais de 1.500 participan-

tes. “Esse Congresso, por ser o primeiro a ser realiza-

do na região Norte, a mais desassistida no país em 

matéria de doação e transplante, será um marco, pre-

cedido por várias atividades educacionais nessa re-

gião, que acreditamos mudará essa situação”, avalia 

o Dr. Valter Duro Garcia.

“A expectativa da ABTO é concluir o biênio 2010-

2011 com a consolidação dos dados prospectivos 

de transplantes, com mais de 11,5 doadores por mi-

lhão de população no país, com a diminuição das 

desigualdades regionais nessa área, com o aumento 

no número de transplantes efetivados, ou seja, atin-

gindo as metas traçadas no início de nossa gestão 

frente à Associação. Nada disso seria possível sem o 

trabalho incansável de todos os presidentes e dire-

torias que a ABTO teve ao longo de seus 25 anos de 

existência. Esperamos que o trabalho que estamos 

realizando, pautado pela ética, seriedade e respon-

sabilidade, sirva de alicerce para aqueles que irão 

nos suceder. O caminho é árduo, mas é passo a 

passo que chegaremos muito longe”, conclui o Dr. 

Ben-Hur Ferraz Neto.    

O instrumento mais efetivo  

de desenvolvimento em nossa 

área de atuação é a educação

Dr. Joel de Andrade, coordenador 

de cursos educacionais da ABTO
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líderes mundiais em número de transplantes
Congresso Luso-Brasileiro reúne países

realizados e captação de órgãos por habitantes

O IX Congresso Luso-Brasileiro de Transplan-

tação, organizado pela Sociedade Portugue-

sa de Transplantação (SPT) e pela ABTO, foi 

realizado entre os dias 2 e 5 de outubro de 2010 na 

cidade do Porto, em Portugal. O evento contou com a 

presença de cerca de 300 especialistas, que participa-

ram de discussões em plenária, sessões de pôsteres e 

apresentações orais sobre os principais temas da área 

de doação e transplantes.

“O Brasil é um dos países com maior número de 

transplantes realizados por ano no mundo; Portugal 

ocupa um dos primeiros lugares no ranking europeu 

de captação de órgãos de cadáver. Do reencontro en-

tre os profissionais da transplantação destes dois paí-

ses, que se realizou pelo nono ano consecutivo, 

resultou um evento de elevado nível, profícuo e grati-

ficante”, afirmou a presidente do Congresso, Dra. La 

Salete Martins.

Luso-Brasileiro - “O IX Congresso Luso-Brasileiro de 

Transplantação foi um sucesso em todos os níveis. A 

qualidade científica foi excelente com conferências 

atuais e interessantes, a discussão dos temas foi cons-

tante sobre os mais diversos temas da transplantação 

de nossos dois países.  A quantidade e a qualidade 

dos trabalhos apresentados em comunicações orais e 

em pôsteres demonstraram mais uma vez a vitalidade 

das nossas sociedades científicas, o que permite ante-

ver com otimismo a transplantação de órgãos sólidos 

nos nossos países. Podemos afirmar, com muito orgu-

lho, que a transplantação mundial “fala” a língua por-

tuguesa”, disse o presidente da SPT, Dr. Fernando 

Macário, um dos responsáveis pela abertura do even-

to, no dia 2 de outubro. 

Além da apresentação do Dr. Macário sobre “A ativida-

de de transplantação em Portugal”, a abertura do Con-

gresso contou com as palestras “A atividade de 

transplantação no Brasil”, do Dr. Ben-Hur Ferraz Neto, 

presidente da ABTO, e “Política de Transplante no 

Brasil”, da coordenadora do Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde brasileiro, 

Rosana Nothen.

“O Congresso Luso-Brasileiro é sempre uma oportuni-

dade bastante interessante de troca de experiências, 

pois reúne realidades diferentes sob a mesma língua, 

o que facilita o intercâmbio. É também uma maneira 

de a ABTO se fazer presente na Europa, permitindo 

aos brasileiros, que são hoje cada vez mais reconheci-

dos internacionalmente por sua grande expertise na 

área de transplantes, estarem inseridos no contexto 

europeu”, avaliou o Dr. Ben-Hur Ferraz Neto, que in-

tegrou a Comissão Científica do evento e participou 

de diversas sessões como palestrante ou moderador. 
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nha, líder mundial no número de doadores por mi-

lhão de população (cerca de 36 doadores pmp), 

Portugal desenvolveu a sua captação de órgãos e ou-

tros aspectos do processo de doação e transplantes, 

passando de cerca de 20 doadores pmp no início dos 

anos 2000 para o índice atual.

“O aumento no nível de doação português deve-se ao 

grande esforço de organização na coordenação de 

captação de órgãos levado a cabo pelas autoridades 

nos últimos anos com a criação dos coordenadores 

hospitalares, presentes em todas as unidades de cui-

dados intensivos do país. Outro fator que contribuiu 

para esse cenário foi a forma como a coordenação 

nacional das unidades otimizou a estrutura organizati-

va, além do entusiasmo das estruturas locais envolvi-

das em todo este processo. Os níveis atingidos em 

Portugal são de reconhecida excelência e poderão 

ainda ser melhorados com novos programas, como a 

doação em assistolia”, explica o Dr. Fernando Macário.

Segundo o Dr. Vitor Ribeiro, cirurgião português que 

trabalha há 30 anos com a área de transplantes na ci-

dade do Porto, apesar das conquistas atingidas por 

Portugal ainda há muito a ser feito. “Conseguimos 

atingir objetivos muito substanciais, como mais de 30 

doadores pmp e a liderança mundial em transplantes 

de rim e fígado por milhão de habitantes. No entanto, 

em transplantação o processo é tão complexo que 

Outros representantes da ABTO também contribuíram 

com a programação científica do Congresso, como os 

Drs. Alfredo Fiorelli, José Osmar Medina Pestana, Joel 

de Andrade, Jorge Neumann, Lúcio Pacheco, Valter 

Duro Garcia, Mario Abbud Filho e as Dras. Marilda 

Mazzali e Maria Cristina Ribeiro de Castro. Durante o 

encontro, cujas discussões tiveram foco eminentemen-

te prático, os especialistas brasileiros discorreram so-

bre tópicos como a imunossupressão; aspectos 

médicos e cirúrgicos em transplantes; complicações 

em transplantes renais, hepáticos e cardíacos; doado-

res com critérios expandidos; e doação intervivos. 

“Um dos propósitos deste Congresso foi o de tratar 

dos problemas com os quais diariamente se deparam 

os clínicos, enfermeiros, etc., na sua atividade relacio-

nada com a transplantação. Tivemos também temas 

de futuro, que esperamos seja próximo, como a utili-

zação de células estaminais ou a transplantação com 

doador cruzado. Contudo, a maioria dos temas foi so-

bre questões muito práticas às quais temos de dar 

resposta em cada dia, mas que podem ter abordagens 

distintas, e que foram aqui dissecadas”, revelou a Dra. 

La Salete Martins.

Portugal – Com uma média nacional de 31 doadores 

por milhão de população, o país ibérico passou por 

uma evolução recente de grandes proporções. Tendo 

como exemplo os bons resultados da vizinha Espa-
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nunca podemos nos dar por satisfeitos. É preciso es-

tarmos sempre atentos para que possamos continuar 

esse caminho de desenvolvimento.” 

Brasil x Portugal – Após nove edições consecuti-

vas do Congresso Luso-Brasileiro e da constante par-

ticipação dos especialistas portugueses nos eventos 

no Brasil, é possível notar que a parceria entre esses 

dois países se desenvolve a cada ano. Para 2011, a 

ABTO conta com a presença de, ao menos, 30 repre-

sentantes portugueses para o XII Congresso Brasilei-

ro de Transplantes, que acontecerá no mês 

de outubro em Belém, no Pará.

“É fácil prever que do intercâmbio 

entre estes dois países, com a sua 

relevância internacional na área 

da transplantação, se obtenham 

resultados muito positivos. São 

dois países com provas dadas, 

com muito bons resultados, e 

que podem aprender mutuamen-

te com o que faz de melhor cada 

um deles”, avalia a Dra. La Salete 

Martins, que afirma ainda que a traje-

tória percorrida por Portugal para atingir 

mais de 30 doadores pmp pode servir ao Bra-

sil, assim como bons exemplos brasileiros serão de 

grande valia para Portugal. “O caminho que o Brasil 

tem a percorrer para chegar a melhores índices de 

doadores por milhão de população é o mesmo que 

Portugal tem de fazer para se aproximar das taxas 

brasileiras de transplantação com doador vivo. É um 

caminho de muito trabalho, de conhecer profunda-

mente o que há que mudar, localizar os pontos em 

que a engrenagem não funciona tão bem, limar essas 

arestas, motivar os profissionais, constituir equipas 

que operem no terreno, com boa formação e empe-

nhadas, e definir objetivos por etapas. Isso só será 

possível com muito trabalho e profissionais empenha-

dos, respaldados por uma política nacional de saúde 

que apoie essa estratégia.”

O Dr. Fernando Macário compartilha da opinião da 

presidente do IX Congresso Luso-Brasileiro de Trans-

plantação. “Portugal tem muito a aprender com a 

vasta experiência brasileira e com os números a  vas -

sa ladores, em termos absolutos, que um país com a 

imensidão do Brasil apresenta. Existem alguns centros 

brasileiros que são hoje considerados referência 

em diversas áreas da investigação básica e 

da clínica. A comunidade médica por-

tuguesa fica mais rica ao tomar co-

nhecimento em reuniões e em 

programas de intercâmbio com 

os colegas bra sileiros. Os trans-

plantes com doador vivo são 

também um exemplo de suces-

so no Brasil que poderá ser se-

guido em alguns aspectos em 

Portugal. Por outro lado, os es-

forços de organização efetuados 

em Portugal, que permitiram ao país 

ultrapassar 30 doadores por milhão de 

habitante, e a partilha dessa experiência será 

também útil para as autoridades brasileiras.”

“A parceria entre a ABTO e a Sociedade Portuguesa de 

Transplantação só pode trazer benefícios. É claro que 

há diferenças de realidade entre Brasil e Portugal, mais 

isso só enriquece a discussão. Por ser um país de me-

nores proporções que o nosso, com uma população de 

10 milhões de habitantes, a atividade transplantadora 

em Portugal possui uma logística mais simples que no 

nosso país. Sinto que ambos ganham com essa parceria 

e faço votos para que ela continue a existir por muitos 

e muitos anos”, conclui o Dr. Ben-Hur Ferraz Neto. 

Portugal tem muito a 
aprender com a vasta 

experiência brasileira e com 
os números a vas saladores, 
em termos absolutos, que 
um país com a imensidão 

do Brasil apresenta
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XII Campanha  Nacional



A Campanha Nacional de Doação 
de Órgãos e Tecidos de 2010 
mobilizou mais uma vez o Brasil 
em torno do tema da doação 
e dos transplantes. A ABTO 
distribuiu camisetas, cartazes 
e materiais informativos por 
todas as regiões brasileiras. A 
solidariedade da população, a 
iniciativa dos profissionais da área 
de transplantes e a atuação das 
associações e centrais estaduais 
reverteram novamente no sucesso 
da Campanha.

Acompanhe nas próximas páginas 
a cobertura completa das ações em 
cada estado. 

de Doação de Órgãos e Tecidos
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Campanha  Nacional
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Hospital Santa Júlia, de Manaus, realiza 
palestras e caminhada pela doação de órgãos

O Hospital Santa Júlia realizou no período de 23 
a 27 de setembro de 2010, atividades alusivas à 
Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Te-
cidos na cidade de Manaus, Amazonas. O even-
to contou com a participação do diretor 
presidente do Hospital Santa Júlia – Dr. Edson 
Sarkis, da equipe multidisciplinar do Hospital 
Santa Júlia e Unidade de Hemodiálise, pacien-
tes e familiares da hemodiálise e pacientes 
transplantados, CNCDO, Associação dos Renais 
Crônicos, Associação de Transplantados do 
Amazonas, Banco de Olhos do Estado do Ama-
zonas, dentre outros membros da comunidade 
que colaboraram e participaram das seguintes 
atividades:

21/09 – Culto Ecumênico realizado pelo CN-
CDO-AM, Banco de Olhos do Estado do Amazo-
nas e Secretaria de Estado da Saúde, com a 

participação de aproximadamente 150 pessoas.

23/09 – Palestra sobre captação de órgãos no 
estado do Amazonas, realizado em um hospital 
maternidade, tendo como palestrante o Dr. Ál-
varo Ianhez, com a participação de 70 profissio-
nais da área de saúde.

26/09 – Caminhada pela doação de órgãos na 
Av. Eduardo Ribeiro. No domingo, no centro da 
cidade de Manaus, a caminhada atingiu um pú-
blico de mais ou menos 200 pessoas da comuni-
dade, com distribuição de panfletos da ABTO 
referentes à doação de órgãos.

27/09 - Palestra sobre captação de órgãos no 
estado do Amazonas realizada no Hospital 
Santa Júlia, tendo como palestrante o Dr. Ál-
varo Ianhez, com a participação de cerca de 40 
profissionais da área de saúde.
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CNCDO-AM celebra o Dia Nacional do 
Doador de Órgãos com a presença de 
profissionais de saúde da área, transplantados e 
familiares de doadores

Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de 
Órgãos, a CNCDO-AM, em parceria com Banco 
de Olhos e Secretaria de Estado de Saúde do 
Amazonas, realizou, no Auditório Gilberto Men-
des de Azevedo (Auditório do SESI), em Ma-
naus, cerimônia ecumênica seguida de coquetel.

O evento contou com participação de doadores 
de órgãos, pacientes transplantados e os que 
ainda aguardam na fila por transplante, bem 
como seus familiares e amigos. Além deles, es-
tiveram presentes diversos profissionais da 
área da saúde, como médicos, enfermeiros e 
membros das Comissões Intra-Hospitalares de 

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
– CIHDOTT. 

No decorrer da cerimônia alguns familiares de 
doadores e de pacientes transplantados de-
ram depoimentos emocionantes, relatando o 
quanto é difícil a vida para a pessoa que preci-
sa de um órgão, bem como a enorme felicida-
de para aqueles que o conseguem. 

Por fim, o coordenador de transplantes do esta-
do do Amazonas, Dr. Noaldo Oliveira de Lucena, 
destacou a importância da doação de órgãos e 
os avanços realizados no estado para o início 
dos transplantes a partir de doador falecido. 
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Para conscientizar a população sobre a impor-
tância deste tipo de doação, a Secretaria de 

Estado da Saúde do Pará e o Hospital 
Ophir Loyola (HOL) promoveram ati-

Mais de 1.600 pessoas aguardam na fila de espera por um transplante de 
órgão ou tecido no Pará, segundo a Central de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos do Estado (CNCDO).

Pará oferece conscientização à 
população com palestras, distribuição de 
informativos, caminhada e corrida pela vida

Fonte: Secretaria de Comunicação do Estado do Pará

vidades relativas à Campanha Nacional de Do-
ação de Órgãos e Tecidos nos meses de 
setembro e novembro de 2010.

Setembro 2010

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Ór-
gãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) 

do HOL, com o objetivo de mobilizar a po-
pulação para a campanha, promoveu uma 
caminhada no dia 26 de setembro, que 
contou com a presença de transplanta-

dos, pessoas que aguardam por trans-
plantes e familiares de pacientes.

Aproximadamente 200 pessoas se 
inscreveram no REDOME (Regis-

tro Nacional de Doadores Volun-
tários de Medula Óssea), 

durante a campanha ocorrida 
no dia 27 de setembro. A 

ação, que superou a meta, foi 
realizada pelo Hospital Ophir Loyola 
por meio de sua assessoria de comu-

nicação, em parceria com a Fundação He-
mopa. Palestras também foram promovidas 
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no auditório do Hospital com o objetivo de 
orientar as pessoas sobre como é feita a doa-
ção de órgãos, tecidos e medula óssea. Na oca-
sião, os familiares de doadores falecidos em 
2010 também foram homenageados pelo HOL.

A Campanha teve por objetivo reduzir a lista de 
espera e minimizar o sofrimento de quem aguar-
da por um transplante de medula óssea (TMO). 

O HOL é o único hospital autorizado pelo Minis-
tério da Saúde a realizar transplantes de rim e 
córnea e promover a captação de múltiplos ór-
gãos na região Norte do Brasil. A instituição 
estará, em breve, credenciada a fazer trans-
plantes de medula óssea e fígado.

Em 1999, o hospital fez o primeiro transplante 
de rim. Desde então, já foram realizados mais 
de 320 procedimentos cirúrgicos deste tipo. Já 
os transplantes de córnea são realizados des-
de 2008 no HOL, com mais de 106 pessoas 
atendidas.

Corrida pela Vida - Novembro 2010

Neide da Cunha Costa, de 53 anos, completará 
no dia 12 de janeiro de 2011 seis anos como 
transplantada. Na manhã de domingo, 28 de no-
vembro de 2010, ela era uma dos 750 atletas 
que acordaram cedo para participar da 3ª ver-
são da “Corrida pela Vida”, promovida pela Se-
cretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa). 
Uma ação que para ela se transforma em agra-
decimento às pessoas o gesto que fazem a doa-
ção de órgãos.

“Uma das maiores emoções que eu sinto é no 
dia desta corrida e passar em frente a Fundação 

Hemocentro do Pará (Hemopa) correndo, porque 
anos atrás eu entrava lá sem ao menos poder 
andar”, recorda ela, que fez por vários anos he-
modiálise. O objetivo de Neide não era ganhar a 
competição, mas sensibilizar a todos a doarem 
seus órgãos. 

Para o coordenador da Central de Transplantes, 
Dr. Paulo Cartagenes, a ideia é chamar a atenção 
dos paraenses para essa temática. “Nós quere-
mos mostrar que a partir da doação de órgãos há 
o resgate da vida, porque muitas pessoas deixam 
de fazer suas atividades normais quando estão 
com algum órgão comprometido. Por isso, é mui-
to importante ver que temos transplantados en-
tre os atletas, provando que após o transplante 
ele volta a ter uma vida normal”.

Quem faz coro com o médico é Vitor de Sousa 
Costa, de 69 anos, 48 deles dedicado ao atletis-
mo. Ele comenta que “as pessoas que saíram 
hoje de suas casas fizeram mais do que um ges-
to voluntário para a doação de órgãos, mas um 
gesto pela saúde, pela vida”. 

Elivania Oliveira (centro), primeira colocada no feminino da 
3º Corrida pela Vida, atividade de adesão estadual à 
Campanha Nacional de Doação de Órgão



A
B

T
O

Especial Especial

A
B

T
O

AL | Alagoas

18

AB
TO

 N
EW

S 
- S

ET
/D

EZ
 2

01
0

As atividades da Campanha Nacional de Doação 
de Órgãos e Tecidos em Alagoas aconteceram nos 
dias 27 e 28 de setembro com mobilização popu-
lar nas ruas de Maceió e palestras de especialis-
tas em transplante, e posteriormente no mês de 
novembro com capa ci tação profissional durante o 
II Simpósio Alagoano de Doação de Órgãos.

 “Estão acontecendo diversos eventos em todo o 
país, voltados tanto aos profissionais de saúde 
como a população em geral. O intuito é intensifi-
car a propagação de informações sobre a doa-
ção e transplante de órgãos e 
tecidos,”, informou o coordenador 
da Central de Transplantes do Es-
tado, Dr. Carlos Alexandre 
Oliveira. Na segunda-feira 
27 de setembro, Dia Nacio-
nal do Doador de Órgãos, 
ele falou aos alunos da Fa-
culdade Integrada Tiradentes 
(Fits) sobre os avanços e entra-
ves no cenário alagoano de 
transplantes. 

As atividades em comemoração à 
data prosseguiram no dia seguin-

Fonte: Ascom/AL

te, com distribuição de informativos oferecidos 
pela ABTO no semáforo próximo ao Hospital Ge-
ral do Estado (HGE). Dentro do prédio da institui-
ção, pacientes e servidores tiveram acesso a 
folhetos com informações sobre morte encefáli-
ca, inscrição na central de transplante e fila de 
receptores, distribuídos pela equipe da Central de 
Transplantes e estudantes de enfermagem da 
Fits, que fizeram também um alerta sobre a im-
portância do profissional de saúde para o proces-
so de doação e transplante.

Mobilização popular e capacitação 
profissional marcam Campanha em Alagoas
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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), 
por meio da Central de Notificação, Capta-
ção e Distribuição de Órgãos de Alagoas, 
realizou o II Simpósio Alagoano de Doação 
e Captação de Órgãos e Tecidos para Trans-
plantes, entre os dias 5 e 6 de novembro, no 
Hotel Enseada, em Maceió. 

O evento teve por objetivo esclarecer e 
conscientizar a população sobre a importân-
cia das doações, além de estimular práticas 
ágeis e eficazes entre médicos, profissionais 
de saúde e órgãos responsáveis, por capta-
ção, transporte e transplante. 

Cerca de 150 profissionais e estudantes da 
área de saúde estiveram presentes ao Simpó-
sio, que teve como palestrantes o Secretário 
de Estado da Saúde de Alagoas, Herbert Mot-
ta, o coordenador da CIHDOTT do Hospital 
Geral do Estado, José Gonçalo Filho, o médi-
co do MG Transplantes, Ricardo Fonseca Ca-

nan, do representante do Conselho Regional 
de Medicina local, Antônio de Pádua, além 
do Dr. Carlos Alexandre Oliveira.

O evento contou com discussões sobre doa-
ção e captação de órgãos, que abordaram as-
suntos como os aspectos legais e éticos em 
transplantes; diagnóstico de morte encefáli-
ca: critérios clínicos e aspectos legais; busca 
ativa de potencial doador, entre outros.

Realidade local - Dados da Central de Trans-
plantes apontam que no primeiro semestre de 
2010 foram realizados em Alagoas dois 
transplantes de coração, oito de rins e 44 de 
córnea. No mesmo período de 2009 houve 
três transplantes renais, 37 de córnea e não 
foi realizado nenhum transplante de coração. 
Atualmente, há cerca de 600 pessoas na lista 
de espera por um transplante em Alagoas.

“Queremos levar informações a respeito do 
transplante de órgãos aos profissionais dos 
hospitais da capital e do interior, assim 
como conscientizar a população sobre a im-
portância da doação. Apesar do número de 
transplante ter crescido em Alagoas e no 
Brasil, precisamos sensibilizar ainda mais 
as pessoas para aumentar o número de doa-
dores. Só assim conseguiremos equacionar 
a demanda e alcançar nosso grande objeti-
vo: salvar vidas”, concluiu o Dr. Carlos Ale-
xandre Oliveira.

II Simpósio Alagoano de Doação de Órgãos



A
B

T
O

Especial Especial

A
B

T
O

BA | Bahia
Fonte: Sesba

20

AB
TO

 N
EW

S 
- S

ET
/D

EZ
 2

01
0

Reconhecendo a importância da participação 
ativa dos profissionais de saúde e da popula-
ção, muitos hospitais em todo o estado da Bahia 
realizaram atividades de incentivo à doação de 
órgãos durante a Semana Nacional da Doação 
de Órgãos, com excelente receptividade entre 
todos os públicos.

O Hospital Geral do Estado (HGE) realizou pales-
tras em salas de espera acerca da prevenção de 
doenças que podem evoluir com indicação de 
transplante (como hipertensão e alcoolismo), 
distribuição para os funcionários do laço verde, 
visita de pacientes transplantados às unidades 
notificantes dos seus respectivos doadores para 
a certificação de Unidade Amiga do Transplan-
te, além de Seminário com o tema “Doação: In-
forme-se e salve vidas”, entre outras atividades.

Outros hospitais de Salvador e região metropo-
litana, a exemplo do Hospital Santo Antonio 
(OSID) e Hospital Unimed também realizaram 
atividades educativas sobre o tema. Houve ati-

vidades ainda nas cidades de Alagoinhas, Feira 
de Santana e Vitória da Conquista, no interior 
do estado. 

Durante a Semana muitas faculdades realiza-
ram encontros para discutir a importância da 
doação de órgãos e tecidos, bem como o pro-
grama de transplante da Bahia.

No Dia do Doador de Órgãos, 27 de setembro, 
foi entregue pela Secretaria da Saúde do Esta-
do (Sesab) o troféu Amigo do Transplante. Cria-
do há três anos pela Sesab, o troféu é entregue 
a pessoas e instituições que se destacaram no 
incentivo à doação de órgãos e tecidos. Esse 
ano, foram contempladas as empresas de ôni-
bus Viação Águia Branca, Camurugipe, São Luis 
e Santana; os médicos Jorge Bastos, Patrícia 
Fernandes Marback, Carlos Marcílio e Margari-
da Dutra; o diretor do Hospital Geral Ernesto 
Simões Filho, César Martins, e o coronel Expe-
dito Barbosa dos Santos, chefe da Casa Militar 
do Governo do Estado. 

Campanha na Bahia conta com 
mobilização em hospitais de Salvador, cidades 
do interior e Troféu Amigo do Transplante
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Troféu Amigo do Transplante

A solenidade de entrega dos troféus “Amigo do 
Transplante” integra a programação da Semana 
Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, por 
iniciativa da Associação Brasileira de Transplante 
de Órgãos (ABTO), Ministério da Saúde e secreta-
rias estaduais de saúde, com o objetivo de divulgar 
informações sobre doação e transplante de órgãos. 
As atividades são programadas em função do dia 
27, dedicado aos santos gêmeos, Cosme e Da-

mião, considerados patronos 
dos transplantes. 

Segundo o secretário de saú-
de do estado da Bahia, Jorge 
Solla, ao entregar o troféu 
“estamos não só prestando 
uma homenagem, mas tam-
bém agradecendo a todos os 

profissionais e instituições 
envolvidas com o trans-
plante, que é um processo 
muito amplo, que exige a 

superação de dificuldades”. 
Solla lembrou ainda que até alguns 

anos atrás, a Bahia não tinha tradição no campo 
dos transplantes, mas atualmente ocupa a terceira 
posição no Nordeste em número de transplantes, 

e registra importantes conquistas, como a reto-
mada do transplante de medula óssea, no Hospi-
tal Universitário Professor Edgard Santos 
(HUPES), e do transplante renal, inclusive pediá-
trico, no Hospital Ana Nery, além da captação de 
órgãos em municípios do interior, como Barreiras 
e Vitória da Conquista. 

O médico Eraldo Moura, coordenador do Sistema 
Estadual de Transplantes, afirmou que o transplan-
te de órgãos “resgata uma pessoa para a vida”, e 
chamou atenção para a importância das diversas 
instituições parcerias da Sesab, entre elas as em-
presas de ônibus intermunicipais, possibilitando o 
transporte gratuito de tecidos oculares humanos 
(córneas) para transplante. 

A cerimônia de entrega dos troféus contou ainda 
com depoimento de Augusto Pitta, 50 anos, trans-
plantado de fígado. “Olho vocês, profissionais de 
saúde, como anjos”, revelou Augusto, que agra-
deceu a todos os médicos e demais profissionais 
de saúde que acompanharam o sue processo pré e 
pós-transplante. Com 37 dias como transplanta-
da, também de fígado, Fabíola Torreão, 32 anos, 
fez questão de agradecer ao Governo do Estado, 
através da Sesab, pela importante assistência que 
recebeu, e completou: “Posso dizer que sou a 
prova viva da competência dos profissionais e da 
importância da doação de órgãos”. 
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Com o slogan da ABTO “Informação, a maior 
amiga da doação de órgãos”, ocorreram os 
eventos da programação da XII Campanha Na-
cional de Doação de Órgãos no estado do Ceará 
entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro.

Durante todos os momento procurou-se levar 
informação e esclarecimentos à população so-
bre as principais dúvidas do processo doação-
-transplante, por meio da mídia, com destaque 
para a 8ª edição do movimento da Fundação 
Edson Queiroz “Doe de Coração”, que mobiliza 
e sensibiliza a sociedade cearense em prol da 
doação de órgãos.  

A solenidade de abertura ocorreu no dia 27 de 
setembro de 2010 em comemoração ao Dia Na-
cional do Doador de Órgãos, no Auditório Valdir 
Arcoverde da Secretaria de Saúde de Estado 
que contou com a apresentação artística de um 
grupo musical, cujas participantes são pacien-
tes transplantadas de rim, que prestaram uma 
homenagem a todos os doadores do Ceará e 

emocionaram o público com a apresentação de 
uma composição própria relatando as dificulda-
des que tiveram durante o tratamento. Nessa 
solenidade, também foi realizada homenagem 
de reconhecimento (em memória) aos trabalhos 
desenvolvidos pelo Sr. Carlos Alberto Damasce-
no e Sr. Luzialdo Oliveira Costa, respectivamen-
te presidentes da Associação do Transplantados 
Cardíacos do Ceará - ATCC e Associação dos 
Pacientes Renais do Ceará - ASPRECE pelos 
serviços prestados à sociedade cearense na di-
vulgação da doação de órgãos e tecidos.

No dia 28 de setembro o Hospital Geral de For-
taleza realizou atividades de divulgação com 
afixação de cartazes e distribuição de informati-
vos junto a usuários e funcionários. Ocorreu 
também a celebração de Ato Ecumênico de 
ação de graças pelos doadores, receptores, fa-
miliares e profissionais da saúde, além de apre-
sentações artístico-musicais e uma sessão de 
cinema com filmes selecionados sobre doação e 

Foco na informação para todos os públicos caracteriza a 

Semana da Doação de Órgãos no Ceará
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transplantes, cuja procura por lugares na sala 
de exibição foi bastante concorrida.

O Hemoce realizou no dia 29 de setembro, em 
parceria com o Grupo de Apoio ao Paciente On-
co-hematológico, um dia de sensibilização de 
usuários, funcionários e população em geral 
com palestras, apresentação de filmes, distri-
buição de informativos, blitz e coleta externa. A 
Blitz aconteceu na Av. José Bastos. Também 
houve coleta de material de doadores voluntá-
rios de medula óssea, na Praça do Ferreira.

Em 30/09 o Instituto Dr. José Frota e o Hospi-
tal Antônio Prudente distribuíram informativos 
sobre doação de órgãos junto aos profissionais 
de saúde e aos usuários. Foi divulgado tam-
bém o tema da doação de órgãos pela intranet 
do Hospital Antônio Prudente e houve a apre-
sentação de filme. 

Um dia de sensibilização de usuários e funcioná-
rios com palestras, distribuição de informativos, 
apresentações musicais e a exposição do diário 
de uma criança enquanto seu pai aguardava por 
um transplante de coração marcaram o encerra-
mento da XII Campanha de Doação de Órgãos no 
Hospital de Messejana no dia 1 de outubro. Na 
ocasião, houve a palestra “A Situação Atual dos 
Transplantes no Ceará”, proferida pela Dra. Elia-
na Régia Barbosa, coordenadora da CNCDO/CE, 
que expôs os avanços e as dificuldades do Siste-
ma Estadual de Transplantes, além da distribui-
ção de informativos para a população, no 
comércio nas proximidades do hospital.

Uma programação de sensibilização mobilizou 
também o Hospital São Carlos no dia 1 de ou-
tubro. Já o Hospital Waldemar de Alcântara 
organizou, entre os dias 27 e 29 de setembro, 
uma programação no período da manhã e noi-
te envolvendo funcionários e usuários com a 
apresentação do documentário: “Um Coração 

Pa lestino”, debates, sorteio de brindes para os 
participantes e oficina temática sobre doação 
de órgãos.

Todos esses eventos contaram com o compro-
misso e a parceria de profissionais das CIHDOTT, 
dos Centros Transplantadores e de membros 
das diversas associações de pacientes trans-
plantados do estado do Ceará.
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profissionais de saúde
Mais uma vez, a Central de Transplante da Paraíba faz acontecer a Cam-
panha em prol da doação de órgãos em todo o Estado. Os eventos ocor-
reram nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos.
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A XII Campanha Nacional e X Campanha Esta-
dual para Doação de Órgãos e Tecidos na Para-
íba iniciaram suas programações na quinta-feira 
dia 23 de setembro, em uma coletiva para a 
imprensa, reunindo repórteres de todas as 
emissoras de João Pessoa, tanto da imprensa 
escrita, quanto falada e televisionada. Esse 
evento foi importante pela oportunidade de 
apresentar à mídia informações referentes ao 
processo de busca de potenciais doadores, cap-
tação e distribuição dos órgãos para transplan-
te, uma vez que ela possui maior abrangência 
junto à população, por meio dos seus veículos 
de comunicação.

A abertura solene aconteceu no dia 24 de setem-
bro em João Pessoa, no auditório do Insti tuto 

Paraíba Previdência – PBPREV. Na o por   tuni dade, 
com palestra proferida pelo Dr. Amadeus Lopes 
Ferreira, promotor de justiça, com o tema “Doa-
ção de Órgãos, a Visão da Justiça”, e na cidade 
de Campina Grande, com a palestra do Dr. Rafa-
el Maciel sobre “Cirurgia de Transplante uma 
Experiência de Vida”.

No dia seguinte, sábado 25/09, a emoção to-
mou conta de familiares de doadores e recepto-
res no culto ecumênico realizado no auditório 
do PBPREV. Na oportunidade, familiares de doa-
dores e transplantados deram depoimentos so-
bre a necessidade e a importância da doação de 
órgãos em suas vidas, com grande participação 
de membros da Associação Paraibana dos Por-
tadores de Hepatopatias, Transplantados e Fa-
miliares e da Associação dos Portadores de 
Insuficiência Renal Crônica e Transplantados de 
Rim da Paraíba. Um clima de harmonia e frater-
nidade se fez presente entre todos. 

Os núcleos de captação das cidades de Patos e 
Guarabira se mobilizaram com panfletagem e 
entrevistas na mídia local.

No domingo, dia 26 de setembro, aconteceu a 
conscientização com distribuição de panfletos 
educativos nos hospitais públicos de João 
Pessoa para os profissionais da saúde e visi-
tantes presentes.
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A Campanha continuou na segunda-feira, dia 27 
de setembro, com a realização de uma ação cul-
tural junto aos membros e servidores que traba-
lham na sede do Ministério Público, em João 
Pessoa. Durante todo o dia a Central de Trans-
plante organizou uma mobilização com muita 
arte e alegria, incentivando servidores, procura-
dores e promotores da instituição a refletirem 
sobre a doação de órgãos, liderados por um 
grupo de teatro que, ao som do forró, envolvia a 
todos na causa. Ação semelhante aconteceu 
também no Ministério Público, na cidade de 
Campina Grande.

Na terça-feira, dia 28 de setembro, foi realizado 
durante todo o dia, no mesmo local, o II Curso de 
Capacitação em Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – 
CIHDOTT. Na ocasião foram proferidas palestras 
aos profissionais da área de saúde e afins. 

O encerramento da Campanha aconteceu no dia 
29 de setembro, com a realização do I Encontro 
Estadual de Transplantados de Órgãos e Teci-
dos, também no auditório do PBPREV, tendo 

como parte integrante a palestra “O Papel do 
Ambulatório no Acompanhamento dos Trans-
plantados”, proferida pelo Dr. Ronivaldo Barros. 
Logo após a palestra, os transplantados pude-
ram se pronunciar e foram agraciados com uma 
carteira de identificação para o acompanha-
mento pós-transplante. 
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Com o objetivo de desenvolver ações educati-
vas para profissionais de saúde na perspectiva 
da formação de conhecimento sobre doação e 
transplantes de órgãos em hospitais de referên-
cia da cidade do Recife, a CNCDO-PE promoveu 
uma série de atividades no período da Campa-
nha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, 
dos dias 27 de setembro e 1 de outubro, entre 
as quais o II Curso de Formação de Coordenado-
res de CIHDOTT. 

Aliado a este propósito, a CNCDO-PE buscou 
também sensibilizar a população para a doação 
de órgãos; incentivar a notificação da morte en-
cefálica; e conscientizar a comunidade hospitalar 
a despeito do seu papel na doação e transplante 
de órgãos. Para isso, organizou palestras, distri-
buição de materiais informativos sobre o tema e 
passeio ciclístico pela cidade do Recife.

Alguns dos locais envolvidos nessa divulgação 
foram os hospitais Agamenon Magalhães, Dom 
Helder, Miguel Arraes e Restauração, escolhi-
dos por apresentarem perfil para doação de ór-
gãos e tecidos. Nestes, foram realizadas ações 
voltadas à população como a dinâmica do “ba-

ralho da doação”, que contem cartas com per-
guntas sobre o processo de doação-transplantes, 
além da apresentação de arte-educadores, per-
sonificados como o herói Super Sincero, que 
defende a doação, e o vilão Monstro do Egoís-
mo, contra a doação. 

No dia 27 de setembro ocorreu a abertura da 
Campanha, no Hospital Agamenon Magalhães. 
Nesse mesmo dia, equipes da Central de Trans-
plante do Estado realizaram panfletagem no 
Parque da Jaqueira, no centro do Recife, en-
quanto médicos intensivistas se reuniram com 
representantes do Ministério Público de Per-
nambuco e do Conselho Regional de Medicina 
do estado para discutir sobre aspectos éticos, 
médicos e legais da morte encefálica.

No dia 30 de setembro foi realizada para fun-
cionários do Hospital Dom Helder Câmara e 
do Hospital Metropolitano Miguel Arraes a 
palestra de incentivo à doação de órgãos “O 
papel dos profissionais de saúde no processo 
de doação de órgãos”. O encerramento da 
Campanha aconteceu no dia 1 de outubro, no 
Hospital da Restauração. 
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Além das ações voltadas à população, a CNCDO-PE procurou 
preparar os profissionais da área de saúde para lidarem com 
identificação, notificação e manutenção de doadores de órgãos e 
entrevista familiar, dentro do II Curso de Formação de Coorde-
nadores da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante (CIHDOTT), que aconteceu nos dias 
28 e 29 de setembro no Centro de Convenções do Real Hospital 
Português.

O Curso contou com aulas de médicos e enfermeiros especialis-
tas em transplantes, que abordaram temas como diagnóstico da 
morte encefálica, identificação e manutenção do potencial doa-
dor, humanização no processo de doação, simulação da entre-
vista familiar para doação, situações especiais na autorização da 
doação de órgãos e tecidos, entre outros. 

Curso de Formação de  
Coordenadores Intra-Hospitalares

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) 
Sergio Omena, recentemente criada para 
coordenar as ações de captação e distri-
buição de órgãos da região do agreste 
pernambucano, participou com a CNCDO-
-PE de uma das mais vibrantes campa-
nhas já realizadas no estado, cuja abertura 
aconteceu na cidade de Caruaru, no Tea-
tro da Rádio Difusora, com a presença de 
mais de 500 pessoas. Entre palestras de 
motivação e arte educativa, Caruaru sen-
tiu o coração bater emocionado ao ver o 
engajamento dos participantes na causa 
transplantadora.
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A Campanha para doação de órgãos e tecidos 
em Sergipe começou cedo com a participação 
da CNCDO-SE no projeto Ação Global, em maio. 
Durante o evento, a Central de Transplantes 
montou um estande, realizou panfletagem e es-
clareceu dúvidas da comunidade sobre o pro-
cesso doação-transplante. Nos meses de 
setembro e outubro foram oferecidas palestras 
para estudantes da área de saúde, pacientes 
renais crônicos e suas famílias. 

Nos dias 27 e 28 de setembro a Central de 
Transplantes voltou sua atenção para a doação 
de medula óssea. Em parceria com a Universi-
dade Tiradentes, a Fundação de Beneficência 
Hospital Cirurgia e o Hemolacen, organizou uma 
campanha para cadastrar doadores voluntários 
de medula.

No Hospital de Urgência foi feita panfletagem e 
colocado o símbolo da doação - laço verde - nos 
jalecos dos profissionais de saúde e em todos 
servidores da Secretaria de Estado da Saúde 
como forma de sensibilizá-los, mostrando-lhes 
o quão importante são para a efetivação do pro-
cesso doação-transplantes. 

Houve ainda a distribuição de folders em pontos 
de grande movimento de Aracaju, divulgação na 
mídia e a montagem de estandes em faculda-
des. A panfletagem acompanhou todas as ações 
para reforçar a Campanha. O material, disponi-
bilizado pela ABTO, traz dez perguntas e repos-
tas para sanar as principais dúvidas da po pu lação.  

“Quem manifestar a vontade de ser um doador, 
tem que deixar isso bem claro para familiares 
diretos, pois são eles que autorizam a retirada 
dos órgãos”, concluiu Benito Fernandez, coor-
denador da Central de Transplantes de Sergipe.
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No Maranhão o serviço de transplantes teve iní-
cio no ano 2000, funcionando no Hospital Univer-
sitário. Desde então foram realizados 711 
pro ce dimentos sendo 425 transplantes de córne-
as e 286 de rins. No ano 2000, quando se iniciou 
o programa, foram realizados apenas 5 transplan-
tes, ao passo que em 2009 foram 168. Atualmen-
te a CNCDO-MA tem uma lista de espera de 1.366 
pacientes, sendo 642 receptores 
para córneas e 724 para rins. 

Neste cenário, a necessidade de 
levar as discussões sobre o pro-
grama de transplantes e a impor-
tância da doação de órgãos e 
tecidos para a comunidade se 
justifica considerando que o ser-
viço ainda é pouco conhecido 
pela população. A intenção foi, 
por meio da Campanha de Doa-
ção de Órgãos e Tecidos, criar 
agentes multiplicadores dessa 
ideia, que possam transmitir as informações para 
seus familiares e suas comunidades.

Assim, a mudança de cultura é condição essen-
cial para a minimização dos números supracita-
dos, uma vez que as negativas familiares quanto 
à doação de órgãos tem sido um entrave ao 
avanço do serviço, pois a falta de informação da 
população pode ser um dos fatores que desfavo-
rece as doações. Portanto, consideramos que ao 
estimular a discussão sobre o serviço de trans-
plante no cotidiano dos sujeitos podemos rever-
ter o quadro atual e diminuir a fila de espera dos 
receptores de órgãos. 

Com o objetivo de contribuir para conscientizar e 

Consideramos que ao 
estimular a discussão 
sobre o serviço de 
transplante no cotidiano 
dos sujeitos podemos 
reverter o quadro atual 
e diminuir a fila de 
espera dos receptores 
de órgãos

CNCDO-MA adota o slogan  
              “Doação de órgãos: um voto pela vida”

informar a população sobre a importância da do-
ação de órgãos e tecidos, aumentar o número de 
doações no estado com consequente diminuição 
da fila de espera, e estimular a participação dos 
profissionais de saúde dos hospitais da rede de 
saúde nas campanhas e nos processos de doa-
ção e transplante, o CNCDO-MA promoveu diver-
sas ações alusivas à Campanha Nacional de 

Doação de Órgãos e Tecidos en-
tre os dias 23 e 27 de setembro.

Na busca por sensibilizar a so-
ciedade maranhense, objetivan-
do uma maior participação nas 
campanhas de doação de ór-
gãos e tecidos e tornar conheci-
do o trabalho da CNCDO-MA 
foram realizadas atividades de 
divulgação e apoio à doação de 
órgãos e tecidos em geral, tais 
como: café da manhã com a im-
prensa para divulgação da pro-

gramação desenvolvida durante a Campanha; 
show de canto e dança com a participação de 
artistas locais; solenidade de agradecimento aos 
“amigos do transplante” (autoridades, pessoas 
da comunidade, instituições e profissionais); en-
contro das famílias doadoras e dos receptores de 
órgãos e tecidos para transplantes; panfletagem 
na Av. Litorânea;  e visitas a hospitais notificado-
res, agradecendo e estimulando as notificações 
(anjos da enfermagem).

Durante a Campanha, a CNCDO-MA contou com 
o apoio da Universidade Federal do Maranhão, 
do Hospital Universitário e de outras instituições 
de saúde da cidade de São Luiz. 

Maranhão | MA
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A Semana Nacional e a 10ª Campanha Estadu-
al de Doação de Órgãos e Tecidos para Trans-
plantes no Estado do Piauí foi lançada, pela 
Secretaria de Estado da Saúde/ Superinten-
dência das Organizações do Sistema de Saúde 
das Unidades de Referências -SUPAS /Central 
de Transplantes do Piauí, no dia 27 de setem-
bro, no pátio do Hospital Getúlio Vargas, com a 
presença do Secretário de Saúde do Estado, 
diretores da rede hospitalar de Teresina, pro-
fissionais de saúde, pacientes transplantados, 
pacientes da lista de espera por órgãos, im-
prensa e convidados. 

O evento contou com a participação do Coral do 
Hospital Santa Maria, depoimentos de trans-
plantados e homenagens ao Dia Nacional do 

Doador de Órgãos e Tecidos por meio de mensa-
gens das religiões católica, evangélica e espíri-
ta. Na ocasião, foi comemorado também os 10 
anos da Central de Transplantes do Piauí com o 
lançamento da música “Doe Vida” com letra de 
Wellington Sousa e arranjos de Cícero José e 
Diego Arielton. A música passa uma mensagem 
de incentivo à doação de órgãos e de agradeci-
mentos pela vida.
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A programação estendeu-se durante toda a se-
mana com palestras para profissionais de saúde 
desde a alta complexidade à atenção básica, 
reuniões científicas para acadêmicos de facul-
dades e universidades de Teresina, visitas a to-
das as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 
panfletagem nos grandes ambulatórios e no 
Instituto Médico Legal, além de uma caminhada 
em prol da doação de órgãos na Av. Raul Lopes 

com a participação de profissionais da Central 
de Transplantes, Organização de Procura de Ór-
gãos do Hospital Getúlio Vargas (OPO–HGV), 
CIHDOTT do Hospital de Urgência de Teresina 
Dr. Zenon Rocha (HUT), acadêmicos da área de 
saúde, pacientes transplantados, pacientes de 
lista de espera e convidados.

Na semana que antecedeu o lançamento da 
Campanha Estadual, a CIHDOTT-HUT comemo-
rou a Segunda Semana de Sensibilização para 
a Vida, com a realização de palestras, exibição 
de vídeos, reuniões científicas e a distribuição 
de panfletos e folders em toda rede hospitalar 
municipal.

Durante o período da Campanha houve ainda 
grande divulgação dos eventos na imprensa do 
estado com esclarecimentos para a população 
em programas de rádio, internet, televisão e 
nos principais jornais em circulação no Piauí.
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A Central de Transplantes do RN vem desenvol-
vendo um trabalho educativo junto aos profis-
sionais de saúde e, com o intuito de ampliar a 
área de atuação, iniciou uma campanha educa-
tiva junto aos professores, pais e alunos das 
escolas estaduais.

Com o envolvimento dos alunos e professores 
foram desenvolvidos trabalhos diversos produ-
zidos pelos próprios estudantes, como apresen-
tação de peças teatrais, cartazes, música, 
literatura de cordel, vídeos, documentários, re-
dações, maquetes, esculturas, dança e poesia.

“Quero falar de uma atitude importante, que muitas vidas podem mudar.
Fazer sonhar, aqueles que andavam tristes, sem forças pra continuar.
A doação de órgãos é importante, muitas vidas são salvas a todo instante.    [BIS]
Amigo vem também ser doador, pra muitas vidas restaurar, sorrir, crescer, continuar.
Juntando forças e prosseguir, fazendo que alguém seja feliz.

Deus te abençoe e te encha com tua paz.
E que as pessoas colaborem mais e mais.
Um gesto simples de quem ama ao teu próximo.    [BIS]
E com uma vida muitas outras irão salvar.”

Música e letra original: “Quem de nós dois” 

Autora: Ana Carolina

Letra da paródia: “Atitude importante”  

Autor: André da Silva Santos

Paródia musical da Escola Estadual Nestor Lima com o título: “ATITUDE IMPORTANTE”

O encerramento da Campanha aconteceu na 
manhã do dia 24 de setembro, no maior Parque 
Ecológico da Cidade (Parque das Dunas), em co-
memoração ao Dia Nacional de Doação de Ór-
gãos. Em sua segunda edição, o evento 
promovido pela Central de Transplantes teve 
como tema “Doar: um gesto de amor faz a dife-
rença” e contou com a exposição da produção 
dos alunos das escolas participantes.

Dentre os trabalhos apresentados destacamos 
os seguintes:
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“Olá, meu povo querido
Escute o que vou dizer.
Vou falar pausadamente
Pra quem quiser aprender
Doe órgãos e tecidos 
E não vai se arrepender.

Você pode doar em vida
A medula, um rim, um pulmão
Para alguém desconhecido 
Ou até para um irmão.
Não seja tão egoísta, 
Tenha amor e compaixão.

Antes que seja tarde 
Faça a todos saber
Seu desejo de doar
Fazendo alguém renascer.
Basta avisar a família
E não precisa escrever.

Não deixe que a terra coma
Suas córneas, fígado e coração.
Diminua a fila de espera
Acabe com a aflição.
Seja um filho de Deus 
E cumpra sua missão
 

As Centrais de Transplantes
Trabalham intensamente
Buscando sua adesão
Voluntária e consciente
Por isso não perca tempo
E plante já sua semente

Espalhe na sua rua
Aquilo que você aprendeu
Que o transplante é seguro
Só sabe quem o recebeu.
Acabe com o preconceito
Seja doador como eu.

Faça cartazes e musicas
Pra alertar a população
Pois a vida tem sentido
Se todos derem as mãos.
Vamos divulgar as idéias
Expandir a sensibilização.

Cuide da sua saúde
E daqueles que você ama
Evite bebidas e fumo
Não seja vela sem chama
Doe órgãos e tecidos
Seja uma pessoa humana.”

Cordel elaborado pelos alunos do 1º ano e 2º ano da 
Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova com o 
titulo:  “QUEM DOA FICA NUMA BOA”



A
B

T
O

Especial Especial

A
B

T
O

34

AB
TO

 N
EW

S 
- S

ET
/D

EZ
 2

01
0

Campanha “Seja um doador e só 
assim serei feliz, bem feliz” foi lançada 
no dia 27 de setembro, em Brasília

O Ministério da Saúde (MS) lançou em Brasília, 
no dia 27 de setembro uma ampla campanha de 
mídia que foi veiculada em rádio, televisão, veí-
culos impressos e na internet entre o dia 27 de 
setembro e 6 de outubro. Com o slogan “Seja um 
doador e só assim serei feliz, bem feliz”, a Cam-
panha teve por objetivo sensibilizar a sociedade 
sobre a importância da doação.

A estratégia publicitária também tem o objetivo 
de incentivar as pessoas a comunicarem sua de-
cisão aos familiares, já que só eles podem con-
ceder a autorização. É por isso que todas as 
peças trazem a mensagem: “Avise os seus fami-
liares. A vontade é sua. A decisão é deles.” E, 
também, o conceito “Basta uma palavra de soli-
dariedade para salvar toda uma vida.”

“Temos obtido grandes avanços em relação a 
este tipo de procedimento no SUS, responsável 

pela realização de aproximadamente 95% dos 
transplantes no país”, afirmou o secretário de 
Atenção à Saúde do MS, Alberto Beltrame. 
“Com a Campanha esperamos alcançar resulta-
dos ainda melhores”. 

DF – O Distrito Federal é um dos líderes brasilei-
ros em número de doadores por milhão de popu-
lação (pmp). Nos 9 primeiros meses de 2010, o 
DF atingiu 13,6 doadores pmp, demonstrando 
uma evolução em relação à 2009, quando encer-
rou o ano com 11,9 doadores pmp. 

No entanto, o Centro-Oeste é uma das regiões 
com menores índices de doação e transplantes, 
ao lado da região Norte. Os estados de Mato 
Grosso de Sul e Goiás possuem em torno de 4 
doadores pmp, enquanto o Mato Grosso está 
com 0,9 doadores pmp segundo os dados do RBT 
do terceiro trimestre.   

DF | Distrito Federal
Fonte: Ascom/MS
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   Central de Transplantes do MT 
aposta em capacitação  
   na Semana da Doação

Entre os dias 27 e 30 de setembro foi realizado 
no Auditório do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, 
o Curso de Formação de Comissões Intra-Hospi-
talares de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes com o objetivo de treinar, informar, 
capacitar e reciclar conhecimentos e técnicas 
das equipes multi profissionais que trabalham 
nos hospitais mato-grossenses. 

O curso, que terá módulos nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2010, conta com pales-
tras, mesa redonda, debates, discussões em gru-
po e troca de experiências. Os temas abordados 
são o panorama da política nacional de trans-
plantes, financiamentos, operacionalização no 
âmbito hospitalar, aspectos éticos do transplan-
te, o papel das comissões intra-hospitalares, 
conceitos técnicos, entrevista familiar no contex-
to da doação, otimização dos processos de doa-

ção e a importância da documentação legal. 

Em Mato Grosso existem 4 CIHDOTTs, funcio-
nando nos seguintes estabelecimentos: Hospital 
Santa Helena, Hospital Geral Universitário 
(HGU), Hospital Universitário Júlio Müller e 
Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

“A Coordenadoria Estadual de Transplantes tra-
balha com capacitação dos profissionais da saú-
de e na sensibilização da sociedade de uma 
forma geral para que tenham acesso as informa-
ções sobre a importância da doação de órgãos e 
tecidos para transplantes, o funcionamento e os 
serviços prestados pela Coordenadoria, os trans-
plantes realizados em nosso estado, sendo es-
ses divulgados em parceria com os municípios, 
faculdades, escolas, hospitais e mutirões”, in-
formou a coordenadora estadual de transplan-
tes, Fátima Melo. 

Por: Carolina Miranda - Assessoria/SES-MT

A Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos no Mato Grosso 
foi marcada pela capacitação de profissionais da saúde para o processo 
de doação e transplante de órgãos

Mato Grosso | MT
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Central de Transplantes do MS 
sensibiliza profissionais de saúde sobre a 
doação de órgãos

Ao longo de todo o ano e especialmente durante 
a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Te-
cidos a Central de Transplantes do Mato Grosso 
do Sul oferece palestras para toda a população e 
para profissionais da saúde buscando sensibilizá-
-los sobre a importância da doa  ção de órgãos.

No dia 28 de setembro a coordenadora estadu-
al da Central de Transplantes, Claire Miozzo, se 
reuniu com profissionais do Hospital Regional 
(HR) para falar da realidade regional em rela-
ção aos transplantes, o papel da Central no es-
tado, entre outros temas. “A palestra aborda o 
funcionamento da Central de Transplantes para 
que os profissionais do HR conheçam melhor 
este trabalho e possam contribuir também”, diz 
a coordenadora. “Para nós é importante que 
eles saibam deste trabalho, conheçam bem. Se 
eles não souberem fica mais difícil a captação 
de órgãos. Através de palestras que esclare-
cem sobre a função da Central nós ganhamos 
pro  fissionais para nos auxiliar, principalmente 
na questão da sensibilização”, afirma.

De acordo com ela o trabalho da Central de 
Transplantes do MS vai além de coordenar a 
captação e destinação dos órgãos doados. “Nós 
fazemos esta sensibilização, que não para nun-
ca. Na Semana Nacional de Doação de Órgãos 
apenas intensificamos esta nossa campanha, 
que dura o ano todo”.

Fonte: Notícia/MS
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Hospitais e parques de Goiás recebem   
a Campanha Nacional de Doação

Entre os dias 25 de setembro e 1 de outubro di-
versos hospitais e parques de Goiás receberam 
a Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Por 
meio do CNCDO-GO, foram distribuídos panfle-
tos explicativos produzidos pela ABTO em lo-
cais como o Hospital Evangélico de Anápolis, 

Hospital da Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Hospital de Urgências de 
Aparecida de Goiânia, Hospital de Urgên-
cias de Anápolis e nos parques Areião e 
Vaca Brava. Em alguns desses eventos 
houve também a participação do Banco 
de Olhos da UFG, com matérias informa-
tivos sobre a doação de córneas.  

Goiás | GO
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organiza palestra para soldados do exército

No dia 27 de setembro, data em que se come-
mora o Dia Nacional de Doação de Órgãos e 
Tecidos, o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) 
organizou palestra sobre a importância da doa-
ção de órgãos para cerca de 120 soldados do 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva 
(CPOR), no Rio de Janeiro. A assistente social 
do Serviço de Nefrologia do HFB, Ana Paula Fer-
reira, que conferiu a palestra, conversou com os 
presentes sobre os pontos principais do proces-
so de doação e transplante, além de ter respon-
dido a perguntas da plateia sobre fila de espera 
e requisitos para ser um doador.

“A nossa intenção com essa ação foi conscien-
tizar as pessoas, pois a questão da doação é 
cercada de muitos mitos e as dúvidas são fre-
quentes devido à complexidade do assunto. Os 
alunos fizeram muitas perguntas. Isso mostra 

que há interesse das pessoas, mas o assunto 
precisa ser melhor divulgado e esclarecido”, 
disse Ana Paula.

Além da palestra, o Hospital Federal de Bonsu-
cesso distribuiu cartazes em cada dos 6 prédios 
que compõem a sua estrutura, entregou folhe-
tos informativos aos seus pacientes, incenti-
vando a solidariedade dos cariocas em relação 
à doação de órgãos.

O Hospital São João Batista, localizado em Vol-
ta Redonda, também participou da Campanha 
Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos por 
meio de uma mobilização interna pela doação, 
com panfletagem e esclarecimento de dúvidas, 
e também de atividades alusivas ao tema em 
praças da cidade. Nessas ocasiões foi divulga-
do o trabalho da CIHDOTT e do Banco de Tecido 
Ocular Humano do local.

Hospital Federal de Bonsucesso
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Santa Casa de Belo Horizonte envolve 
profissionais e pacientes em Campanha de Doação
O Grupo Santa Casa de Belo Horizonte - GSCBH por 

meio do Centro de Transplantes, comemorou a Se-

mana Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos com 

uma programação cujos eventos foram direcionados 

aos pacientes do transplante renal e aos profissio-

nais do GSCBH.

Os eventos iniciaram-se no dia 22 de setembro com a 

celebração do sucesso dos transplantes renais da 

Santa Casa, quando foram comemorados os 100 

transplantes realizados desde a reformulação dos 

protocolos médicos e da equipe, em 2007. O Prof. Dr. 

José Osmar Medina Pestana - Diretor do Hospital do 

Rim e Hipertensão de São Paulo foi homenageado 

pelo GSCBH devido a sua participação na retomada 

dos transplantes na Santa Casa. Na ocasião, ele pro-

feriu uma palestra sobre transplante renal. 

O Centro de Transplantes, em parceria com a Ne-

froMG,  também promoveu, no dia 25 de setembro, 

o I Encontro de Pacientes Transplantados Renais, 

que contou com grande adesão dos pacientes, seus 

familiares e amigos. O evento teve a participação 

dos Doutores da Alegria, do músico Tom de Minas e 

do contador de histórias Pierre, com significativos 

depoimentos dos pacientes sobre o que mudou na 

vida de cada um deles após o transplante.

O Dr. José Osmar Medina Pestana (ao centro, de 
óculos) recebeu homenagem por sua colaboração 
para a Santa Casa de BH

A Campanha de Doação da Santa Casa de BH contou 
com palestras de especialistas voltadas aos pacientes 
do transplante renal

CNCDO Norte/Nordeste 
realiza ações em 

Montes Claros

O CNCDO Norte/Nordete de Minas Gerais reali-
zou atividades relacionadas à Campanha Nacio-
nal de Doação de Órgãos e Tecidos no dia 2 de 
outubro. Com a participação dos 4 hospitais da 
cidade de Montes Claros, foram distribuídos pan-
fletos em semáforos e espalhados cartazes em 
pontos estratégicos da cidade.

Para encerrar as comemorações da semana, foi pro-

movida uma missa em ação de graças na Capela da 

Santa Casa, com o objetivo de pedir a benção para 

as famílias dos doadores falecidos que tanto contri-

buíram para a melhora na qualidade de vida dos 

pacientes transplantados.
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Campanha Viver Mais, do jornal O Tempo, de 
Belo Horizonte, leva informações sobre doação e 
transplantes à população mineira

Lançada no dia 13 de abril de 2010, em cerimônia 
que contou com a participação do Ministro da Saú-
de, Dr. José Gomes Temporão, e da coordenadora do 
Sistema Nacional de Transplantes (SNT), Rosana 
Nothen, a Campanha Viver Mais, promovida pelo jor-
nal O Tempo, de Belo Hori-
zonte, em parceria com a 
MG Transplantes, é uma im-
portante fonte de informa-
ções sobre os transplantes e 
doação de órgãos para a po-
pulação mineira. 

Além de 12 fascículos publi-
cados no jornal entre os dias 
18 de abril e 4 de julho como 
parte da Campanha, e da adesão de artistas e perso-
nalidades como a cantora Fernanda Takai, do grupo 
Patu Fú, a Viver Mais organizou eventos em locais 
públicos de Belo Horizonte para a distribuição de 
materiais explicativos sobre o tema e mobilização da 
população, como no dia 26 de junho na praça Lagoa 
Seca, com a presença de 3 mil pessoas, e no dia 4 de 
julho na praça do Papa.  

“Essa é uma área da saúde pública em que a partici-
pação da sociedade é de extremo valor. Precisamos 

sensibilizar e informar adequadamente as pessoas. 
Vejo a iniciativa com muita alegria. Acho que preci-
samos de mais atitudes e mobilizações como essa”, 
revelou o ministro da saúde no lançamento da Cam-
panha Viver Mais.

Segundo Laura Medioli, presi-
dente da Sempre Editora, em-
presa que proprietária do jornal 
O Tempo, a Campanha reforça o 
papel social da empresa. “Como 
veículo de informação, temos o 
dever de mostrar o drama des-
sas pessoas que dependem das 
doações para continuarem viven-
do ou terem uma melhor qualida-

de de vida”, declarou.

Nos 12 fascículos publicados no jornal O Tempo en-
tre abril e julho de 2010 a ABTO foi uma das princi-
pais fontes de informação, com dados atualizados e 
contextualizados, entrevistas de seus principais 
representantes, entre os quais o presidente da As-
sociação, Dr. Ben-Hur Ferraz Neto. Pacientes trans-
plantados e em fila de espera, e familiares de 
doadores também foram personagens frequentes 
das matérias.

A Doretrans – Associação Nacional de pacientes, 
doadores e transplantados renais realizou campa-
nha no dia 26 de setembro em Belo Horizonte, na 
Av. Bandeirantes, com divulgação de jingle da 

Doretrans faz campanha nas ruas de Belo Horizonte

Campanha Nacional de Doação, distribuição de 
folders e cartazes da ABTO, e faixa de 8m entendi-
da em frente à avenida, que neste dia é fechada para 
lazer e esportes em uma das mãos.
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Conscientização para a população e 
estudantes universitários de Teófilo Otoni

A CIHDOTT de Teófilo Otoni atingiu seu objetivo com 
as ações da Campanha 2010, que era o de sensibilizar 
e informar a população universitária da região da im-
portância de doação de órgãos. Todas as universida-
des da cidade foram visitadas e no dia 27 de setembro 
foi realizada campanha no estacionamento do Hospi-

tal Santa Rosália, onde diversas pessoas receberam 
os materiais informativos da ABTO. Neste dia, no Au-
ditório desse mesmo hospital, foi proferida uma pa-
lestra sobre doação de órgãos por uma médica 
intensivista do CIHDOTT, para todos os co laboradores, 
médicos e membros da direção da instituição.

Arcata abraça campanha da ABTO 
    para doação de órgãos e tecidos

Para orientar o público em geral sobre a importância 
do acompanhamento odontológico pré e pós-trans-
plante de órgãos e tecidos, a ABTO criou uma Comis-
são de Odontologia para difundir o tema. Problemas 
como inflamação nas mucosas da boca, infecções na 
gengiva, cárie, próteses desajustadas e traumáticas, 
entre outros, oferecem riscos que ampliam as possi-
bi lidades de inviabilizar a realização de um trans-
plante de rim ou coração, por exemplo. Isto pode 
impedir que uma pessoa que está na fila há muito 
tempo perca o órgão para transplante por um proble-
ma que considera sem importância, como uma sim-
ples cárie dentária.

Por isto, anualmente, a ABTO promove sua campa-
nha orientando sobre a importância e os benefícios 
das doações. Em 2010, a XII Campanha Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos conta com o apoio da 
Arcata Implantes e Ortodontia, de Belo Horizonte, 
cujo diretor, o dentista mineiro Renato Baldan, é 
membro da Comissão de Odontologia da Associa-
ção. Com o apoio da Arcata, será possível à ABTO 
ampliar o alcance da iniciativa em Belo Horizonte e 
Região Metropolitana. A equipe da empresa vestiu 
a camisa da Campanha e está trabalhando uniformi-
zada para ampliar o alcance da doação de órgãos 
entre os clientes.  
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  Espírito Santo faz campanha para  
    continuar trajetória de  
crescimento na área dos transplantes
A Central de Transplantes do 
Espírito Santo promoveu 
uma série de atividades para 
celebrar o Dia Nacional do 
Doador de Órgãos e Tecidos 
com o objetivo de divulgação 
da data como forma de in-
centivo à doação de órgãos. 
Por meio de uma eficiente 
política estadual de trans-
plantes e do programa Mais 
Vida, o ES vem evoluindo 
muito nos últimos anos na 
área de transplantes, sendo 
que passou de 8,2 doadores 
por milhão de população em 
2008 para 14,7 doadores 
pmp no primeiro semestre 
de 2010, segundo dados da 
ABTO.

A CNCDO-ES aproveitou a 
data para agradecer formal-
mente às famílias doadoras, 
profissionais de saúde e ou-
tros membros da sociedade 
envolvidos no processo doa-
ção-transplante. As ações 
realizadas, como ato ecumê-
nico e distribuição de folders 
e cartazes da ABTO em esco-
las, transporte coletivo, unidades assistenciais de 
saúde, procuraram integrar famílias doadoras, 
profissionais envolvidos em captação, doação e 
transplantes de órgãos, comunidade, entidades 

representativas, sociedade, 
ins ti tuições religiosas e go-
vernamentais.

Houve também o cadastro 
de voluntários para a sensi-
bilização da comunidade 
para a doação de órgãos, a 
confraternização de equipes 
de trabalho das áreas afins 
ao transplante, além de uma 
ampla campanha junto aos 
veículos de comunicação, 
com a veiculação de vinhe-
tas em redes de TV, entrevis-
tas e comunicados em rádio, 
internet e mídia impressa.

O espaço reservado para as 
atividades foi a Assembléia 
Legislativa do ES, que rece-
beu cerca de 300 pessoas no 
dia 27 de setembro. Na oca-
sião, foram distribuídas flo-
res aos presentes, ao lado de 
materiais explicativos sobre 
doação e transplantes de ór-
gãos. Todos puderam partici-
par de um coquetel e assistir 
à apresentações artísticas 
de corais da cidade. 

Foi realizada ainda uma caminhada pelos princi-
pais pontos da cidade de Vitória com faixas alu-
sivas à doação de órgãos e distribuição de 
materiais explicativos. 
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Hospital do Rim e Associação dos Pacientes 
Transplantados da Unifesp se unem pela  
doação de órgãos

Em 2010, o Hospital do Rim e Hipertensão, por 
meio de seu departamento de humanização, tra-
balhou mais uma vez ao lado da ATX - Associa-
ção dos Pacientes Transplantados da Unifesp, 
em prol da conscientização da população sobre 
a importância da doação de órgãos e a realiza-
ção dos transplantes. A programação da Campa-
nha contou com a colaboração de voluntários da 
ATX, pacientes, familiares, equipe multiprofis-
sional, funcionários, a comunidade em geral e 
demais colaboradores do Hospital do Rim.

Dia 27/09

•  Ato Ecumênico realizado no Ambulatório do 
Pós-Transplante;

•  Colocação de um boneco representando o Rim 
na entrada do Hospital São Paulo;

•  Faixas alusivas à Campanha no pátio do Hos-
pital São Paulo e na entrada do Hospital  
do Rim;

•  Palestra de esclarecimentos à população sobre 
a doação de órgãos no no Ambulatório Educa-
cional de Enfermagem.

Dia 28/09

•  Benção ministrada pelo pároco da Igreja São 
Francisco de Assis no Ambulatório do Pós-
-Transplante.

Dia 29/09

•  Palestra esclarecedora sobre transplante e doa-
ção de órgãos no Anfiteatro do Metrus. 

Dia 30/09

•  Palestra sobre captação de órgãos para profis-
sionais da área da saúde no Anfiteatro do Hos-
pital do Rim.

Abaixo as ações realizadas:

São Paulo | SP
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HC reúne atrações artísticas,  
    palestras com especialistas e  
 a participação de pacientes e familiares

SP | São Paulo

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HC) participou mais uma 
vez com destaque da semana de atividades da Cam-
panha Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. En-
tre os dias 27 e 29 de setembro, reuniu especialistas, 
artistas, pacientes e familiares para diversas ações 
voltadas à conscientização da população e integra-

ção de transplantados e pacientes que aguar-
dam em fila por um órgão. 

A Dra. Maria Cristina Ribeiro de Castro, inte-
grante do Serviço de Transplante Renal do HC e pre-

sidente do Conselho Consultivo da ABTO, foi uma das 
palestrantes na abertura da Campanha de Doação de 
Órgãos e Tecidos do Instituto Central do Hospital das 
Clínicas no dia 27 de setembro. 

Ainda no dia 27, palhaços do grupo Esparadrapo e 
Cia. realizaram jogos interativos e distribuição de 
materiais informativos da ABTO e sorteio de brindes. 
Além do público, os integrantes da trupe interagiram 
também com o cantor Falcão, que divertiu a plateia 
presente em um animado pocket show.

Além dessas atrações, a Campanha contou ainda 
com um encontro religioso de diversos credos, como 
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Empresa Stilgraf estimula a doação entre seus clientes

Doar órgãos é um ato de amor, solidariedade e cidadania a serviço da vida.

A nobreza de um gesto que pode transformar a dor da morte em continuidade da vida. O senti-
mento de solidariedade e a certeza de ter salvado vidas pode confortar o coração e abrandar a dor.

É por este motivo tão nobre que, a cada ano, a equipe da Stilgraf se propõe a divulgar e incentivar 
a doação de órgãos e tecidos, por meio da distribuição de materiais 

informativos sobre o tema. A intenção é levar as informações 
corretas à população e salientar a importância de se tornar um 

doador. Quanto mais à população se conscientizar, menor 
será a espera daqueles que estão na fila por órgãos.

Equipe Stilgraf

São Paulo | SP

o budista, católico, protestante e judaico no Ato Ecu-
mênico que teve também a depoimentos de familia-
res de doadores e apresentação do Coral da Polícia 
Militar de São Paulo. O Dr. Leonardo Borges, coorde-
nador do Serviço de Procura de Órgãos do HC (OPO-
-HC) palestrou na abertura do Ato.

Os funcionários do HC participaram da Campanha 
distribuindo materiais informativos e rosas para as 
pessoas presentes ao Instituto Central do Hospital. 
Ocorreu ainda uma exposição de desenhos de alu-
nos de uma escola pública de São Paulo, com o 

tema “Um olhar sobre a doação”, além da exibição 
de filmes sobre doação, complementando essa mo-
vimentada e importante Campanha do HC em prol 
dos transplantes.

Incor – O Instituto do Coração do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (Incor) também participará da Campanha 
por meio da realização, no dia 5 de dezembro a partir 
das 9h, no Parque do Ibirapuera, da Caminhada dos 
Pacientes Transplantados Cardíacos de São Paulo, 
para a qual são esperadas mais de 300 pessoas.



Realizada no dia 23 de setembro de 2010, a 
10ª Campanha de Doação de Medula Óssea do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi um suces-
so, com 828 novos cadastros de potenciais do-
adores de medula óssea registrados. A 
iniciativa, que contou com a participação do 
Dr. Ben-Hur Ferraz Neto, presidente da ABTO, 
e da Dra. Rosana Nothen, coordenadora do 
Sistema Nacional de Transplantes, teve como 
objetivo estimular e facilitar o cadastramento 
de voluntários. 

Esses cadastros agora fazem parte do banco 
de dados do REDOME (Registro de Doadores 
de Medula Óssea), sob os cuidados da Asso-
ciação da Medula Óssea do Estado de São 

Paulo (AMEO). Constantemente, o sistema in-
formatizado do REDOME realiza o cruzamento 
com os dados de pacientes à espera de um 
transplante. Em caso de compatibilidade, o do-
ador é chamado para complementar os exa-
mes e realizar a doação. A chance de 
compatibilidade no transplante da medula ós-
sea entre não aparentados é de 1 em 100.000. 

“A campanha é um exemplo para conscientizar 
a população da importância desta causa. Jun-
tos, podemos fazer a diferença e diminuir essa 
fila de espera”, afirmou a Enfa. Maria Celeste 
do Patrocínio de Almeida, responsável pela co-
ordenação de transplantes do Hospital Alemão 
Osvaldo Cruz (HAOC). 

Comissão organizadora da 10° Campanha de 
Doação de Medula Óssea do HAOC

Médicos:  Dr.Celso Massumoto; Dr. Joselito 
Brandão; Dr.Gersom Bauer.

Enfermeiras: Maria Celeste do Patrocínio de 
Almeida; Fabiana Mancuzi; Már-
cia Utimura; Sandra Merotti.

Colaboração:  Banco de Sangue; Comissão Intra-
-Hospitalar; Grupo de Estudos em 
Transplantes do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz e AMEO (Associa-
ção de Medula Óssea da Santa 
Casa de São Paulo).

Da esquerda para a direita: Maria Celeste do 
Patrocínio de Almeida, Dra. Carmen Vergueiro 
(hematologista Santa Casa), Margarida Finis Barros 
(ONG Medula Óssea Salva), Fabiana Mancusi 
(TMO-HAOC) e Dr. Romualdo José Maria Gioachini 
(Banco de Sangue-HAOC) 

A
B

T
O

Especial Especial

A
B

T
O Hospital Oswaldo Cruz faz Campanha  

   “Doe órgãos, doe medula Óssea.  
Você pode ser único para alguém.”
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Pró-Rim faz campanha no Dia Nacional  
    da Doação de Órgãos e Tecidos
A Fundação Pró-Rim, por meio do Programa 
Educar para Prevenir, participou das atividades 
do Dia Nacional da Doação de Órgãos e Teci-
dos, 27 de setembro, junto com diversas entida-
des públicas e privadas, em campanhas de 
saúde para a divulgação e incentivo para a doa-
ção de órgãos e tecidos. 

A presença da equipe da Fundação com um es-
tande no Poupatempo Itaquera, em São Paulo, foi 
destacada por uma faixa reforçando a solidarie-
dade em salvar vidas pelo ato de doar órgãos. 
Vestidos com a camiseta cedida pela ABTO, o 
trabalho foi apoiado por cartazes nos murais e a 
entrega de informativos à população. 

No estande, era oferecido ao público atendimen-
to por meio da aferição da pressão arterial, orien-
tações sobre como prevenir as doenças renais, 
além do preenchimento de uma ficha de saúde 
com o histórico médico dos participantes. Das 
145 pessoas atendidas, 40 eram hipertensas, 30 
fumantes, 5 diabéticas e 7 diabéticas e hiperten-
sas também. 

Para completar, a equipe do Educar para Prevenir 
conscientizava os participantes da necessidade 
de doar órgãos e, assim, efetivamente salvar vi-
das. Algumas pessoas atendidas imaginaram 

que a Fundação estava cadastrando voluntários 
para a doação de órgãos, e ficaram surpresas ao 
serem informadas de que, para ser um doador, 
basta simplesmente avisar seus familiares. 

“É extremamente gratificante trabalhar com o 
lado humano da saúde, no qual compartilhar o 
conhecimento é a maior ferramenta de trabalho. 
Nós, da Fundação Pró-Rim, estamos profunda-
mente orgulhosos de fazer parte do processo de 
‘educar para prevenir’, acreditando nos reais be-
nefícios que a prevenção em saúde traz para a 
vida humana”, afirmou Paula Nunes Rodrigues, 
enfermeira da equipe do Programa Educar para 
Prevenir, que integrou a equipe da Fundação no 
Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. 

Além das atividades no dia 27 de setembro, a 
Fundação Pró-Rim organizou ainda campanhas de 
saúde com esclarecimentos sobre doação e trans-
plantes de órgãos no CIC Campinas no dia 11 de 
setembro, e no Conjunto Nacional da Av. Paulista, 
em São Paulo, no dia 14 de do mesmo mês.

Informações: 

www.educarparaprevenir.org.br;
www.prorim.com.br

SP | São Paulo São Paulo | SP



  OPO do Hospital de Base de São José 
do Rio Preto organiza Simpósio sobre transplantes

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) do 
Hospital de Base de São José do Rio Preto rea-
lizou atividades relativas à Campanha Nacional 
de Doação de Órgãos e Tecidos entre os dias 25 
de setembro e 2 de outubro, como Simpósio so-
bre Transplantes, jogo de futebol entre pacien-
tes e equipes de saúde, cadastro para doação 
de medula óssea em locais como Poupa Tempo 

OPO Marília visita 
escolas, eventos e  

realiza palestras

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Marí-
lia divulgou, durante todo o mês de setembro, a 
Campanha de Doação de Órgãos em escolas, even-
tos e shopping da cidade. Além disso, a OPO organi-
zou palestras no dia 30 de setembro sobre doação de 
órgãos, na associação dos médicos da cidade.

e shopping Center, além de campanha educati-
va nos hospitais e universidades da cidade, que 
atingiu cerca de 3 mil pessoas. Os eventos con-
taram com apoio da Liga de Transplante da Fa-
culdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP), de membros da OPO e de equipes de 
transplante multidisciplinares (rim, fígado, co-
ração, cornea e medula). 
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Liga de Transplantes de Órgãos da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto orienta população sobre 
doação de órgãos

A Liga de Transplantes de Órgãos da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto, com a co-
laboração das enfermeiras da OPO do HC de 
Ribeirão Preto e de médicos locais realizou 
atividades de orientação à população com 
entrega de folhetos educativos sobre doação 
de órgãos na região central da cidade, no dia 
25 de setembro de 2010.

SP | São Paulo
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A GABRIEL – Grupo de Atuação Brasileiro 
para Realização de Transplantes Infantis e 
Estudos do Tubo Neural, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Indaiatuba, reali-
zou no dia 30 de setembro a solenidade de 
abertura da XII Campanha Nacional de Doação 
de Órgãos e Tecidos e III Campanha Municipal de 
Incentivo ao Cadastramento de Doadores de Medu-
la Óssea, que aconteceu no Plenário da Câmara Mu-
nicipal da cidade.

Comemorando o aniversário de 10 anos da GABRIEL 
completados no dia 29 de setembro, a organização 
recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Siste-
ma Nacional de Transplante, o selo “Organização 
Parceira do Transplante”. Durante o evento houve 
apresentação do coral da Secretaria de Cultura lo-
cal, que homenageou quatro famílias que autoriza-
ram a doação de órgãos e tecidos na cidade. 

A Campanha em Indaiatuba confeccionou 60.000 
folhetos, 600 cartazes, 5 outdoors, banners e 300 
camisetas, usadas durante caminhada feita na se-
gunda semana de outubro, com distribuição do ma-
terial de divulgação em todas as unidades de saúde, 

hospitais, escolas e comércio da cidade.

A GABRIEL também iniciou, a partir da 
Campanha, o novo ciclo de palestras em 

escolas, empresas e associações com o 
objetivo de conscientizar o maior número 

possível de pessoas sobre a importância da doação 
de órgãos e tecidos como um gesto de amor e soli-
dariedade que salva vidas. Como parte desse proje-
to a Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba (FATEC) 
realizou trote solidário que teve como objetivo pro-
por aos calouros o desafio de compreender e multi-
plicar as ações de conscientização sobre o tema. 
Como resultado do envolvimento dos alunos, foram 
agendadas diversas palestras em empresas e co-
mércio da cidade. 

Ainda em parceria com a FATEC, a GABRIEL apre-
sentou o resultado de pesquisa que entrevistou 
3.200 pessoas em Indaiatuba e outros municípios 
para retratar o perfil do doador brasileiro, que será 
usada pelo Grupo para nortear futuras ações. O re-
sultado da pesquisa será publicado em breve no site 
www.gabriel.org.br

GABRIEL promove Campanha  em Indaiatuba

São Paulo | SP
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Entidades envolvidas

A 8ª Campanha de Doação de Órgãos de Soro-
caba foi promovida pela Fundação TransPlan-
te Vida, e contou com o apoio da Unimed 
Sorocaba, do Hospital Santa Lucinda, Banco 
de Olhos de Sorocaba, Serviço de Procura de 
Órgãos e Tecidos (SPOT) Sorocaba, Anjos da 
Alegria, Liga de Cirurgia Geral e Transplantes 
de Sorocaba (PUC-SP), Rotary Club, Associa-
ção Brasileira de Transplante de Órgãos, 
Transdoreso e Sesi Sorocaba. 

Semana de Conscientização  
     sobre a Doação de Órgãos e Tecidos
A Semana de Conscientização sobre a Doação de 
Órgãos e Tecidos em Sorocaba começou no dia 21 
de setembro, com o III Simpósio de Doação de Ór-
gãos e Tecidos, realizado por iniciativa da Funda-
ção TransPlante Vida na Pontifícia Universidade 
Católica da cidade (PUC-Sorocaba). 

A abertura do evento, que contou com cerca de 
100 participantes, foi feita pelo Dr. Renato Hidal-
go, hepatologista da equipe de transplantes do 
Hospital Albert Einstein, de São Paulo, e pelo Enfº 
Tadeu Thomé, coordenador do departamento de 
coordenação de transplantes da Associação Bra-
sileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Além da 
palavra dos especialistas, o depoimento de uma 
paciente transplantada de fígado sensibilizou os 
participantes.

No dia 16 de outubro, no Esplanada Shopping So-
rocaba, ocorreu distribuição de materiais informa-
tivos sobre a doação de órgãos. Mais de 500 
pessoas receberam explicações sobre o tema, 
sendo que aproximadamente 200 dos participan-
tes fizeram o cartão doador e ganharam uma 
camiseta da Campanha, cedida pela ABTO. 

A Campanha, que já é tradicional no municí-
pio de Sorocaba, contou com a presença 
de pacientes que realizaram transplante 
de coração e fígado, e suas famílias. 
Médicos, enfermeiros e outros profis-
sionais de saúde também prestigiaram 
o evento, gerando um impacto positivo 
com a mobilização de setores da socieda-
de pelo incentivo à Doação de Órgãos e 
Tecidos, levando informações para diver-
sas camadas da população.

SP | São Paulo
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Central de Transplantes de Paraná divulga Campanha 
de Doação em ônibus e locais públicos de Curitiba e região

Entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro, a Cen-
tral Estadual de Transplantes do Paraná realizou a 
Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Teci-
dos, com treinamentos, palestras, debates e distri-
buição de materiais informativos para a população 
de todo o estado. As 
CNCDOs de Maringá, 
Londrina e Cascavel 
também participaram 
da Campanha.  

Em vários hospitais do 
estado foram organi-
zadas palestras e trei-
namentos voltados a 
profissionais de saú-
de. Todos os hospitais 
de Curitiba, Ponta 
Grossa e Guarapuava 
receberam materiais 
informativos sobre a 
Campanha, encami-
nhos à Central de 
Transplante pela ABTO. Nos ônibus do transporte 
público da grande Curitiba foram afixados 1,5 mil 
cartazes explicativos sobre a doação de órgãos. 

Empresas também se engajaram na Campanha. Na 
fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, a 
Central de Transplantes montou estandes para distri-
buir panfletos informativos a funcionários de todos 
os turnos de trabalho. 

“O Paraná tem boas estatísticas quanto ao número 
de transplantes, mas podemos ampliar ainda mais 
estes indicadores. Para isso, precisamos garantir 
boa infraestrutura, mas também é necessário o apoio 

da população. Ações de mobilização são importantes 
para manter o tema em pauta e lembrar a todos da 
importância da doação de órgãos”, diz o secretário 
da saúde do estado, Carlos Moreira Júnior.

O secretário participou de missa em homenagem às 
famílias dos doadores no dia 
28 de setembro, com ceri-
mônia na Igreja Nossa Se-
nhora do Guadalupe, no 
centro de Curitiba, que con-
tou com a presença de doa-
dores vivos, pessoas que 
receberam órgãos e familia-
res de doadores. “A missa é 
uma forma de ho menagear 
esse bonito gesto das famí-
lias em doar os órgãos de 
seus familiares” explica a 
coordenadora da Central de 
Transplantes do Paraná, 
Schirley Batista do Nas-
cimento. 

“Com a realização dessas atividades, esperamos 
sensibilizar as pessoas e mostrar a importância da 
doação de órgãos, um ato que pode salvar várias vi-
das” destaca a assistente social Gláucia Repula, da 
Central de Transplantes. 

Em Curitiba, a Campanha contou ainda com even-
tos em parques da cidade, colocação de cartazes 
em hipermercados, farmácias, órgãos públicos e 
correios, divulgação em imprensa escrita e falada, 
palestras em escolas, além de treinamentos a pro-
fissionais de saúde nos hospitais Cajuru e Santa 
Casa de Curitiba.
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No Dia Nacional do Doador de Órgãos, 27 de setem-
bro, em Maringá, foi realizada a I Jornada de Trans-
plante de Órgãos e Tecidos da Macrorregião Noroeste 
do Paraná. Um público de 300 pessoas, formado por 
trabalhadores da saúde, clubes de serviços, universi-
dade e comunidade, participou do evento, que con-
tou com sorteio de camisetas disponibilizadas pela 
ABTO com o slogan “Doe Órgãos! Deixe a sua marca, 
multiplique vidas”.

Durante a Jornada, realizada no Centro Universitário 
de Maringá, professores e profissionais da área de 
saúde participam de debates sobre transplantes e do-

Maringá organiza I Jornada de Transplantes da Macrorregião Noroeste do Paraná

ação de órgãos, nos quais foram abordados diversos 
temas como: morte encefálica, abordagem familiar, 
transplante renal, transplante de córnea, banco de os-
sos, banco de olhos, exames laboratoriais, além do 
depoimento de receptores e familiares.

A Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos 
teve ainda atividades nos dias 29 e 30 de setembro 
em Maringá. No dia 29 ocorreu panfletagem no está-
dio Willie Davies, dentro da feira do produtor. No dia 
seguinte, alunos da Universidade Estadual de Marin-
gá participaram de atividades alusivas à doação de 
órgãos e tecidos.

Londrina e Cascavel desenvolvem ações durante a 
Campanha Nacional de Doação

Em Cascavel, a Campanha de Doação aconteceu en-
tre 24 e 30 de setembro, com atividades como mesa-
-redonda com transplantadores e transplantados no 
Hospital Nossa Senhora da Luz, em Medianeira; pa-
lestra sobre abordagem familiar no Hospital Univer-
sitário; palestra sobre protocolo de morte encefálica 
no Hospital Poloclínica Cascavel; palestra sobre ma-
nejo do doador no Hospital São Lucas; além de pan-
fletagem nas ruas da cidade.

Em Londrina, entre 27 de setembro e 2 de outubro 
diversas atividades foram realizadas em locais como 
o Hospital João de Freitas, Hospital Universitário e 
Hospital Evangélico de Londrina, escolas e principais 
ruas da cidade. Dentre as ações realizadas estão pa-
lestras, distribuição de folders explicativos, campa-
nha de cadastro de medula óssea, além da Jornada 
de Sensibilização sobre Doação de Órgãos e Trans-

plantes, que contou com palestra do Dr. Joel de An-
drade, diretor da ABTO, para profissionais dos 
setores de terapia intensiva e pronto-socorro do Hos-
pital João de Freitas.

Outras instituições que participaram da Campanha 
nessa região do Paraná foram a Santa Casa de Cor-
nélio Procópio, que contou com palestras e oficina 
para alunos da Faculdade de Enfermagem de Bandei-
rantes e da Faculdade Cornélio Procópio, além de 
distribuição de materiais da Campanha nas ruas; e a 
Irmandade da Santa Casa de Londrina, com entrega 
nas de materiais informativos, oficinas de doação de 
órgãos no Centro de Educação Mater Ter Admirabilis 
e nos 4 Hospitais da Santa Casa de Londrina, além 
da orientação geral sobre doação e transplantes por 
meio de banners e cartazes nos 4 Hospitais e em 
seus ambulatórios.



A
B

T
O

Especial Especial
A

B
T

O
Rio Grande do Sul | RS

53

AB
TO

 N
EW

S 
- S

ET
/D

EZ
 2

01
0

Hospital de Caridade de Ijuí organiza encontro de 
pacientes transplantados, caminhada e palestras

A Comissão Intra-hospitalar de Doações de Ór-
gãos e Tecidos para Transplante (CIDHOTT) do 
Hospital de Caridade de Ijuí (HCI), responsável 
pela notificação e pela captação de órgãos e te-
cidos, organizou um cronograma de atividades 
referente à Campanha Nacional da Doação de 
Órgãos. As atividades tiveram início do dia 25 de 
setembro, com o IV Encontro dos Pacientes 
Transplantados Renais, que participaram de uma 
“Caminhada pela Vida”, realizada com o objeti-
vo de chamar a atenção da comunidade para a 
doação de órgãos.

Dando seguimento a programação, no dia 28 de 
setembro, ocorreu no auditório do Hospital de Ca-
ridade de Ijuí, palestras com os seguintes temas: 
“Morte Encefálica – Medos e Mitos”, com o Dr. 
Carlos Kuzli (neurologista); “Doação de Órgãos x 
Paciente Oncológico”, com o Dr. Fábio Franke (on-
cologista);  e “Lista de Espera x Central de Trans-
plantes” com o Dr. Douglas P. Uggeri (nefrologista). 
A abertura contou com a presença do diretor-exe-
cutivo da instituição, João Luiz Leone de Senna, 
que ressaltou a importância da CIDHOTT dentro 
da instituição, e afirmou que somente com uma 
boa divulgação será possível aumentar o número 
de doadores. 

A CIHDOTT também participou da Caravana da 
Associação Médica do RS (AMRIGS), que esteve 
na cidade no dia 24/09 com alguns membros de 
sua diretoria e o seu presidente, Dr. Dirceu Rodri-
gues, o qual visitou algumas rádios e jornais da 
cidade enfatizando o tema “Doação de Órgãos”. 

A coordenadora da CIDHOTT/HCI, assistente so-
cial Maria do Carmo Schumann, fez uma avalia-

ção positiva das atividades desenvolvidas na 
Semana Nacional de Doação de Órgãos e Teci-
dos, “Com certeza, alcançamos nosso objetivo, 
que foi mostrar à sociedade que a doação de ór-
gãos é muito importante e salva muitas vidas.”
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A Central de Transplantes e o Hemocentro do 
Estado do Rio Grande do Sul, serviços vincula-
dos à Secretaria da Saúde do RS, realizaram pro-
gramação conjunta no Dia Nacional de Doação 
de Órgãos (27/09). A unidade móvel do Hemo-
centro do RS permaneceu durante todo o dia no 
pátio do Centro Administrativo do Estado, em 
Porto Alegre, coletando amostras de sangue 
para doação de medula. Foram mais de 300 doa-
ções que passaram a integrar o Registro Nacio-
nal de Doadores de Medula Óssea. 

O banco de dados, mantido pelo Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA), reúne informações de pos-
síveis doadores, aumentando as chances para 
quem precisa de um transplante de medula. 

Foram distribuídos mais de 4 mil folders e brin-
des, com esclarecimentos sobre a doação de 
órgãos. Um telão montado na entrada do Centro 

Administrativo do Estado projetou documentá-
rios com depoimentos de transplantados e fami-
liares de doadores e vídeos de campanhas 
educativas e de estímulo à doação de órgãos. 
Uma missa na Catedral Metropolitana de Porto 
Alegre foi celebrada em homenagem aos fami-
liares dos doadores. 

Mensagens de incentivo à doação de órgãos fo-
ram colocadas nos contra-cheques e nos extra-
tos de conta do Banrisul, Banco do Estado.

Para o médico Eduardo Elsade, que coordenou a 
programação, as atividades atingiram seu obje-
tivo de despertar o interesse e a solidariedade, 
típica do povo gaúcho. O impacto da iniciativa 
mostrou que só a união faz a força. A programa-
ção foi um esforço conjunto do Estado com a 
ONG ViaVida, o Hospital Pompéia de Caxias do 
Sul e a Secretaria Estadual de Administração e 
Recursos Humanos.

A secretária adjunta da Saúde, Rejane Richter, 
participou da campanha

Quem circulou pelo Centro Administrativo recebeu 
informações sobre doação de órgãos 
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Rio Grande do Sul celebra o  
Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos 
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Nos dias 9 e 10 de outubro a Secretaria 
de Estado da Saúde de Santa Catarina 
(SES-SC), ao lado de associações como 
Hércules – Hepatites Virais, Doações e 
Transplantes de Fígado e do HEMOSC – 
Centro de Hematologia e Hemoterapia 
de Santa Catarina, promoveram campa-
nhas de conscientização da população 
sobre doação de órgãos na Lagoa da 
Conceição e no Parque de Coqueiros, 
em Florianópolis.

Em 10 de outubro, a divulgação de ma-
teriais informativos e exposição de fai-
xas de incentivo à doação de órgãos 
foram feitas em frente ao Casarão da 
Lagoa. A atividade durou todo o dia e 
contou também com o apoio dos artis-
tas e artesãos da feira de artesanato 
local e com o envolvimento da popula-
ção da capital catarinense.

Lagoa da Conceição e Parque de Coqueiros,  
em Florianópolis, recebem a Campanha de Doação

Apesar do vento frio e da ameaça de chuva, foi bas-
tante movimentada a divulgação feita no dia 9 de 
outubro no Parque de Coqueiros, região continental 
de Florianópolis, à beira mar e próximo à ponte Her-
cílio Luz, símbolo da cidade. As pessoas que se exer-
citavam no Parque aproveitaram para conhecer mais 
sobre doação de órgãos e tecidos para transplante, 
sendo que muitas delas continuaram suas caminha-
das carregando uma sacola com folders da ABTO, 
do Hércules, SES-SC e Hemosc.

Parque de Coqueiros: lugar de saúde
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Em 27 de setembro, Dia do Doador de Órgãos, 
nas instalações do Hospital e Maternidade Ma-
rieta Konder Bornhausen (HMMKB), em Itajaí, 
houve sensibilização com entrega de panfletos, 
balões e  pirulitos vermelhos em forma de cora-
ção em dois momentos: na parte da manhã no 
ambulatório e setores de internação e, à tarde 
aos pacientes, colaboradores e visitantes na en-
trada do hospital e setores administrativos. Hou-
ve ainda palestra com uma enfermeira e uma 

Itajaí

Joaçaba

Itajaí, Araranguá, Joaçaba e Lages  
participam da Campanha de Doação

psicóloga da CIHDOTT no auditório da institui-
ção. Mais de 550 panfletos, 550 pirulitos e 50 
balões foram distribuídos nesse dia no HMMKB.

Membros da CIHDOTT do Hospital Marieta Bor-
nhausen participaram ainda de uma ação social 
realizada na Marejada, quando distribuíram pan-
fletos da Central de Transplantes de SC e da ABTO 
sobre doação de órgãos, medula óssea e sangue, 
juntamente com balas  e balões, patrocinados 
pelo  hospital.

Cerca de 100 pessoas lotaram o auditó-
rio do Hospital Universitário Santa Tere-
zinha, em Joaçaba, para saber mais 
sobre doação e transplante de órgãos na 
palestra de uma representante da 
CIHDOTT local, que ocorreu dentro da 
Campanha Nacional de Doação de Ór-
gãos e Tecidos 2010. 
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Araranguá

Lages

Uma equipe do Hospital Regional de Araranguá 
montou estande no dia 9 de setembro em um movi-
mentado ponto da cidade para divulgação da doa-
ção de órgãos. Na ocasião, os profissionais da 
saúde realizaram exames como a medição da pres-
são arterial e enquete sobre a doação de órgãos. 

Como forma de melhorar os índices de doação 
de órgãos no estado de Santa Catarina por 
meio da capacitação de profissionais da área 
de saúde, foi realizado nos dias 3 a 5 de no-
vembro na cidade de Lages o Curso Regional 

de Formação de Coordenadores de Transplan-
tes Intra-Hospitalares. O curso, que contou 
com a participação de cerca de 50 pessoas, foi 
comandado pelo Dr. Joel de Andrade, diretor 
da ABTO. 

Outra forma de incentivo à doação foi feita por 
iniciativa do enfermeiro Saulo Fábio Ramos, que 
levou seus alunos da turma de pós-graduação em 
Enfermagem e Emergência/UTI da Universidade 
do Extremo Sul Catarinense (UNESC) para uma 
visita técnica à CNCDO/SC.
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Com o envolvimento do CIHDOTT do Hospital 
Santa Isabel, da Secretaria Municipal da Saú-
de, do Hemosc Blumenau e do grupo Hércules 
– Hepatites Virais e Transplantes de Fígado 
aconteceu na Rua XV, no centro de Blumenau, 
no dia 25 de setembro, a distribuição de mate-
riais informativos da Campanha Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos. 

Em outubro o grupo Hércules voltou a promover 
atividades de conscientização sobre transplan-
tes de órgãos, com mobilização no último dia da 
27ª edição da Oktoberfest, que aconteceu entre 
10 e 24 de outubro. Logo pela manhã os mem-
bros do grupo e voluntários já tinham a estrutu-
ra do estande montada. 

Durante a manifestação, visitaram o estande 
pessoas de vários estados do Brasil, familiares 
de doadores, transplantados, pacientes em fila 
de espera, e até mesmo turistas da Suíça. Mui-
tos jovens que participavam da festa também 
se mostraram interessados em conhecer mais 
sobre o tema.

Blumenau promove Campanha de Doação no mês de 
setembro e mobilização durante a Oktoberfest
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O Hospital Regional do Oeste (HRO), de Chape-
có, mobilizou sua Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT) em incentivo à doação de órgãos, por 
meio de campanhas edu-
cativas e de conscienti-
zação sobre a importância 
da causa.

A Campanha se estendeu 
durante todo o mês de 
setembro, sendo que na 
semana que antecedeu o 
Dia Nacional do Doador 
de Órgãos, a equipe de-
senvolveu várias ativida-
des, entre elas palestras 
informativas e educati-
vas aos seus colaborado-
res, mobilização em 
escolas estaduais da ci-
dade e região. A intenção 
foi esclarecer a socieda-
de sobre o conhecimento do diagnóstico de 
morte encefálica e do processo de doação.  

No dia 25 de setembro, por exemplo, o HRO pro-
moveu uma aproximação com a comunidade 
chapecoense na Praça Coronel Ernesto Bertaso, 
onde, durante todo o dia, houve orientações à 
população e entrega de folders educativos. In-
tegrantes da equipe de transplantes do Hospital 
colaboraram com a Campanha concedendo vá-

Hospital Regional do Oeste, em Chapecó,  
 promove a conscientização da população  
     em todo o mês de setembro

rias entrevistas esclarecedoras sobre o tema às 
emissoras de rádio e TV do estado.

A CIHDOTT realiza um trabalho permanente de 
treinamento no HRO, dando ênfase ao setor de 

UTI, no qual, com a ajuda 
dos funcionários e equipe 
médica, vem aprimorando 
todo o processo de doa-
ção e transplantes, desde 
o diag nós tico de morte 
encefálica, manutenção 
do po  tencial doador, aco-
lhimento familiar e entre-
vista da família. 

O objetivo principal do 
HRO com essas ações é 
proporcionar um acolhi-
mento a todas as famílias 
com entes na UTI, inde-
pendente da doação ou 

não. A direção do Hospital acredita que a con-
fiabilidade entre a equipe e a família é um fator 
decisivo para possibilitar uma esperança de 
vida a tantos que aguardam por um transplante 
de órgãos. Isso só será possível por meio da 
conscientização das pessoas para a formação 
de cidadãos conscientes da responsabilidade e 
necessidade de ainda em vida expressarem a 
sua família o desejo de ser um doador.      

A CIHDOTT realiza 
um trabalho 
permanente de 
treinamento no 
HRO, dando ênfase 
ao setor de UTI
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O Hospital Bom Jesus de Ituporanga realizou 
Campanha de Doação de Órgãos e Tecidos com 
uma programação do dia 27 a 30 de setembro 
utilizando o tema da ABTO de 2010 “Doe ór-
gãos, deixe a sua marca, multiplique vidas”. 
Durante a Campanha, aconteceram palestras 
informativas e educativas, mobilização na cida-
de com panfletagem na praça central, exposi-
ção de murais com depoimentos ressaltando a 
importância do ato de doar órgãos e a sensibili-
dade de receber um transplante, além da distri-
buição de laços verdes.

Com o objetivo de esclarecer dúvidas e dissemi-
nar a importância da doação, o Hospital Bom 
Jesus promoveu no dia 28 de setembro palestra 
aberta a toda a comunidade, com o Dr. Marcelo 
Vier Gambetta, presidente da CIHDOTT, que 
contou com um público de mais de 200 pessoas. 

Durante a palestra foram sorteadas camisetas 
fornecidas pela ABTO.

“O trabalho de conscientização da população é 
um papel importante, pois o assunto é cercado 
por mitos que colaboram para o desconheci-
mento da população e, por consequência, para 
os baixos índices de adesão à causa”, revelou o 
Dr. Marcelo após a bem-sucedida conversa com 
o público presente.

Hospital Bom Jesus de Ituporanga
adota o tema da Campanha da ABTO para estimular a doação
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Somos tão ricos e nem percebemos o quanto. 
Nossa riqueza está tão perfeitamente distribuí-
da, que, às vezes, não nos damos conta de que 
Deus nos proporcionou a maior de todas as 
graças: a oportunidade de viver. As faculdades 
de ver, respirar, trocar ideias e intenções com 
nossos pares nos completam como seres hu-
manos, dando possibilidades de desenvolvi-
mento. Entretanto, assim como Ele nos deu tal 
oportunidade, um dia teremos que deixá-la.

Quando partirmos, deixaremos uma riqueza 
incalculável: além das nossas ações e contri-
buições para o próximo, para a comunidade e 
para a humanidade, deixamos também nosso 
corpo material. Este, sim, de valor inestimável. 
Nosso coração, córneas, pulmões, rins, fígado, 
pâncreas, entre outros órgãos, não têm preço. 
Eles deixam de nos pertencer. Porém, o Cria-
dor também nos deu a oportunidade de avali-
zar todo este tesouro e proporcionar àquelas 
pessoas que estão na fila dos transplantes a 
possibilidade de uma vida melhor. Depende 
de nós direcionarmos o que nos ajudou a 
bombear nosso sangue, a enxergar, a respirar, 
de contribuir para o bem-estar dos outros, por 
meio de um ato de amor e de caridade: a do-
ação de órgãos.

Em um bate-papo com meu irmão pela inter-
net, perguntei-lhe se era a favor ou contra a 
doação de órgão. Sua resposta foi a seguinte: 

“Pode pegar tudo. Está aí para ajudar alguém. 
Não vou mais usar mesmo”. 

A maior riqueza da doação de órgãos está na 
oportunidade de fazer feliz aquele que sofre, 
além da sua família, pois todos sofrem com a 
angústia e a impossibilidade direta de ajudar. 
Quantos corações “mal batidos”? Quantos olhos 
sem enxergar? Quantas horas de diálise podem 
ser suplantadas com a doação? Qual a alegria 
de saber que o outro terá, a partir da sua doa-
ção, uma vida saudável?

Depende de nós. É por meio do simples desejo 
e da enorme vontade de amar o próximo, que 
podemos fazê-lo, avisando nossos familiares 
que, após a nossa “partida física”, continuare-
mos ajudando aqueles que necessitam. A felici-
dade do receptor é incalculável só em saber que 
há possibilidade de receber um órgão salvador. 
Mais do que uma vida, é o seu próprio milagre.

Infelizmente, alguns ainda acreditam que, ao 
prestar contas após esta vida, devemos nos 
apresentar completos. Tal pensamento deve ser 
mais bem ordenado. A ação da natureza se en-
carrega da decomposição do corpo.

Quanto à minha posição, creio que ficou bem 
clara. É a mesma do meu brother: “Pode pegar 
tudo. Está aí para ajudar alguém. Não vou 
mais usar”. Afinal, sempre dei o meu melhor 
em tudo. O que não consegui, tentarei mais 

adiante consertar. 

Alfredo Leonardo Penz
é mestre em educação e cultura, 
professor da Faculdade Anhanguera, 
em Joinville, e articulista do jornal  
A Notícia, no qual esse artigo foi 
originalmente publicado em 
29/09/2010

Doação de órgãos: 
      um ato de amor
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Uma das missões fundamentais na história 
da criação da ABTO é o compromisso de, 
com base em suas ações, aumentar o nú-

mero de transplantes de órgãos no Brasil, de forma 
gradativa, partindo de campanhas de conscientiza-
ção e apoio à prática de doação. Além disso, uma 
das premissas da instituição é a capacitação, para 
que esse objetivo seja atingido, se tornando possí-
vel salvar cada vez mais vidas.

Formar
para capacitar

Sendo assim, cada curso oferecido pela ABTO é divi-
dido em três modalidades, de acordo com o público 
alvo e as necessidades locais. A primeira delas é o 
curso de formação de coordenadores hospitalares de 
transplante, que será dividido em três estágios: bási-
co, intermediário e avançado.  O segundo é o curso 
de capacitação em coordenação hospitalar para Mé-
dicos Intensivistas. Em terceiro, é o curso de forma-
ção de instrutores para cursos da ABTO.

1 - Curso de Capacitação em coordenação  
hospitalar para Médicos Intensivistas

Público Alvo: médicos intensivistas em atuação em UTIs
Pré requisito: ser intensivista em atividade
Carga horária: 9h às 18h
Número de participantes: até 50
Formato: teórico demonstrativo
Forma de avaliação: acompanhamento dos resultados do Esta-
do, região ou hospital monitorando a inserção dos alunos capa-
citados no sistema. Questionário online 1, 3, 6 e 12 meses após 
o término do curso.

Conteúdo Programático

•	 Processo	Doação-Transplante
•	 Identificação	e	avaliação	do	Potencial	Doador	
•	 Diagnóstico	de	Morte	Encefálica
•	 O	Papel	do	Intensivista	no	Processo	Doação-Transplante
•	 Manutenção	do	Potencial	Doador		
•	 Situação e Perspectivas Regionais da Doação e dos Transplantes 

Confira a seguir, o modelo dos cursos, o público alvo, a carga horária e a forma de avaliação:

2 - Curso de formação de coordenadores  
hospitalares de transplante

Módulo 1 – Básico

Público alvo: coordenadores hospitalares de transplante em iní-
cio de atividade e/ou profissionais de saúde, com interesse na 
área de coordenação de transplantes.
Carga horária: 8 horas (9h às18h)
Formato do curso: Curso teórico e demonstrativo.
Número de alunos: até 80 pessoas.
Forma de avaliação: acompanhamento dos resultados do Esta-
do, região ou hospital monitorando a inserção dos alunos capa-
citados no sistema. Questionário online 1, 3, 6 e 12 meses após 
o término do curso.

Conteúdo Programático

•	 Dados	Epidemiológicos
•	 Aspectos	Éticos	e	Legais	da	Doação	e	Transplante
•	 Identificação	de	Possíveis	Doadores	
•	 Conceito	da	Morte	Encefálica

A
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•	 Manutenção	Hemodinâmica
•	 Acolhimento	e	Entrevista	Familiar
•	 Logística	do	Processo	de	Doação	e	Transplante

Módulo 2 – Intermediário

Público alvo: Coordenadores de transplante com pelo menos  
6 meses de atividade em coordenação de transplantes 
Pré requisito: ter realizado o curso básico de coordenadores em 
transplante. 
Carga horária: 16 horas.
Formato do curso: teórico prático. 
Conteúdo: morte encefálica, manutenção do potencial doador e 
entrevista para doação. 
Número de alunos: 60 alunos
Forma de avaliação: acompanhamento dos resultados do Esta-
do, região ou hospital monitorando a inserção dos alunos capa-
citados no sistema. Questionário online 1, 3, 6 e 12 meses após 
o término do curso.

Conteúdo Programático

•	 Dados	Epidemiológicos
•	 Aspectos	Éticos	e	Legais	da	Doação	e	Transplante
•	 Identificação	de	Possíveis	Doadores	
•	 Conceito	da	Morte	Encefálica
•	 Manutenção	Hemodinâmica
•	 Acolhimento	e	Entrevista	Familiar
•	 Logística	do	Processo	de	Doação	e	Transplante
•	 Indicadores	de	Desempenho	e	qualidade	da	CIHDOTT
•	 Acondicionamento	e	transporte	de	órgãos	e	tecidos
•	 Informação	dos	dados	do	potencial	doador	a	CNCDO
•	 Recomposição	do	doador
•	 Critérios	de	distribuição	de	órgãos	e	tecidos

Módulo 3 – Avançado

Público Alvo: Profissionais coordenadores de transplante, com 
potencial demonstrado de tornarem-se multiplicadores. 
Pré requisito: ter feito o curso intermediário. Serão aceitos alu-
nos	que	tenham	demonstrado,	durante	o	treinamento	em	nível	
intermediário, potencial para tornarem-se multiplicadores em 
seu Estado e ou região.
Carga horária: 24 horas.
Número de alunos: 40 alunos.
Formato: teórico prático.
Forma de avaliação: acompanhamento dos resultados do 
Estado, região ou hospital monitorando a inserção dos alu-
nos capacitados no sistema. Questionário online 1, 3, 6 e 12 
meses após o término do curso.

Conteúdo Programático

•	 Dados	Epidemiológicos

•	 Aspectos	Éticos	e	Legais	da	Doação	e	Transplante

•	 Identificação	de	Possíveis	Doadores	

•	 Conceito	da	Morte	Encefálica

•	 Manutenção	Hemodinâmica

•	 Acolhimento	e	Entrevista	Familiar

•	 Logística	do	Processo	de	Doação	e	Transplante

•	 Gestão	e	administração	da	CIHDOTT	(relatórios,	indicadores,			 

						qualidade,	credenciamento	e	cobrança	SUS)

•	 Retirada	de	órgãos	e	tecidos

•	 Soluções	de	Preservação	de	órgãos	e	tecidos

•	 Acondicionamento	e	transporte	de	órgãos	e	tecidos

•	 Informação	dos	dados	do	potencial	doador	a	CNCDO

•	 Recomposição	do	doador

•	 Critérios	de	distribuição	de	órgãos	e	tecidos

•	 Educação	Permanente

•	 Introdução	à	imunologia	(HLA,	cross-match)

•	 Noções	de	transplante	de	órgãos	e	tecidos

Confira a agenda de cursos programados nos 
próximos meses, em diversas regiões do país. 
Em breve, outros cursos e outras datas serão di-
vulgados. Para mais informações, entre em con-
tato com a ABTO pelo telefone: (11) 3262-3353

Paraná - Londrina

•	 01/Abr	-	Curso	de	Formação	de	Coordenadores	Hospitalares	
de Transplante – Módulo Básico. 

•	 02/Abr	-	Curso	de	Capacitação	em	Coordenação	Hospitalar	
para Médicos Intensivistas. 

Natal

•	 14/Abr	-	Curso	de	Formação	de	Coordenadores	Hospitalares	
de Transplante – Módulo Básico.

Minas Gerais – Belo Horizonte

•	 29/Abr	-	Curso	de	Formação	de	Coordenadores	Hospitalares	
de Transplante – Módulo Básico.

•	 30/Abr	-	Curso	de	Capacitação	em	Coordenação	Hospitalar	
para Médicos Intensivistas.

Cursos Educacionais
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A ministra interina da Saúde, Márcia Bassit, e o se-
cretário de Atenção à Saúde do ministério, Alberto 
Beltrame, assinaram em setembro de 2010 portarias 
no valor de R$ 76 milhões que, juntamente com a 
capacitação de profissionais do setor, deverão re-
sultar no crescimento entre 15% e 20% da quantida-
de de transplantes realizados no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Investimentos – As portarias assinadas represen-
tam um conjunto de melhorias 
para o setor de transplantes. 
Elas incluem a recompo-
sição da tabela de alguns 
procedimentos e exames; 
melhoria na infraestrutura 
do sistema com a criação de 
80 novos leitos para trans-
plante de medula óssea; im-
plementação de dez centros 
multitecidos para transplan-
te de córnea, ossos e pele; 
e investimentos na capaci-
tação dos profissionais que 
atuam no setor. 

Uma das portarias reajusta 
os procedimentos de trans-
plantes de córneas, coração, 
fígado (doador vivo e faleci-
do), pâncreas, pulmão, rim 
(doador vivo e falecido) e 
transplante simultâneo de 
rim-pâncreas. A medida tem 
o objetivo de melhor valorizar os profissionais de 
saúde e incentivar a realização dessas modalidades 
de transplantes no SUS. 

“O Ministério da Saúde pretende aprimorar as 
condições de trabalho, sensibilizando os médicos, 
principalmente aqueles de UTI, e criando condi-
ções mais favoráveis para que os hospitais mobili-
zem adequadamente os profissionais para a rápida 

Transplantes de órgãos recebem aporte de 
investimentos e devem crescer até 20%

Distrito Federal

confirmação dos óbitos”, explica Alberto Beltrame. 

Também será incluído um novo procedimento para 

unificar o valor dos exames complementares de 

diagnóstico de morte encefálica. O investimento 

previsto nesta portaria é de R$ 30 milhões ao ano. 

Qualificação – O aperfeiçoamento do Sistema Na-

cional de Transplantes (SNT) depende da adequa-

ção da capacitação dos profissionais que atuam 

no SNT. Por isso, o Ministério da Saúde lançou o 

Programa Nacional de Quali-

ficação para Doação e Trans-

plantes de Órgãos e Tecidos 

(Qualidott). 

A meta é promover qualifica-

ção de aproximadamente 1,2 

mil profissionais de saúde em 

todo o país – incluindo médi-

cos, enfermeiros, psicólogos 

e assistentes sociais – com a 

oferta de 150 bolsas de en-

sino. O investimento inicial 

nessa ação – que contará 

com parcerias entre o minis-

tério, hospitais de excelência 

e universidades – é de R$ 10 

milhões. 

Entre as medidas previstas no 

Qualidott está a realização de 

cursos gratuitos – presenciais 

e a distância. Os temas vão 

desde avaliação do doador e o diagnóstico da mor-

te cerebral até entrevista com familiares e retirada 

dos órgãos que serão usados no transplante. 

A distribuição dos cursos atenderá a todo o país. 

Um dos principais objetivos do Qualidott é atenuar 

as diferenças regionais em relação à qualificação 

de profissionais e à realização de transplantes pelo 

Sistema Único de Saúde. 

Fonte: Ascom/MS
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Fonte: Ascom/MS

Em Foco
A

B
T

O

Ceará

Em 1999, um grupo de médicos iniciou um programa 

de transplante hepático em suínos no Laboratório de 

Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará, etapa inicial do pro-

jeto de implantação de um Serviço de Transplante de 

Fígado em humanos. Em seguida, profissionais do 

grupo receberam treinamento em São Paulo e na Es-

panha. No dia 18 de maio de 2002, esta equipe, co-

ordenada pelo Prof. José Huygens Parente Garcia, 

realizou com sucesso o primeiro transplante de fíga-

do do Ceará no Hospital Universitário Walter Cantí-

Brasil

Hospital Universitário Wálter Cantídio 
da Universidade Federal do Ceará realiza o 
500º transplante de fígado

dio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará. 

No dia 19 de dezembro de 2010 foi realizado com 

sucesso o 500º transplante de fígado em uma pacien-

te de 29 anos, procedente de Manaus e portadora de 

cirrose pelos vírus B e D. Em 2010, foram realizados 

85 transplantes de fígado no HUWC em pacientes 

procedentes do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, 

Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondô-

nia, Distrito Federal e Goiás.  O HUWC foi o primei-

ro hospital do norte-nordeste a alcançar a marca dos 

500 transplantes de fígado. 
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O VI Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado 
e Pâncreas, realizado em Porto de Galinhas entre os 
dias 7 e 9 de outubro de 2010 promoveu discussões 
sobre problemas para a realização dos transplan-
tes, as técnicas cirúrgicas, os medicamentos do pós-
-operatório, e o financiamento do processo.

“Este Congresso procurou discutir, além das infor-
mações técnicas e científicas que ocorrem na atua-
lidade ao redor do mundo, políticas de transplantes 
com objetivo pontual de aumentar a possibilida-
de de crescimento da atividade transplantadora e 
contribuir com o surgimento e aperfeiçoamento 
de serviços nos estados, principalmente do norte e 
nordeste do Brasil”, afirmou o presidente do Con-
gresso, Dr. Rafael F. Maciel. 

Os Drs. Joel de Andrade, Valter Duro Garcia e Jorge 
Neumann, além do Enf. Tadeu Thomé, foram os re-
presentantes da ABTO no evento, que contou ainda 
com palestras da coordenadora do Sistema Nacio-
nal de Transplantes, Rosana Nothen, e do convida-
do estrangeiro Dr. Jon Odorico, dos Estados Unidos.

VI Congresso Brasileiro de Transplante de 
Fígado e Pâncreas discute os principais aspectos 
relacionados a esses procedimentos no país

Pernambuco

Alguns dos temas debatidos durante o Congresso 
foram o aumento no número de transplantes de 
fígado e de pâncreas no Brasil; imunossupressão; 
políticas de transplantes; papel das OPOs e das 
CIHDOTT; dificuldades e desafios para a doação de 
órgãos; técnicas cirúrgicas e complicações; morte 
encefálica; cuidados pós-operatórios, entre outros.

Pernambuco - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
enviou 50 profissionais da Central de Transplantes 
de PE e de hospitais locais para participar do even-
to. Apenas em Pernambuco cerca de 300 pacientes 
aguardam na fila de espera por um transplante de 
fígado. A mortalidade em lista de espera chega a 
20% dos pacientes. O transplante de pâncreas não é 
realizado no Estado.

“Procuramos dar a este evento uma conotação mo-
derna em direção aos avanços tecnológicos, prin-
cipalmente no que diz respeito aos pôsteres, que 
foram plenamente digitais, criando uma maior in-
teração entre participantes e autores. Além disso, 
a praia de Porto de Galinhas, uma das melhores 
e mais bonitas do Brasil, nos ajudou a criar mo-
mentos mágicos entre congressistas, palestrantes e 
organizadores. Acreditamos que o programa cien-
tífico, permeado pela beleza do ambiente e pelo 
acolhimento da população pernambucana, fez des-
te Congresso um sucesso inesquecível na nossa co-
munidade”, concluiu o Dr. Rafael F. Maciel. 



Congresso 
Brasileiro de 
Transplantes

01 a 04 de outubro de 2011

Você não pode perder este evento!
Informações e inscrições em breve pelo site: 

www.abto.org.br

XII
No período de 01 a 04 de outubro de 2011, acontece o 
XII Congresso Brasileiro de Transplantes. O evento, 
que	 será	 realizado	 em	 Belém	 do	 Pará,	 no	 Hangar	 Centro	
de Convenções e Feiras da Amazônia, irá reunir os mais 
renomados especialistas em transplante no mundo.

Secretaria Executiva

Tel.: 55 11 3888-2222
realidadevirtual@terra.com.br

www.rvmais.com.br

www.abto.com.br

Realização Agência Oficial de Turismo

Tel.: SP (11) 3151 2775
RJ (21) 2217 4050

www.macviagens.com.br

● Convidados internacionais
  Daniel R. Salomon (EUA) ● Rodrigo Viana (EUA) ● Martin Strueber (ALE) ●       

     Sabina De Geest (SUI) ● Pierre Cochat (FRA)
● Submissão de trabalhos científicos
  Categorias Tema Livre e Pôster
● Cursos Pré-Congresso
● Simpósios
● Ampla área de exposição
● Atividades sociais de alto nível
● Variedade nos pacotes turísticos para Belém do Pará e Amazônia

CONFIRMADOS

Confira a programação!
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