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A abertura da apuração ocorreu às nove horas do dia 02/12/2011, 

com a presença da Comissão Eleitoral, nas pessoas do Dr. Valter 

Duro Garcia e do Dr. João Américo da Fonseca, membros eleitos em 

Assembléia para promover as eleições do biênio 2012/2013, como 

Presidente e Secretário Eleitoral, consecutivamente. A Comissão 

Eleitoral recebeu um total de 281 (duzentos e oitenta e um) votos, 

sendo 243 (duzentos e quarenta e três) de profissionais médicos e 

38 (trinta e oito) de profissionais não-médicos, considerando-se que 

para esses últimos valeu contagem somente para membros dos De-

partamentos Setoriais. Houve 17 (dezessete) votos em branco e 12 

votos não-válidos, ou seja, de associados inadimplentes. 

A 13ª Campanha Nacional de Doação de 

Órgãos e Tecidos da ABTO contou com 

a participação de todos os Estados do 

Brasil. Atividades nas capitais e cidades 

do interior contaram com palestras, pas-

seatas, campanhas e atividades lúdicas, 

para conscientizar a população sobre a 

importância da doação. 

Foi a primeira vez que o Congresso 

Brasileiro de Transplantes aconteceu 

na região Norte do Brasil. Entre os 

dias 1 e 4 de outubro, Belém do Pará 

recebeu a 12ª edição do evento, que 

trouxe palestrantes do Brasil e de ou-

tros países para atualizar a comuni-

dade médica sobre o assunto. 

A partir deste número, o ABTO News será 

impresso em novo formato. Mais compacto 

e com destaque para os acontecimentos do 

trimestre, não priva seus leitores das imagens 

e fotos, as quais serão publicadas eletronica-

mente em nosso site. O ABTO News está, além 

de tudo, gerando uma ação de sustentabilida-

de, de muita importância na atual conjuntura 

do nosso planeta.

Conheça os cursos que informam, formam 

e capacitam os profissionais de saúde para 

a doação de órgãos. Em 2010, foram 406 os 

profissionais capacitados. Em 2011, 2130 

pessoas tiveram aulas em todo o país sobre 

transplantes. Esse aumento de profissio-

nais contribuiu para que em 2011 ocorres-

se um aumento significativo de doadores 

em alguns estados.

Eleição da nova diretoria O ABTO News  
está de cara nova

“Deixe sua marca, multiplique vidas”

XII Congresso Brasileiro de Transplantes
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ABTO 25 anos
Em 19 de dezembro de 1986, foi 

realizada a primeira reunião dos mem-

bros fundadores da ABTO, coordenada 

pelo Prof. Eurípides de Jesus Zerbini e 

constituída a primeira diretoria executi-

va, tendo como diretor o Dr. Jorge Kalil 

Filho, como vice diretor o Dr. Ivo Nesralla 

e como presidente do conselho, o Dr Emil 

Sabagga. O primeiro desafio desse grupo 
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EXPEDIENTE

DIRETORIA: 

Presidente:  José O. Medina Pestana
Vice-Presidente:  Lúcio Pacheco
Secretário:  Marilda Mazzali
2º Secretário:  Eliana Régia B. de Almeida 
Tesoureiro:  Alfredo Inácio Fiorelli
2º Tesoureiro:  Roberto C. Manfro. 

 CONSELHO CONSULTIVO: 

Valter Duro Garcia (Presidente)
Maria Cristina Ribeiro de Castro (Secretário)
Ben-Hur Ferraz Neto 
Elias David-Neto
Henry de Holanda Campos 
Jorge Milton Neumann

A Comissão Eleitoral considerou eleitos para o biênio 2012/2013, os seguintes colegas

DEPARTAMENTOS

Departamento de Ética: Mário Abbud Filho, Euler Pace Lasmar, Deise Monteiro de Carvalho, Margarida Maria Dantas Dutra e Edna Frasson Montero. 
Departamento de Coordenadores de Transplante: Joel de Andrade, Rosana Reis Nothen, Tadeu Thomé, André Luiz Santos Rodrigues e Giuseppe Cesare Gatto. 
Departamento de Enfermagem em Transplantes: Malvina Maria Freitas Duarte, Eugênia Filizola S.Machado, Karina Dal Sasso Mendes, Maria Celeste do 
Patrocínio Almeida e  Andrea Trennepohl Conrad. 
Departamento de Imunobiologia: Niels Olsen Saraiva Câmara, Eduardo Rocha, Tatiana Michelon, Hélady Sanders Pinheiro e Paulo Ney Aguiar Martins. 
Departamento de Transplante de Coração: Noedir Antonio Groppo Stolf, Maria da Consolação Vieira Moreira, Ronaldo Honorato Barros dos Santos, Melchior Luiz 
Lima e Sandrigo Mangini. 
Departamento de Transplante de Fígado: Paulo Celso Bosco Massarollo, Cláudio Moura Lacerda, Vincenzo Pugliesi, Ilka de Fátima Santana Ferreira Boim e Huda 
Noujaim. 
Departamento de Transplante de Pâncreas: Tércio Genzini, Santo Pascual Vitola, Adriano Miziara Gonzalez, Roberto Ferreira Meirelles Jr. e Marcelo Dias Sanches. 
Departamento de Transplante Pediátrico: Clotilde Druck Garcia, Lilian Monteiro Pereira, Viviane de Barros Bittencourt, André Ibrahim David e Eleonora Moreira Lima. 
Departamento de Transplante de Pulmão: Spencer Marcantonio Camargo, Paulo Manuel Pêgo Fernandes, Marcos Naoyuki Samano, Sadi Marcelo Schio e José 
Eduardo Afonso Jr. 
Departamento de Transplante Renal: Álvaro Pacheco e Silva Filho, Irene de Lourdes Noronha, Abrahão Salomão, Lauro Monteiro Vasconcellos Filho, Luciana 
Tanajura Santamaria Saber. 
Departamento de Transplante de Tecidos: Márcia Regina Issa Libânio, Luciene Barbosa de Souza, Paulo Gilberto Ciambalista de Alencar, Rafael Augusto Dantas 
Prinz e Luiz Augusto Ubirajara Santos. 
Departamento de Anestesiologia e Terapia Intensiva: Alexandre Teruya, Leonardo José Rolim Ferraz, Rogério Fernandes, Eron Garcia de Santana e Dirk Schreen.

foi encontrar uma forma de regularizar 

os transplantes de órgãos no país, tendo 

sido elaborado um plano piloto para o sis-

tema de doação, retirada e distribuição de 

órgãos no estado de São Paulo.

Vinte e cinco anos depois, com 

legislação para transplantes bem estabe-

lecida e resultados reconhecidos, nossos 

desafios são outros: corrigir as disparida-

des geográficas, aumentar a utilização 

dos órgãos ofertados por potenciais do-

adores e garantir a sustentabilidade do 

programa, com correção sistemática da 

tabela de remuneração pelo Sistema Pú-

blico de Saúde.

Vamos em frente!!!!

Diretoria e Conselho Consultivo
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Com o slogan “Deixe sua mar-
ca, multiplique vidas”, a 13ª 
edição da Campanha Nacio-

nal de Doação de Órgãos e Tecidos 
da ABTO mobilizou o Brasil. Todos os 
Estados participaram de eventos para 
conscientizar a população no Dia Na-
cional de Doação, 27 de setembro. A 
iniciativa é fundamental: embora o 
país tenha atingido, em 2011, um re-
corde de doadores efetivos (10,7 por 
pmp), o número de recusas familiares 
continua alto (mais de 50%). 

No Acre, uma passeata no Par-
que da Maternidade contou com a 
participação dos membros da Asso-
ciação de Doentes Renais Crônicos 
e Transplantados do estado. Já no 
Amazonas, uma partida de futebol 
entre pacientes, familiares e médicos 

e uma passeata com direito a escola 
de samba com o cantor Neguinho 
da Beija-Flor marcaram o dia. Belém 
organizou uma corrida de 7 km pe-
las ruas da cidade, que contou com a 
participação de 1500 pessoas. 

Em Brasília foi lançada a cam-
panha “Seja doador. O seu sim vale 
uma vida” no evento que contou com 
palestras e debates sobre a doação 
de órgãos. A rodoviária de Goiânia re-
cebeu profissionais que informaram 
e orientaram a população sobre o 
transplante de órgãos. 

Mato Grosso do Sul programou 
eventos em várias cidades no dia, 
com palestras em universidades e es-
colas. Em Alagoas, um debate contou 
com a participação de profissionais 
da saúde e do Serviço de Assistência 
à Vida (SAV), que mantém pacientes 
com morte encefálica em condições 

para que se torne um doador.
A Paraíba organizou 

o “Trem da Vida”, uma mistura de for-
ró com distribuição de panfletos nos 
trens que ligam as cidades de João 
Pessoa, Cabedelo e Santa Rita. No Rio 
Grande do Norte foi firmada uma par-
ceria entre a Central de Transplantes 
do Estado e a direção geral da Facul-
dade Natalense, para criar um curso 
de especialização sobre o processo 
doação/transplante.

Uma missa em homenagem 
aos doadores de órgãos e tecidos 
marcou as solenidades em Curitiba. 
Já em Porto Alegre, aconteceu um 
seminário sobre a doação de órgãos 
nos dias de hoje. Em Florianópolis, jo-
gadores dos clubes Avaí e Figueirense 
autografaram as camisetas de torce-
dores e ajudaram a conscientizar a 
população sobre a importância de 
doar órgãos. 

Funcionários da Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte an-
daram pelo hospital para informar as 
pessoas sobre o assunto. Em São Pau-

lo, o grupo Amigos da Alegria 
divertiu pacientes do Hos-

pital do Rim e Hipertensão. 
A Associação de Apoio ao 
Paciente de Anomalias 
Renais e Transplantados 
do Estado de São Pau-
lo (Apartesp) e o Projeto 

Cidadania – Caminhadas 
com Segurança organizaram 

atividades físicas e educativas 
no Parque Trianon.

XIII Campanha Nacional de  
Doação de Órgãos e Tecidos
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Uma das missões da ABTO, a in-

formação, formação e capacita-

ção para o processo de doação 

de órgãos envolvem, além das campa-

nhas de doação, a realização de cursos 

de formação e capacitação de coorde-

nadores hospitalares em transplante. 

Em 2011, houve uma readequa-

ção das características e conteúdo 

dos cursos, com formatos adequados 

às diferentes realidades do país, com 

módulos básicos, direcionados a pro-

fissionais iniciantes ou com interesse 

em atuar na área de coordenação de 

transplantes, até módulos avançados, 

direcionados aos profissionais com 

experiência na área e com potencial 

para tornarem-se multiplicadores de 

conhecimento. (tabela 1).

 Além dos cursos direcionados 

aos coordenadores hospitalares, foram 

realizados vários cursos de capacitação 

e encontros com médicos intensivistas, 

com o objetivo de discutir os cuidados 

com a manutenção dos pacientes com 

morte encefálica e o incentivo para a 

doação de órgãos. Os cursos da ABTO 

foram oferecidos em todo o território 

nacional, distribuídos de acordo com 

as solicitações das centrais regionais 

de transplante. Esta readequação foi 

acompanhada de um aumento signi-

ficativo no número de participantes 

(2130), comparados ao ano anterior 

Informar, Formar e Capacitar

Amazonas - 100 participantes

Maranhão - 73

Ceará - 214

Rio Grande do Norte - 113

Paraíba - 108

Pernambuco - 206

Alagoas - 38

Bahia - 217

Distrito Federal - 95

Minas Gerais - 265

Espírito Santo - 191

Rio de Janeiro - 150

Paraná - 269

Rio Grande do Sul - 91

Número de participantes dos Cursos da ABTO  

(406). Porém, mais que o aumento no 

número de participantes, a eficácia dos 

cursos pode ser notada na avaliação 

do aumento significativo do número 

de notificações de potenciais doado-

res, como evidenciado pelos números 

do Registro Brasileiro de Transplantes. 

Observamos também um aumento no 

número de estados com notificação de 

potenciais doadores, como Amazonas e 

Rondônia, como mostra o gráfico 1. 

Entretanto, o marcador mais im-

portante a ser considerado é o número 

real de doadores efetivos, que, no ano 

de 2011 atingiu a marca de 10.6 doa-

dores/milhão de habitantes, de acordo 

com o gráfico 2.
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Número de doadores efetivos pmp, divididos por estados com e sem cursos.

Número de notificações de potenciais doadores/milhão de  habitantes.

Gr
áfi

co
 1

Tabela 1

Gr
áfi

co
 2

Gr
áfi
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 3

Gr
áfi
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 4

Número de doadores efetivos/milhão de população, distribuído pelas regiões do país

Evolução anual do número de doadores por milhão de população, a partir dos resultados 
de 2009  e progressão até 2011

Tipo de curso

Curso de capacitação  
para intensivistas

Público Alvo

Médicos Intensivistas com atuação em UTI

Tipo de curso

Curso de Formação de coordenadores 
hospitalares de transplante

Módulo básico

Público Alvo

Coordenadores hospitalares em início de 
atividade e/ou profissionais de saúde, 
com interesse na área de coordenação de 
transplantes

Módulo Intermediário

Público Alvo

Coordenadores de transplante com pelo 
menos 6 meses de atividade em coordena-
ção de transplantes

Módulo avançado

Público Alvo

Profissionais coordenadores de transplante, 
com potencial demonstrado para tornarem-
se multiplicadores
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O XII Congresso Brasileiro de 

Transplantes aconteceu pela 

primeira vez no Norte do 

país. O evento reuniu cerca de 1500 

participantes entre os dias 1º e 4 de 

outubro em Belém do Pará, no Han-

gar Centro de Convenções e Feiras da 

Amazônia. Conjuntamente, acontece-

ram o X Congresso Luso-Brasileiro, o 

XI Encontro de Enfermagem em Trans-

plantes, o III Encontro Multidisciplinar 

em Transplantes e o Fórum de Histo-

compatibilidade da ABH.

A programação começou no 

sábado, dia 1º, com os cursos pré-

-congresso, o I Seminário Franco-

-Brasileiro de Transplantes e o I 

Simpósio de Transplantes Pediátri-

cos. No dia 2, o Congresso teve sua 

abertura oficial. 

O Congresso de Transplantes 

foi distribuído em dois pisos. No 

térreo, ficou a área de exposição, 

com empresas que contribuíram 

com simpósios satélite, como Biometrix, 

Pfizer e Genzyme, e a área de apresen-

tação dos 520 pôsteres selecionados. No 

primeiro andar, ficaram as salas da pro-

gramação científica, incluindo a Plenária, 

onde aconteceram os primeiros discur-

sos do dia e a abertura oficial do evento. 

Utilizando os números do Registro 

Brasileiro de Transplantes, o presiden-

te da ABTO, Dr. Ben-Hur, demonstrou 

as conquistas recentes do setor, mas 

também fez questão de mostrar que 

ainda existem grandes desafios, como 

as disparidades entre os estados. Em 

seguida, Fernando Macário, presidente 

da Sociedade Portuguesa de Transplan-

tação, discorreu sobre o cenário em seu 

país, além de destacar a importância do 

intercâmbio entre Brasil e Portugal.

Dr. Heder Murari Borba, Coorde-

nador do Sistema Nacional de Trans-

plantes, falou sobre a Política Nacional 

de Transplante, anunciando o lança-

mento de um portal e a realização do 

I Congresso Brasileiro do SNT, previsto 

para o primeiro semestre de 2012. 

Completaram a mesa da abertu-

ra Paulo Cardoso Soares, Presidente do 

Congresso; Maria Cristina Ribeiro de 

Congresso de transplantes reúne cerca de  
1500 pessoas em Belém do Pará

em número absoluto de transplantes e 

lamentou que a região Norte esteja abai-

xo das médias nacionais.

Os cursos envolveram todos os 

aspectos do transplante de órgãos e 

tecidos e foram divididos em 13 salas. 

Ao todo, foram 487 atividades, entre 

simpósios, conferências, mesas redon-

das e de tema livre. Entre os palestran-

tes, estavam expoentes nacionais e 

estrangeiros, como Christian Jacqueli-

net, Corine Antoine, Denis Glotz e Pier-

re Cochat, da França; Jorge Reyes, 

Millie Samaniego, Manuel Carreño e 

Rodrigo Vianna, dos Estados Unidos; 

Martin Strueber, da Alemanha; e Sa-

bina De Geest, da Suíça.

Especializada na área de en-

fermagem em transplantes, Sabina 

De Geest disse que o Congresso ex-

pandiu seus horizontes: “Fiquei ver-

dadeiramente impressionada com 

o comprometimento dos colegas 

brasileiros”. Millie Samaniego, dos Es-

tados Unidos, confirmou o grande mo-

mento dos transplantes no Brasil: “Li nos 

pôsteres os mesmos tópicos que estão 

sendo discutidos nos maiores encontros 

de transplantes do mundo. É notável o 

alcance e a qualidade da ciência clínica 

deste país.” O alemão Martin Strueber 

concorda: “O programa está em um al-

tíssimo padrão internacional. Foi uma 

honra ter sido convidado”.

A programação social também foi 

um dos destaques do Congresso. No do-

mingo, dia 2, houve um jantar para cerca 

de 150 convidados no restaurante Man-

gal das Garças. Na noite do dia 3, houve 

a festa de encerramento na Estação das 

Docas, com um jantar dançante.

Castro, Presidente do Conselho Consul-

tivo da ABTO; Silvano Raia, que estava 

representando Alexandre Padilha, Mi-

nistro da Saúde; e Hélio Franco, Secre-

tário de Saúde do Pará. 

Franco observou que, apesar das 

peculiaridades de cada região, o Gover-

no Federal não leva em conta essas espe-

cificidades, como obstáculos logísticos. 

Em entrevista exclusiva ao ABTO News, o 

Secretário falou sobre a importância de 

um evento como esse. “Vai dinamizar a 

questão dos transplantes na Amazônia 

e potencializar o debate na sociedade. 

A região precisa desse estímulo”. Em seu 

discurso, Paulo Cardoso Soares lembrou 

que o Brasil é o segundo país do mundo 
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Jornalismo, concedido a matérias de 

TV, internet, jornalismo impresso e jor-

nalismo estudantil. O júri contou com a 

participação de representantes das re-

vistas Veja e IstoÉ, o jornal O Estado de 

S. Paulo, o portal IG e a rádio Eldorado.

Com o tema “Diferentes Esque-

mas Imunossupressores: Quais, Quando, 

Como e Por Quê?”, a ABTO realizou, em 

novembro de 2010, o Simpósio Inter-

nacional em Transplante, em Campinas 

O biênio 2010/2011 foi memorá-

vel para a Associação Brasileira 

de Transplante de Órgãos. O 

país superou a marca de 10 doadores 

por milhão de habitantes, um recorde 

histórico. A taxa de doadores efetivos 

em 2011 foi de 10,7 pmp (por milhão 

de população), sendo de 10,6 pmp com 

órgãos transplantados. Outro resulta-

do importante foi a retomada do cres-

cimento dos transplantes de córneas 

(16,7%), que estava estável desde 2008. 

No período, foram realizadas a 

12ª e a 13ª campanhas nacionais de 

doação de órgãos e tecidos, que mo-

bilizaram todo o país durante a semana 

do Dia Nacional de Doação, em 27 de 

setembro.  Em março de 2010, Dr. Ben-

-Hur Ferraz Neto representou a ABTO na 

Conferência de Madri sobre doação e 

transplantes de órgãos. Lá, ele mostrou 

o modelo brasileiro, responsável pelo 

segundo maior número absoluto de 

transplantes em todo o mundo. 

A ABTO marcou presença no XXIII 

Congresso Internacional da Sociedade 

Transplantadora, realizado em agosto 

de 2010, no Canadá. Foram discutidos 

temas como prevenção e tratamento de 

complicações em transplantes. Em outu-

bro, foi realizado em Portugal o IX Con-

gresso Luso-Brasileiro de Transplantação, 

organizado pela Sociedade Portuguesa 

de Transplantação (SPT) e pela ABTO. 

A ABTO firmou um projeto de 

cooperação científica com a Société 

Francophone de Transplantation (SFT) 

para a concessão de bolsas de estudo 

para estagiários brasileiros em serviços 

de transplante e/ou pesquisa da Fran-

ça, com duração de um a dois anos. 

Também foi criado o Prêmio ABTO de 

sidente da ABTO foi recebido pelo Dr. 

Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, 

para discutir a situação dos transplan-

tes no Brasil, o Sistema Nacional de 

Transplantes e o papel da ABTO. O Dr. 

Ben-Hur apresentou as mais importan-

tes conquistas recentes da entidade. 

Também em 2011, a ABTO lançou o 

Núcleo de Pesquisa e Publicação, para 

estimular a produção de artigos cientí-

ficos visando às principais publicações 

internacionais do setor. 

Em 2010 e 2011, a ABTO conti-

nuou a ser referência fundamental para 

a imprensa nacional a respeito de do-

ações e transplantes de órgãos. Ela foi 

destaque nos mais importantes veícu-

los de comunicação do país, como o 

jornal O Estado de São Paulo, onde, em 

agosto de 2011, foi matéria de meia pá-

gina na capa do caderno Vida. 

Pela primeira vez realizado no 

Norte do país, o Congresso, que acon-

teceu em Belém do Pará em outubro 

de 2011, reuniu cerca de 1500 congres-

sistas e ofereceu uma rica programação 

científica. Ao todo, foram 487 ativida-

des, entre simpósios, conferências, me-

sas redondas e de tema livre.

Neste biênio, o RBT passou a 
divulgar também, além do número 
absoluto, as curvas de sobrevida dos 
pacientes transplantados no país.

Embora a Associação Brasileira de 

Transplante de Órgãos seja referência 

para a imprensa há bastante tempo, 

2011 foi um ano especialmente notável 

em termos de participação de seu pre-

sidente e outros membros da diretoria 

na mídia. Isso sem falar no RBT, constan-

temente utilizado e citado como fonte 

confiável de informações sobre o setor. 

Retrospectiva Biênio 2010/2011

(SP). No mesmo mês e local do Simpó-

sio, a ABTO realizou o III Encontro Nacio-

nal de Comissões Intra-Hospitalares de 

Doação de Órgãos e Tecidos para Trans-

plante (ENCIHDOTT), que trouxe uma 

rica troca de experiências entre médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais e outros 

profissionais ligados aos transplantes.

Em 2011, foram 2130 os parti-

cipantes dos cursos da ABTO. Médi-

cos, enfermeiros e cirurgiões de todo 

o Brasil tiveram acesso a aulas sobre 

identificação de potencial doador, 

diagnóstico de morte encefálica, le-

gislação, entrevista familiar, ética, alo-

cação de órgãos e tecidos, conceitos 

imunológicos e até religião.

No dia 31 de maio de 2011, o pre-
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Núcleo de
Pesquisa e
Publicação

Núcleo de

Pesquisa e
Publicação

ABTO

Sempre empenhada em valorizar 
e divulgar o trabalho das equipes 
transplantadoras brasileiras, a ABTO 
lançou, este ano, o Núcleo de Pes-
quisa e Publicação (NPP), iniciativa 
inédita com objetivo de estimular 
a produção de artigos científicos 
para serem submetidos às princi-
pais publicações americanas e eu-
ropéias do setor.
As primeiras oficinas do projeto, 
com cinco dias cada, em regime de 
imersão, foram realizadas em agos-
to e setembro, na sede da ABTO. Ao 
todo, foram 24 inscritos, que conta-
ram com uma equipe de especia-
listas em projetos de pesquisa para 
auxiliá-los na transformação da ex-
periência clínica em texto.
Uma ótima oportunidade para o 
Brasil, já referência mundial, tornar-
-se ainda mais respeitado perante à 
comunidade transplantadora inter-
nacional.

Núcleo de Pesquisa 
e Publicação 
realiza suas 
primeiras oficinas

Patrocinadores desta edição:

Brasileiros são medalhistas na  
“Olimpíada dos Transplantados”
Com o apoio da ABTO, os tenistas brasileiros transplantados Haroldo Costa e 
Edson Arakaki participaram da 18º edição do World Transplant Games, que 
aconteceu em junho de 2011, na Suécia. Eles ganharam a medalha de bron-
ze no torneio de duplas. Foi a terceira participação de Haroldo e a primeira 
de Arakaki no evento, que foi criado para demonstrar os benefícios de um 
transplante. 

Ben-Hur Ferraz Neto recebe título na Europa

O Presidente da ABTO, Dr. Ben-Hur Ferraz Neto, acrescentou mais uma impor-
tante qualificação ao seu currículo: Fellow da Divisão de Transplantes do Con-
selho Europeu de Cirurgia, entidade vinculada a União Europeia de Médicos 
Especialistas.
Seu diploma honorário foi concedido por unanimidade, durante congresso da 
Sociedade Europeia de Transplante de Órgãos, realizado na Escócia, no início 
de setembro.

Stilgraf participa da Campanha de Doação 
de Órgãos e Tecidos.

Como faz todo ano, a equipe da 
gráfica Stilgraf, uma das maio-
res do país, teve a satisfação de 
participar da Campanha 2011 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
e conquistar mais pessoas nessa 
luta incansável pela conscienti-
zação e divulgação deste impor-
tante ato de solidariedade. Ao 

lado, a mensagem da empresa:

Deixe mais de você do que saudades...  

Deixe seu amor pela vida!!!

Faça alguém nascer de novo...  

Tempo é vida!!!

Apesar da dor da perda, a doação é uma forma 

que a família tem de possibilitar que  

alguns órgãos dessa pessoa continuem vivos...

“Doar órgãos – ato de nobreza”.  

Para doar órgãos, basta querer!!!


