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Neste número do ABTO News, gostaríamos de compartilhar 
com todos os associados, a satisfação de termos participado 
de mais uma edição do Congresso Luso-Brasileiro de 

Transplantação, que este ano integrou o I Encontro Ibérico de 
Transplantação. O sucesso do evento foi garantido pelo alto nível 
científico das conferências e dos temas livres.
 
Gostaríamos também de comunicar a todos sobre os preparativos 
para o XIV Congresso Brasileiro de Transplantes. Algumas 
informações sobre estadia e programação estão disponíveis nas 
páginas centrais deste volume. Importante lembrar que o prazo 
limite para envio dos resumos é dia 16 de abril. Mais uma vez, 
será dada grande ênfase aos temas livres. Sua presença e sua 
contribuição científica serão muito importantes nesse evento da 
nossa sociedade.
 
Concluímos o ano de 2014 com a missão de manter nossos esforços 
em aumentar a doação de órgãos do país. Apesar do crescimento de 
13,2 doadores pmp em 2013 para 14,2 pmp em 2014, não atingimos 
os 15 previstos em 2007, o que torna a meta de 20 pmp em 2017 um 
objetivo mais distante. Esses dados estão disponíveis no RBT 2014, 
que será enviado em breve para todos os associados adimplentes e 
está disponível no site da ABTO. 

A Diretoria

Editorial

Atenção, associados!

Anuidade 2015

Os boletos referentes às 
anuidades  de 2015 terão seu 
vencimento no dia 07/03/2015, 
sendo que haverá um desconto 
para quem liquidá-lo até o dia 
28/02/2015.

Conforme feito anteriormente, 
os boletos serão enviados pelo 
correio e também via e-mail.

Atentem para o fato de que 
enviamos o boleto também por 
e-mail, apenas para facilitar, em 
caso de perda ou extravio. 

Alguns associados pagaram em 
duplicidade, em 2014, por essa 
razão, estamos insistindo com 
este aviso.
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Entre 9 e 11 de Outubro de 2014, Lisboa sediou a 
décima terceira edição do Congresso Luso-Brasileiro 
de Transplantação. O congresso contou com 439 
participantes, sendo 123 destes brasileiros. 
O evento integrou ainda o I Encontro Ibérico de 
Transplantação, contando, portanto, com a presença de 
convidados e congressistas espanhóis. 
Temas muito relevantes foram abordados, como 
os critérios para seleção de doadores, as políticas 
de alocação, a avaliação imunológica, os regimes 
imunossupressores, as infecções, e as terapias celulares. 

Além do elevado nível das conferências e palestras, foi um 
congresso que privilegiou os temas livres, os quais foram 
muito prestigiados pelos conferencistas, resultando em 
sessões de alto nível científico.
O Congresso Luso-Brasileiro de Transplantação é 
uma oportunidade para troca de experiências entre os 
transplantadores desses países e reflete a tradicional 
parceria entre as sociedades portuguesa e brasileira de 
transplantes. 

Sociedade Portuguesa de Transplantação  (SPT)
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO)
Sociedade Espanhola de Transplantação (SET)

Lisboa - 09 a 11 de outubro de 2014

O CREMESP participa da 
Campanha de 
Doação de Órgãos

Através da criação de um site temático  (www.
eusalvovidas.org.br), contendo orientações 
sobre doação e transplante de órgãos, o 

Conselho Regional de Medicina de São Paulo 
(CREMESP), em conjunto com a Sociedade Brasileira 
de Nefrologia (SBN) e a Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos (ABTO), também está 
engajado na campanha de doação de órgãos.

O site, dividido em duas áreas – uma direcionada 
para médicos e outra para doadores – disponibiliza 
informações sobre diagnóstico da morte encefálica, 
notificação às centrais de transplante, como ser um 
doador e legislação sobre o tema, entre outros tópicos.
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XIV 

20
15

TRANSPLANTES
CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 

24 a 27 de Outubro de 2015
Serrano Resort Convenções & Spa | Gramado/RS

XIV CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE TRANSPLANTES
XIII ENCONTRO DE ENFERMAGEM EM TRANSPLANTES
V ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR EM TRANSPLANTES
FÓRUM DE HISTOCOMPATIBILIDADE DA ABH

Algumas opções de hospedagem

                 HOTEL                         Distância         Categoria
DIÁRIA

SGL 
R$

DBL R$ TRP R$

Hotel Casa da Montanha 1 km Luxo Esp 549,00 550,00 -
Hotel Serra Azul 500 m Superior 477,00 530,00 -
Hotel Serra Azul 500 m Tipo 424,00 472,00 -
Hotel Serra Azul 500 m Standard 371,00 424,00 -
Serrano Gramado Hotel Evento Superior SH 379,00 432,00 573,00
Bavária Sport Hotel 1,2 km Luxo 466,00 506,00 -
Hotel Renascença 2,4 km Luxo 415,00 570,00 726,00
Hotel Recanto da Serra 450 m Luxo 398,00 440,00 537,00
Hotel Laghetto 450 m Luxo 328,00 398,00 -
Hotel Laghetto Toscana 1 km Studio Avenida 328,00 328,00 399,00
Hotel Laghetto Premium 700 m Luxo 328,00 328,00 399,00
Hotel Laghetto Siena 1,5 km Studio Avenida 328,00 328,00 399,00
Gramado Master Palace 500 m Luxo 310,00 374,00 -
Hotel Sky 1,3 km Luxo 283,00 284,00 284,00
Pousada Vovó Carolina 1,3 km Luxo Especial 251,00 304,00 381,00
Pousada Vovó Carolina 1,3 km Luxo 209,00 266,00 342,00
Hotel Estrelas da Serra 1 km Standard 218,00 218,00 297,00
Hotel Vovó Carolina 300 m Standard 191,00 256,00 321,00
Pousada Águia Branca 850 m Luxo 191,00 202,00 255,00
Pousada Pinha Pinhão 1,7 km Standard 189,00 190,00 261,00

Atenção!
Passagens aéreas emitidas pela 
Fellini Turismo (agência oficial do 
congresso) terão 20% de desconto 
sobre os voos da TAM.

Alguns Passeios 
Imperdíveis

Tour Gramado e Canela ou
Compras em Gramado e Canela
O charme das cidades mais belas 
da serra gaúcha
Duração: 4 h - R$ 62,00

Tour Região do Vinho
Vales da serra gaúcha
Duração: 8h - R$ 124,00

Nova Petrópolis
Música, comida típica e muita 
cultura alemã.
Duração: 4 h - R$ 71,00

Aluguel de Carro
Grupo A – Econômico
GOL, PALIO, CELTA - 1.0, 2 ou 4 portas, entrada USB ou CD
A partir de R$ 90,00

Grupo B – Econômico
GOL, PALIO, CELTA - 1.0, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado, 
entrada USB ou CD.
A partir de R$ 110,00

Grupo C – Intermediário
GOL G5, SANDERO, PALIO, FOX - 1.4 ou 1.6, 4 portas, direção 
hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, entrada USB ou CD.
A partir de R$ 140,00

Fellini Turismo
Tel.: (51) 3216-6300

eventos@felliniturismo.com.br

Traslados 
Porto Alegre/ Gramado 
Gramado/Porto Alegre 

Valor por trecho:
Regular:   R$ 100,00
Privativo: R$ 139,00

Traslado Regular: microônibus 
com horários já determinados 
pela Fellini, de acordo com a 
malha aérea, onde várias pessoas 
embarcam/desembarcam.

Traslado Privativo: veículo com 
motorista particular, comportando 
até oito pessoas e é utilizado 
apenas pela pessoa ou grupo que o 
contratou.

O Serviço Privativo deverá ser 
contratado, com antecedência 
de, no mínimo, três horas. Já, o 
Regular, possui data limite a ser 
estabelecida, para que seja feito 
o controle e a distribuição dos 
veículos.
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Cronograma:

Jan/14     Reunião da diretoria (definição do formato do congresso) - OK
Fev/14     Reunião com os Departamentos Setoriais - OK
Mar/14    Primeira versão da grade científica - OK
Mai/14    Divulgação inicial - Programa científico - OK
Jul/14      Reunião com as Indústrias - OK
Out/14    Fechamento inicial do programa - OK
Nov/14    Início do envio de convites - OK
Dez/14    Confirmação dos convidados - OK
Jan/15     Fechamento do programa 
     Inserção no site, abertura das inscrições      
Abr/15    Deadline temas livres
Mai/15    Seleção dos temas livres
Jun/15     Programa finalizado
Out/15    Congresso

Convidados 
Internacionais
já confirmados

Prof. Jeremy Chapman
Renal medicine, transplantation of the 
kidney and pancreas and diabetic renal 
disease.
Director of Renal Medicine and Renal 
Services at Westmead Hospital; 
Consultant Medical Director to the NSW 
Australian Red Cross Blood Service Tissue 
Typing Laboratory. 
Sidney, Australia

Prof. John J Friedewald, MD
Transplantation Surgery / Nephrology
Associate Professor in Medicine-Nephrology 
and Surgery-Organ Transplantation; 
Director, Clinical Research Comprehensive 
Transplant Center Northwestern University. 
Chicago, Illinois - USA

Michelle James, MS, RN, CNS, CCTN, 
APRN-BC
School of Nursing
Clinical Director, Transplant
University of Minnesota Medical Center, 
Transplant Center

Temas centrais
já definidos

•  Imunossupressão

•  Preservação e regeneração 
de órgãos

•  Alocação de órgãos

Deadline
Abstracts

16 de abril
2015

Atenção!
Data 

alterada:

VJS Assessoria de 
Eventos

Tel:  (54) 3286-6131

        (51) 9969-0977

informações@vjs.com.br

www.vjs.com.br
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Prof. Adib Jatene (04/06/1929 - 14/11/2014) 
Os Bons exemplos são eternos

nacional e internacional e membro de 32 
sociedades científicas de várias regiões do 
mundo. Recebeu 178 títulos e honrarias de 
mais de dez países.
Entre suas várias contribuições originais 
na área da bioengenharia, incluem-se os 
oxigenadores de bolhas e de membrana e 
a válvula de disco basculante, dos quais 
possui a patente. Esses equipamentos estão 
sendo produzidos industrialmente sob 
licença e utilizados no país e no exterior.
Prof. Jatene teve ainda importantes 
contribuições no campo da cirurgia 
de revascularização do miocárdio e da 
cirurgia de cardiopatias congênitas.
Esses feitos renderam-lhe em 2007, na 
Grécia, um prêmio que muito o honrou: 
o “Seven Wise Men of the World in 
Cardiovasculary Surgery”, concedido a 
sumidades da Medicina mundial por suas 
contribuições de relevância inequívoca.
Certamente, sua grande alegria com 
essa premiação não foi devida à soberba, 
mas por ela ter sido um indicador de 
que suas criações resultaram em grande 
benefício para a humanidade. Prof. Adib 
descreveu a técnica genial de correção da 
transposição dos grandes vasos da base - 
conhecida hoje como Operação de Jatene, 
que tem sido empregada com sucesso em 
vários serviços de cirurgia cardíaca em 
todo o mundo.
As equipes de cirurgia que ele liderou, 
desde 1962, realizaram mais de 80.000 
operações. Vários serviços, no país e 
na América do Sul, são liderados por 
cirurgiões treinados sob sua orientação. 
No ensino, aliás, foi um defensor aguerrido 
da qualidade dos cursos de medicina. 
Médico, ser humano, chefe de família, 
amigo, cientista, liderança inovadora, ci-
dadão e homem público exemplares. 

Assim foi o Prof. Adib.

Foi? 
Não. Ele ainda é, pois um bom exemplo 
assim é eterno. O Prof. Adib Jatene con-
tinua a ser uma grande inspiração para 
todos nós e para as gerações futuras.

Prof. Dr. Paulo Pêgo Fernandes é 
Diretor da ABTO, Diretor da Divisão de 
Cirurgia Torácica do INCOR e Professor 

Titular da Disciplina de Cirurgia Torácica 
da FMUSP 

Escrever sobre o Prof. Adib Jatene é 
propor-se o desafio de olhar para um 
ser humano de facetas incomuns. 

Embora eu não tenha a pretensão de 
conseguir abarcar, neste artigo, a totalidade 
da figura ímpar que ele foi, vou assumir 
esse desafio como um tributo à grata 
oportunidade que tive de conviver com ele, 
no Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas e na Faculdade de Medicina da USP, 
durante mais de três décadas. 
O Prof. Adib foi um pensador brilhante e 
um trabalhador e inovador incansável na 
busca de respostas às questões cruciais da 
sociedade de seu tempo. Reconhecido como 
cientista, cirurgião e professor admirável, 
também foi um gestor público audacioso 
(como Secretário de Estado da Saúde de São 
Paulo e Ministro da Saúde) e chefe de uma 
família exemplar. 
Ouso opinar que todas essas suas 
qualidades têm a nascente em uma de suas 
características mais marcantes e geniais: 
o olhar sempre jovial para as coisas da 
vida (ele invariavelmente descobria algo 
inusitado onde a maioria enxergava apenas 
o óbvio) e a paixão pelo ser humano. 
Sim, o olhar compassivo para seus 
semelhantes fez do Prof. Adib Jatene, 
exemplo de uma elite intelectual que tem 
um compromisso verdadeiro com o país e 
seus cidadãos.  
Seu esforço incessante e sua busca da 
perfeição, possível em todos os seus atos, 
nada mais foram do que a sua aspiração, 
sempre presente, de ajudar as pessoas que 
sofrem a se sentirem melhores.
Não foram poucas as vezes em que, em con-
versas reflexivas, o Prof. Jatene citou a frase 
de madre Tereza de Calcutá para explicar a 
chama que deve guiar a inteligência para a 
busca de solução dos mais diferentes aspec-
tos da vida humana: “Sem fé não existe amor, 
sem amor não existe entrega de si, e quem 
não for capaz de fazer a entrega de si, não está 
preparado para tratar dos que sofrem”.
Somente a entrega plena ao bem comum é 

capaz de explicar a trajetória inusitada do 
Professor, desde sua infância em Xapuri, 
no Acre - onde nasceu, em 4 de junho de 
1929, e também onde perdeu seu pai, ainda 
com dois anos de idade, vítima de doença 
fulminante adquirida na floresta.
Afinal, não seria incomum um jovem dos 
rincões do país, sem pai, seguir a trajetória 
de tantos outros milhões de brasileiros que, 
embora valorosos em sua luta diária pela 
sobrevivência, permanecem anônimos.  
Mas a história desse homem que se guiou 
pela paixão pelo conhecimento e pelo ser 
humano seguiu caminho diverso.
Foram muitos os seus títulos e 
representações societárias: presidente do 
Departamento de Cirurgia Cardiovascular 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(1985), “Honorary Member” da American 
Association for Thoracic Surgery (1984), 
sócio fundador e presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 
(1984/1985), presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (1985/1987), 
presidente da International Society for 
Cardiovascular Surgery (1985/1987).
Ele foi ainda membro da Comissão 
de Especialistas do Ensino Médico do 
Ministério da Educação (1986/1990), do 
Conselho Nacional de Saúde (1986/1992), do 
Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (1988/1992). Em 1989, foi eleito 
membro titular da Academia Nacional de 
Medicina e, em outubro de 1990, diretor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, para período de quatro anos.
Foi membro do Conselho Nacional de 
Seguridade Social e do Conselho Federal de 
Educação e ministro de Estado da Saúde, por 
duas vezes.
Na administração pública, introduziu 
críticas no Sistema de Processamento de 
Contas; implantou a Programação Integrad; 
criou o Piso de Atenção Básica (PAB); 
presidiu a 9ª e a 10ª Conferência Nacional 
de Saúde, elaborou a Norma Operacional 
Básica 1/96, que consolidou o SUS, e deu 
grande ênfase aos programas de Saúde da 
Família e de Agentes Comunitários.
Lutou por vinculação de recursos e 
negociou em tempo recorde, com o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o programa Reforsus, 
cujos recursos foram distribuídos aos vários 
Estados conforme sua população.
Foi autor e coautor de cerca de 700 traba-
lhos científicos publicados na literatura 
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ASAS DO BEM é uma iniciativa apoiada por todas as 
companhias  aéreas fundadoras da ABEAR. Seu objetivo 
é reduzir a perda de órgãos saudáveis, ampliar o número 
de transplantes e beneficiar pacientes em todo o Brasil.
O sucesso de um transplante está diretamente ligado ao 
tempo entre a captação de um órgão doado e a realização 
da cirurgia no receptor.
Em um país com dimensões continentais, a integração 
das companhias aéreas com o Sistema Nacional de 
Transplantes (SNT) é vital para que a agilidade no 
transporte seja a diferença que salva.
Com o crescimento da aviação nacional, os voos rotineiros 
têm papel vital na vida de milhares de pessoas à espera 
de órgãos, e a colaboração dos tripulantes e passageiros 
é fundamental.
• O Brasil tem o maior sistema público de transporte de 

órgãos do mundo.
• O deslocamento de equipes médicas feito pelas nossas 

companhias é realizado gratuitamente.
• As aeronaves que voam para salvar vidas têm prioridade 

de pouso e decolagem nos aeroportos.
• Equipes de plantão 24 horas por dia e 365 dias por ano 

estão sempre de prontidão para agir rapidamente.
Visite e prestigie o site: http://www.asasdobem.com.br/

A ABTO renovou a assinatura 
com Transplant Library - 2015

A Transplant Library é uma biblioteca virtual que 
disponibiliza para os inscritos o acesso a diversos tipos 
de publicações, incluindo estudos clínicos, revisões 
sistemáticas e resumos de congressos, este último um 
diferencial sobre outros bancos de dados.  
A Transplant Library é produzida pelo Centre for Evidence 
in Transplantation (CET), que detém os direitos sobre o 
conteúdo deste banco de dados. O CET foi fundado em 
2005 pelo Professor Sir Peter Morris, professor emérito da 
Universidade de Oxford, com o objetivo de desenvolver e 
difundir a pesquisa sobre transplante de órgãos.  
Confira alguns benefícios:
1. Acesso a diversos estudos clínicos randomizados, 

revisões sistemáticas e abstracts de congressos;
2. Estudos classificados através da Escala de avaliação 

Jadad e informações sobre financiamento;
3. Estudos avaliados por um painel de especialistas, que 

resumem, comentam e classificam o estudo de acordo 
com o impacto clínico;

4. Opção de receber mensalmente atualizações contendo 
os principais estudos publicados no período, de 
acordo com os interesses pessoais indicados no 
cadastro;

5. Informações sobre estudos clínicos em andamento.
Acessos:
A Transplant Library pode ser acessada das seguintes 
formas:
- Através do site da ABTO. Após logar-se, acessar
  Biblioteca > Evidencia Publishing
- Diretamente através do site: 
    http://evidentiapublishing.com/transplant_library/

O benefício contempla todos os associados 
adimplentes da ABTO. 

Transplante Multivisceral

Desde 2010, o HC-FMUSP e o Hospital Israelita 
Albert Einstein (HIAE), em uma parceria com o 
SNT-MS, dentro de um projeto de pesquisa clínica, 

foram autorizados a realizar  Transplante de Intestino 
(TxI) / Transplante Multivisceral (TxMV), onde ambos 
focaram seus aprendizados e desenvolvimento, baseando-
se num mesmo protocolo, para que fossem avaliados alguns 
indicadores, ao final de dez casos de cada grupo. 

Em 2011, o Hospital Israelita Albert Einstein realizou o 
primeiro transplante multivisceral do Brasil e, desde então, 
fez mais dois transplantes multiviscerais, acompanhado por 
mais dois casos do HC-FMUSP.

O Brasil ainda necessita de melhor abordagem para o 
transplante de intestino/multivisceral, começando com uma 
política pública de saúde focada na questão dessa doença, 
que seriam equipes especializadas no SUS em reabilitação 
intestinal, com pessoas e tecnologias capazes de atender a 
demanda reprimida da população brasileira que apresenta 
falência intestinal (FI) e necessita do uso de NPT domiciliar, 
pois sabe-se que, a cada dez pacientes com FI, oito serão 
reabilitados e apenas dois terão indicação para transplante.

 Sendo assim, seria interessante investir na base do problema, 
que é a reabilitação desses pacientes com a NPT de forma 
domiciliar.

Dr. Sérgio Meira
Cirurgião da Equipe de Transplante do HIAE
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Cursos ABTO
A ABTO disponibiliza aos estados brasileiros, desde que solicitados pelas CNCDOs, os seguintes cursos:
1. Curso de Introdução à Formação de Coordenadores
     Hospitalares de Transplante
    Carga horaria: 6 a 12 horas
    Participantes: livre

2. Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares 
    de Transplante
    Carga horaria: 24 a 36 horas
    Participantes: 30 a 40

3. Curso de Aperfeiçoamento para Coordenadores 
    Hospitalares de Transplante
    Carga horaria: 6 a 12 horas
    Participantes: entre 15 e 25
    Pré-requisito: experiência em coordenação 
    hospitalar 
    (em atividade)

4. Encontro da ABTO com Equipes e Central de 
    Transplante do estado
    Modelo: 2 a 3 horas de debate, seguido de jantar.
    Participantes: 15 a 30

5. Encontro da ABTO com Intensivistas do estado
    Modelo: fim de semana 
    (sábado e domingo – uma diária) em hotel (50 a 150
    km da capital) com almoço e jantar no sábado
    Participantes: 30 (com familiar)
    Discussão sobre Morte Encefálica (sábado à tarde) 
    Manutenção do Doador (domingo manhã). 

Obs.: O objetivo dessas atividades educacionais é a 
manutenção do crescimento das doações e dos    
transplantes no país, como o objetivo de atingir 20 
doadores pmp, em 2017.

Cursos realizados em 2014
Curso Data Cidade Instrutores

Encontro com Equipes e CNCDO 21/03 Cuiabá/MT Valter Garcia
Encontro com Equipes e CNCDO 29/04 Porto Velho/RO Valter Garcia
Encontro com Equipes e CNCDO 30/04 Rio Branco/AC Valter Garcia e Eliana Almeida
Formação de Coordenadores Hospitalares 01/05 Rio Branco/AC Valter Garcia e Eliana Almeida
Formação de Coordenadores Hospitalares 07/05 Rio de Janeiro/RJ Lucio Pacheco e Diogo  Medeiros
Formação de Coordenadores Hospitalares 29 e 30/05 Fortaleza/CE Valter Garcia e Eliana almeida
Formação de Coordenadores Hospitalares 11 e 12/07 Curitiba/PR Joel de Andrade e Neide Knihz
Encontro com Equipes e CNCDO 16/07 Campina Grande/PB Valter Garcia
Encontro com Intensivistas 05 e 06/09 Londrina/PR Joel de Andrade e Glauco Westphal
Encontro com Equipes e CNCDO 22/09 Goiània/GO Valter Garcia
Encontro com Intensivistas 03 a 05/10 Rio de Janeiro/RJ Valter Garcia e Lucio Pacheco
Encontro com Equipes e CNCDO 05/12 Salvador/BA Valter Garcia

A Sociedade Brasileira de Infectologia convida a todos para participar do XIX 
Congresso Brasileiro de Infectologia, a ser realizado na cidade de Gramado, no 
período de 26 a 29 de agosto de 2015.

O Congresso foi dividido em seis áreas temáticas, umas das quais é 
“Imunodeprimidos não-AIDS”, sala esta onde haverá palestras sobre virologia, micologia e infecções em 
transplantados. Um dos palestrantes internacionais, que virá falar sobre infecções em transplantados é o Dr 
André Kalil, de Nebraska.
Maiores informações: www.infecto2015.com.br
Obs.: Associados da ABTO terão 25% de desconto na inscrição.


