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O RBT deste trimestre mostra o desafio que será atravessar 
o difícil ano de 2015 com resultados positivos na doação e 
transplante de órgãos. Se mantivermos o ritmo do primeiro 

trimestre, fecharemos o ano com queda no número de transplantes 
de rim, fígado e pâncreas. Além disso, a correção do cálculo 
considerando a população estimada distanciou-nos da meta de 
doadores efetivos prevista para este ano.

Mas, tempos difíceis devem ser uma motivação para concentrarmos 
nossos esforços a fim de retomar o crescimento. 

Gostaríamos também de convidar a todos para participarem do 
XIV Congresso Brasileiro de Transplantes, que ocorrerá em 
Gramado, entre os dias 24 e 27 de outubro próximo. Além de 
privilegiar os temas livres, dando oportunidade para os diversos 
centros de transplante do país apresentarem seus dados, o evento 
contará com uma rica grade científica. 

Contamos com sua presença e participação!

A Diretoria

Editorial

É com pesar que a ABTO registra o 
falecimento da Profa. Dra. Maria Fernanda 
Cordeiro de Carvalho, ocorrido no dia 
25 de janeiro de 2015.

Graduada em medicina em 1984, a Prof. Dra. Maria 
Fernanda Cordeiro de Carvalho iniciou suas atividades 
na UNESP, como professora assistente, em 1988. Em 1995, 

assumiu a coordenação do Programa de Transplantes Renais do Hospital das 
Clínicas/UNESP, o qual iniciou suas atividades em 1987, com a realização do 
primeiro transplante. Com muita dedicação, estruturou e consolidou esse 
programa. Com pioneirismo e trabalho incansáveis, participou da criação 
da atualmente denominada OPO Botucatu, cuja coordenação exerceu até o 
ano de 2002. 

Uma meta nunca foi o bastante e um sonho sempre foi visto como possibilidade 
para o futuro. Sempre à frente do seu tempo, a Profa. Maria Fernanda 
comandou e estruturou uma equipe com a dedicação e o entusiasmo próprio 
dos grandes líderes. Também foi pesquisadora, com publicações relevantes 
na área de nefrologia e transplantes, além de formadora de pesquisadores. 
Apresentava ainda, uma abordagem humana, lembrada por nossos 600 
pacientes em seguimento, unânimes em dizer o quanto sua presença faz falta 
no ambulatório.

Dr. Luis Gustavo Modelli de Andrade
Serviço de Transplante Renal da UNESP Botucatu

A Construção de uma carreira e um Serviço
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A comunidade transplantadora agradece a AMARBRASIL 
e a ANAC pela iniciativa, que veio otimizar a logística do 
transplante dos órgãos e tecidos captados para transplante, 
conforme relatado a seguir:
A necessidade da Campanha
Em 2013 o Ministério da Saúde, através da Central 
Nacional de Transplantes, a ANAC, a Aeronáutica e 
as companhias TAM, GOL, OCEANAIR, AZUL e 
PASSAREDO assinaram um Acordo de Cooperação 
Técnica para o transporte voluntário de órgãos e equipes. 
Essas empresas atendem cerca de 90 cidades no Brasil 
(menos de 2% do total).
Os municípios restantes são atendidos comercialmente 
somente por empresas que exploram o serviço de UTI 
Aérea e Taxi Aéreo Regional. Apesar de parte das cidades 
sedes desses municípios terem boa capacidade hospitalar, 
falta-lhes logística para recepção e distribuição dos órgãos 
doados.
Conhecendo essas dificuldades logísticas, a Amarbrasil 
decidiu atuar de forma voluntária com a campanha UTI 
ÁEREA DEMOCRÁTICA, dividida em três tópicos:
I-   Logística  e apoio voluntário das empresas de UTI  

Aérea ao Sistema Nacional de Transplante (SNT);
II-   Acessibilidade popular aos serviços de UTI Aérea;
III- Plataforma de doações para custeio de transportes de 

órgãos e equipes de captação e transplante
Na parte de logística e apoio voluntário das empresas de 
UTI aérea ao SNT, buscará:
- Estimular empresas do serviço de UTI aérea privada 

a prestarem serviços de apoio e logística voluntária 
ao SNT, mediante adesão ao acordo de cooperação 
técnica 002/2014 assinado entre o Ministério da Saúde, 
aeronáutica, concessionárias de aeroportos, TAM, 
GOL, AZUL, OCEANAIR E PASSAREDO.

- Ampliar o serviço logístico de transporte das equipes de 
apoio às doações e captações de órgãos para cidades não 
servidas pelas linhas áreas comerciais

- Agilizar  e  incrementar a  logística  de captação e 
transporte de órgãos e equipes médicas do SNT, pela 
maior flexibilidade de conciliação de voos e horários e 
também pela oportunidade de acesso aos doadores e suas 

famílias nas localidades mais remotas, especialmente 
das regiões norte, nordeste e centro-oeste.

Na parte de acessibilidade aos serviços de UTI aérea:
- Ações para intensificação das interlocuções entre as 

UTI aéreas, ANAC, aeroportuárias e outros com vistas 
à popularização e ampliação do serviço no território 
nacional, com o paralelo de que uma UTI aérea nada 
mais é do que uma unidade de suporte avançado do 
“SAMU” em trânsito aéreo.

- Ações para acessibilidade popular aos serviços de UTI 
aérea com redução dos preços dos serviços, mediante 
desoneração do ICMS sobre combustível, taxas e 
serviços aeroportuários, II e IPI sobre peças e outros.

- Ações junto à ANAC para impor agilidade e redução 
no tempo dos processos de homologação das aeronaves 
destinadas aos serviços de UTI aérea.

- Ações que visem repressão aos serviços “piratas” e à 
concorrência desleal e ilicitudes no setor.

Na parte de plataforma de doações para custeio de 
transportes de órgãos e equipes de captação e transplante:
-   Construção e manutenção de planilha aberta de custos 

com composição de preços para realização de voos 
para transporte de órgãos e equipes de captação e 
transplante.

- Consecução de empresas e/ou entidades privadas 
dispostas a promoveram doações regulares para 
manutenção de um fundo permanente a ser 
disponibilizado ao custeio das demandas do SNT 
para o transporte de órgãos e equipes de captação 
e transplante para cidades não cobertas pelas 
companhias TAM, GOL, AZUL, OCEANAIR E 
PASSAREDO (empresas de voos comerciais).

Nessa campanha, a AMARBRASIL atua em diversos 
setores e seguimentos, que só a sociedade civil tem 
legitimidade e independência para fazê-lo. Ela é 
totalmente mantida pela sociedade civil e tem como base 
de sua sustentação financeira, o que o criador da ONG 
denomina de “Advocacia Voluntária Sustentável”.

Fonte: http://www.amarbrasil.org.br
Foto: Cristovão Matos / Diário da Manhã 

Nova campanha 

da ONG 

AMARBRASIL /ANAC

pretende salvar vidas
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25/10/2015 – DOMINGO
08h00 – 08h50   
Plenária
09h00 – 10h30   
Palestra (+ Temas Livres)
10h30 – 11h30   
Café com visita a pôsteres
11h30 – 13h00   
Palestra (+ Temas Livres)
13h00 – 14h30    
Simpósio - Indústria
14h30 – 16h00   
Palestra (+ Temas Livres)
16h00 - 17h00    
Café com visita a pôster
17h00 – 18h30   
Simpósio
17h30 – 18h30   
Prova título especialista ABH

26/10/2015 – SEGUNDA-FEIRA
08h00 – 08h50   
Plenária
09h00 – 10h30   
Palestra (+ Temas Livres)
10h30 – 11h30   
Café com visita a pôster
11h30 – 13h00   
 Palestra (+ Temas Livres)
13h00 – 14h30    
Simpósio - Indústria
14h00 – 14h30   
Assembleia ABH
14h30 – 16h00   
Palestra (+ Temas Livres)
16h00 - 17h00    
Café com visita a pôster
17h00 – 18h30   
Simpósio
18h30 – 19h30   
Assembleia ABTO
21h00 (Horário a ser confirmado)
Festa de Encerramento

27/10/2015 – TERÇA-FEIRA
08h00 – 08h50   
Plenária
09h00 – 10h30   
Palestra (+ Temas Livres)
10h30 – 11h30   
Café com visita a pôster
11h30 – 13h00   
Palestra (+ Temas Livres)

Estrutura 
do 

CongrEsso

24/10/2015 – SÁBADO
Manhã e tarde
Cursos Pré-Congresso 
Simpósio - Indústria
19h00
Abertura

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

Ficam, desde já, convocados todos os 
associados da ABTO - Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos, a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, no dia 26 de outubro 
de 2015, durante o XIV Congresso 
Brasileiro de Transplantes, no Wish 
Serrano Resort & Convention, cidade 
de Gramado, em primeira convocação 
às 18h30 e, em segunda convocação, 
às 19h00, a fim de deliberarem sobre 
o balanço financeiro e o relatório 
de atividades da Diretoria (gestão 
2014/2015), escolha da sede do 
congresso de 2019, calendário eleitoral 
(gestão 2016/2017) e outros assuntos.
 São Paulo, 31 de março de 2015
     

Lucio Pacheco
 Presidente

1º EdItaL dE 
ConVoCaÇÃo  

assembleia geral 
ordinária - 2015

Cronograma:

Jan/14     Reunião da diretoria (definição 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 - OK 
     Inserção no site, abertura inscrições - OK      
Abr/15    Deadline temas livres
Mai/15    Seleção dos temas livres
Jun/15     Programa finalizado
Out/15    Congresso

Fellini Turismo
Tel.: (51) 3216-6300

eventos@felliniturismo.com.br

Gramado
Tel:  (54) 3286-6131
         (51) 9969-0977

 www.vjs.com.br
informações@vjs.com.br

Programação Científica
Na próxima edição do ABTO News, 
apresentaremos a Programação 
Científica completa do Congresso, 
que já se encontra em fase final.
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A cidade de Gramado está 
situada na Serra Gaúcha, 
mais precisamente na Região 

das Hortênsias, que é composta 
por cinco municípios: Canela, 
Gramado, Nova Petrópolis, Picada 
Café e São Francisco de Paula, 
todos localizados na Serra Gaúcha, 
a 115 km de Porto Alegre. Localiza-
se nas bacias dos rios dos Sinos e 
Caí, e  é entrecortada por vários 
riachos, nascentes, cascatas e lagos, 
além de possuir vegetação densa de 
araucárias e outras árvores nativas.

É uma  cidade conhecida por sua 
beleza ímpar. Cenário perfeito  
de pura magia e belas paisagens, 
rodeada de pinheiros, lagos e 
infraestrutura invejável. Faz divisa 
com as cidades de Caxias do Sul 
(ao norte), Três Coroas (ao sul), 
Canela (a leste), Nova Petrópolis 
e Santa Maria do Herval (a oeste). 
Sua demografia é etnicamente 
variada, com forte influência 
alemã e italiana, o que se reflete 
especialmente na culinária e na 
arquitetura urbana e rural.

Seu clima classifica-se como sub-
tropical úmido temperado. No 
verão, a temperatura é amena, em 
torno de 22°C, com alguns dias mais 
quentes, mas com noites sempre 
agradáveis, moderadas pelo ar das 
montanhas e dos bosques. 
Centro de grandes eventos, conta 
também com diversas lojas de  
artesanato, calçados, bolsas, casa e 
decoração, chocolate caseiro, couros 
e peles, floriculturas, malharias, 
móveis, música e vestuário, sem 
contar os ótimos restaurantes.
Dentre as atrações mais visitadas 
pelos turistas, estão: Mirante Vale 
do Quilombo, Lago Negro, Lago 
Joaquina Bier, Mini Mundo, Palácio 
dos Festivais, Museu dos Festivais 
de Cinema, Centro de Cultura, 
Museu de Cera Dreamland, Alpen 
Park, Snowland, Cascata Véu de 
Noiva, Aldeia do Papai Noel no 
Parque Knorr, Praça das Bandeiras, 
Rua Madre Verônica (rua coberta), 
Praça Major Nicoletti, Igreja São 
Pedro, Le Jardin – Parque de 
Lavandas, etc.

Em breve, serão abertas as inscrições para a candidatura 
da cidade sede do congresso de 2019, através de um 
formulário a ser disponibilizado no site do congresso 
(http://www.congressoabto.org.br/).
Apresentamos abaixo, a descrição da rotina a ser seguida :
1. Disponibilização de formulário on-line, aos sócios 
adimplentes da ABTO com mais de cinco anos de cadastro, 
para que possam inscrever sua cidade como candidata à sede 
do Congresso da ABTO, que acontecerá após quatro anos;
2.  Os associados são informados por e-mail quando da 
disponibilização do formulário, sendo que a data limite 
para a devolução do mesmo preenchido é de 60 (sessenta) 
dias antes do congresso daquele ano. Após esse prazo, o 
formulário será retirado do site da ABTO;
3.  Escolha de três cidades pela Diretoria e Conselho da 
ABTO, para serem opções de votação na Assembleia do 
Congresso. São critérios para a escolha das cidades: 

a.  Relação custo-benefício favorável (local do 
congresso e hospedagem de convidados), 

b.  Facilidade de acesso à cidade (disponibilidade de 
voos nacionais e internacionais e acesso terrestre 
com vias pavimentadas),

c.  Capacidade de hospedagem para os 
participantes do congresso,

d.  Possibilidades turísticas locais, gastronomia
      local variada. 

4. Comunicação das cidades escolhidas aos 
respectivos sócios para apresentação expositiva aos 
diretores, conselheiros e associados adimplentes 
presentes na Assembleia do Congresso, contendo 
os itens mencionados na cláusula anterior, em um 
tempo máximo de 10 minutos;

5. Votação realizada com os presentes na 
Assembleia (diretores, conselheiros e associados 
adimplentes) e definição, com isso, da cidade sede e 
do presidente do Congresso;

6. Divulgação do Congresso pela cidade sede no 
Congresso Brasileiro de Transplantes antecessor, em 
Stand exclusivo cedido pela ABTO e apresentação 
de 10 minutos na Assembleia. 

7. No caso do Congresso Luso-Brasileiro 
antecessor, o presidente do Congresso ficará 
responsável por preparar apresentação dos pontos 
turísticos e informações do congresso futuro.

Escolha da cidade sede - CongrEsso 2019
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RBT
Veículo Oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
Registro Brasileiro de Transplantes

ÓRGÃOS

Órgãos Total Vivo Falecido PMP Nº  Equipes

Coração 77 77 1,5 20

Fígado 436 41 395 8,6 53

Pâncreas 5 19 0,4
10

Pâncreas/Rim 19 5 0,1

Pulmão 20 3 17 0,4 4
Rim 1.305 276 1029 25,7 103

Total 1.862 320 1.542

MEDULA ÓSSEA
Total Autólogo Alogênico PMP Nº Equipes
433 279 154 8,5 39

TECIDOS

Tecidos Total PMP Nº Equipes
Córnea 3.031 59,8 --
Ossos 4.818 95 6 Bancos
Pele 4 0,1 1

Total 7.853

Dados do RBT - 2015 - Janeiro a Março

Número absoluto de doadores efetivos, 
entre janeiro e março de 2015

Confira a versão completa no site www.abto.org.br

SP  RJ  PR  RS  CE  PE  SC  MG  BA  DF  GO  ES  PB  MA  PA  RN  MS  SE  PI  AM RO AL  AC MT  TO AP RR

800

600

400

200

0

n
ú

m
er

o 
d

e 
p

ot
en

ci
ai

s 
d

oa
d

or
es

UF Total
SP  216
RJ  76
RS  67
PR  55
MG  53
SC  49
CE  45
PE  32
DF  17
BA  14
GO  10
RN  10
ES  10
AC 3
MS  3
PI  3
PA  3
PB  2
AM 2
AL  2
RO 1
MA  1
SE  0
TO 0
MT  0
AP 0
RR 0

Brasil 674
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Número absoluto de potenciais doadores, 
entre janeiro e março de 2015

250
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Neste trimestre, com o emprego de nova sistemática para cálculo da 
população (202,8 milhões), comparando com o ano de 2014, observamos 
queda na taxa de potenciais doadores notificados (de 1,4% em número 
absoluto e de 7,3% na taxa pmp - que passou de 49,0 para 45,4) e de doadores 
efetivos (de 0,8% em número absoluto e de 6,3% na taxa pmp – passou de 
14,2 para 13,3). A taxa de doadores efetivos prevista em 2007 para este ano 
(17 pmp) não será obtida, e a alteramos para alcançar entre 15 a 15,5 pmp, 
com uma taxa de notificação mínima de 50 pmp. É interessante salientar que 
os oito estados e o DF que tiveram mais do que 50 notificações de potenciais 
doadores pmp, foram os que obtiveram as maiores taxas de doadores efetivos, 
embora com variação na taxa de efetivação entre eles, de 17,6% (AC) a 39,8% 
(RS).

O número de transplantes renais realizados caiu 7,6%, sendo a queda de 
20,3% com doador vivo e de 3,4% com doador falecido. Deve ser registrado 
que essa taxa de transplante renal com doador vivo (5,4 pmp) é a menor dos 
últimos 20 anos. RS e SP realizam cerca de 50 transplantes pmp, taxa similar à 
da Espanha e dos Estados Unidos. Com uma previsão de 15 doadores pmp (30 
rins) e taxa de utilização mínima de 80%, poderemos realizar 25 transplantes 
renais com doador falecido pmp (5.000) e tentar obter 7,5 transplantes renais 
com doador vivo (1.500).

O número de transplantes hepáticos caiu 0,7%, mas, diferente do 
transplante renal, os transplantes com doador vivo aumentaram 9,0% e os com 
doador falecido caíram 1,6%. Se utilizarmos 70% dos fígados dos doadores 
falecidos, poderemos terminar o ano com 2.000 transplantes hepáticos (10 
pmp).

2015 – ano difícil, também  para o transplante? 
Possivelmente sim, não necessariamente. 

Os transplantes cardíacos mantiveram-se praticamente estáveis (queda 
de 1.0%), enquanto que os transplantes de pâncreas (queda de 24%) e de 
pulmão  (aumento de 19%), apresentaram maiores variações, decorrentes do 
pequeno  número de transplantes realizados. Uma meta possível com os 15 
doadores pmp (3.000), mas difícil de ser obtida, é realizar 400 transplantes 
cardíacos (2 pmp), 100 transplantes pulmonares (0,5 pmp) e 140 transpantes 
pancreáticos (0,7 pmp).

Os transplantes de córneas (59,8 pmp), continuam a diminuir  (7% em 
relação a 2014 e 21% a 2012), com uma lista de espera muito pequena, talvez 
devido à diminuição da indicação de transplante pelo uso de novas lentes e/ou 
falta de acesso aos centros de transplante. O objetivo para este ano poderia 
ser retornar aos 65 pmp (13.200).

Uma observação final, já referida em outros editoriais, é com relação à 
lista de espera para transplante renal. Há atualmente 18.818 pacientes em 
lista (93 pmp), cerca de 17% dos prováveis 110.000 pacientes em diálise. 
Entretanto, a variação entre os estados é enorme e sem explicação lógica: 212 
pmp no ES, 208 em SP, 122 em MG, 79 no RS, 51 no RJ, 40 em SC e 3 no AM. 
Uma estimativa próxima da realidade para a lista de espera para o transplante 
renal, seria em torno de 30 a 40% (35% ?) dos pacientes em diálise, cerca de  
38.500 (190 pmp). A sugestão é realizar uma avaliação das dificuldades para o 
ingresso em lista, em vários estados.

A tarefa para este ano difícil é árdua e deve ser enfrentada por todos os 
envolvidos, para nos aproximarmos das metas propostas. 

Diretoria e Conselho Consultivo

UF Total
SP  638
RJ  236
PR  175
RS  168
CE  140
PE  132
SC  124

MG  116
BA  99
DF  74
GO  60
ES  46
PB  36
MA  30
PA  30
RN  30
MS  29
SE  24
PI  22

AM 21
RO 19
AL  18
AC 17
MT  12
TO 6
AP 0
RR 0

Brasil 2.302
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Número doadores efetivos, por milhão de população

 1744- Fígado

96 - Pâncreas
 308 - Coração
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  5220 - Rim

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

nú
m

er
o 

de
 tr

an
sp

la
nt

es
 p

or
 m

ilh
ão

 d
e 

po
pu

la
çã

o

Número anual de transplantes de órgãos por milhão de população
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Número de transplantes de RIM por estado, 
entre janeiro e março de 2015

UF Vivo Falecido Total
SP 121 386 507
RS 13 122 135

MG 41 93 134
RJ 24 90 114
PR 29 77 106
PE 8 61 69
CE 1 64 65
SC 5 58 63
ES 8 12 20
GO 7 11 18
BA 6 9 15
RN 2 8 10
DF 0 8 8
PA 2 6 8
PB 5 2 7
AC 0 6 6
MA 1 5 6
PI 1 5 6
AL 0 4 4
RO 2 2 4

Brasil 276 1029 1305

UF Vivo Falecido Total

SP 33 140 173
RJ 3 52 55
CE 2 43 45
RS 0 37 37
PE 0 28 28
PR 2 26 28
SC 0 23 23

MG 0 17 17
DF 0 13 13
ES 1 6 7
BA 0 6 6
AC 0 3 3
AM 0 1 1

Brasil 41 395 436

Número de transplantes de FÍGADO por estado, 
entre janeiro e março de 2015

Confira a versão completa no site www.abto.org.br
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Dados do RBT - 2015 - Janeiro a Março
UF Total
DF  103,8
AC 86,1
SC  73,7
CE  63,3
PR  63,2
RS  60,0
SP  58,0
RJ  57,3
PE  56,9
ES  47,4
MS  44,3
RO 43,5
SE  43,2
GO  36,8
PB  36,5
RN  35,2
PI  27,5
BA  26,2
MG  22,4
AM 21,7
AL  21,7
MA  17,5
TO 16,0
MT  14,9
PA  14,9
AP 0
RR 0

Brasil 45,4 DF  AC SC  CE  PR  RS  SP  RJ  PE  ES  MS  RO SE  GO  PB  RN  PI  BA  MG  AM AL  MA  TO MT  PA  AP RR
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UF Total
SC  29,1
RS  23,9
DF  23,8
CE  20,4
PR  19,9
SP  19,6
RJ  18,5
AC 15,2
PE  13,8
RN  11,7
ES 10,3

MG  10,2
GO  6,1
MS  4,6
PI  3,8
BA  3,7
AL  2,4
RO 2,3
AM 2,1
PB  2,0
PA  1,5
MA  0,6
SE  0
TO 0
MT  0
AP 0
RR 0

Brasil 13,3 SC  RS  DF  CE  PR  SP  RJ  AC PE  RN  ES  MG  GO  MS  PI  BA  AL  RO AM PB  PA  MA  SE  TO MT  AP RR
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Número potenciais doadores, por milhão de 
população
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 Patrocinador desta edição:

ConstruSer

Aconteceu no SESI - 
Osasco, no dia 28 de 
março de 2015, a 8ª 

Edição do ConstruSer (Encontro 
Estadual da Construção Civil em 
Família), simultaneamente em 
dez municípios do estado, maior 
evento de responsabilidade social 
da construção civil paulista, com 
o  tema do evento  “Água, cuida 
que tem!”, apresentando aos 
trabalhadores uma visão ampla 
de conceitos de sustentabilidade 
e dos problemas enfrentados pela 
escassez de água. 

A ABTO esteve presente, 
esclarecendo dúvidas da 
população referente à doação de 
órgãos e tecidos. Agradecemos a 
presença dos pós-graduandos da 
Residência Multiprofissional da 
UNIFESP/EPM e dos voluntários 
da ABTO. 

Com o apoio da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) 
- 38ª Subsecção de Santo 

André, em 28 de maio de 2014, foi 
empossada a primeira Comissão 
de Doação e Transplante do Brasil, 
composta pelo Dr. Fábio Cópia, 
Psicóloga Zélia e Enfermeira Renata 
Leite, que tem como objetivo 
fornecer orientações de aspectos 
legais e ações sócio-educativas no 
processo de doação, captação e 
transplante, onde a população em 
geral e a especializada poderão 
obter esclarecimento sobre 
esses assuntos, seja por meio de 
participações em programas de 
rádio (Radio ABC) ou televisivos 
(Eco TV e Net TV ABC), ou 
mesmo na sede da própria OAB 
(Av. Portugal, 233, Santo André, 
SP). 
Nossos agradecimentos à OAB de 
Santo André, principalmente aos 
Drsº Fábio Picarelli e Fábio Cópia, 
por terem sido nossos parceiros 
em mais essa ação! 

OAB apoia a 
Primeira Comissão 
de Doação e 
Transplante do 
Brasil

Calendário de Eventos
Julho
SOBRICE SBNR 
18º Congresso da Soc. Bras.de 
Radiol.Interv. e Cir. Endovascular
Data: 09/07/2015 a 11/07/2015
Local: Centro de Convenções 
Rebouças - São Paulo/SP
Agosto
XIX Congresso Brasileiro de 
Infectologia (Infecto 2015)
Data: 26/08/2015 a 29/08/2015
Local: Serra Park – Gramado/RS

Outubro
XIV Congresso Brasileiro de 
Transplantes
Data: 24/10/2015 a 27/10/2015
Local: Hotel Serrano - Gramado/RS

Veja detalhes em www.abto.org.br

Atenção! 
Associados Cortesia 
Membros de CNCDO/OPO/CIHDOTT 

Atualizem seu cadastro 2015, 
enviando comprovante de que 
ainda pertencem a um desses 
setores, e continuem usufruindo 
das vantagens de associado, 
inclusive, do desconto na 
inscrição para nosso congresso.

Mil Transplantes 
em Blumenau

O Vale do Itajaí comemorou 
no dia 22 de janeiro, o 
milésimo transplante 

renal. A Associação Renal Vida, 
a Uroclínica e o Hospital Santa 
Isabel atingiram a marca de 1.000 
transplantes de rim.
Blumenau é uma das referências 
nacionais em transplantes e essa 
marca traz aos deficientes renais e 
seus familiares, a esperança de um 
futuro melhor. Só nas unidades da 
Associação Renal Vida, são mais 
de 600 pacientes em hemodiálise, 
gerando quase 8.000 sessões 
mensais de hemodiálise. Na lista de 
espera da associação, 160 pessoas 
aguardam por um rim.
Do pré ao pós-transplante, estamos 
juntos com o paciente. Atualmente, 
acompanhamos 637 pessoas 
transplantadas em Santa Catarina, 
mais algumas vindas de outros 
estados. No pré-transplante, são 304.
A doação de órgãos é um gesto 
de amor, é um sim pela vida, que 
alimenta os sonhos de milhares 
de brasileiros. A Associação Renal 
Vida atende a 45 municípios do 
Vale do Itajaí e recebe pessoas do 
Brasil todo para investigação de 
transplante.
O avanço dos transplantes no Brasil é 
resultado de um povo consciente, de 
profissionais altamente capacitados 
e comprometidos a salvar vidas. São 
vidas trabalhando pela vida. 
Nosso agradecimento especial vai 
para as famílias que disseram SIM!
Doe órgãos, doe vida.

Associação Renal Vida


