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Este fascículo do ABTO News acompanha a edição semestral do 
RBT 2016 e nessa é possível observar-se que houve, no segundo 
trimestre, uma recuperação na efetivação das doações de órgãos 

no país. Comparados ao primeiro semestre de 2015, observamos um 
aumento nos transplantes hepáticos, pulmonares e pancreáticos, um leve 
decréscimo nos transplantes renais e uma queda mais acentuada nos 
transplantes cardíacos. 

   Merecem destaque neste fascículo as atividades educacionais que 
ocorrerão no segundo semestre de 2016, que incluem: o Congresso Luso-
Brasileiro de Transplantação, o Congresso Brasileiro de Nefrologia e o 
curso “on-line” intitulado “Cuidado do Paciente com Transplante Renal”, 
promovido pela STALYC (Sociedade de Transplantes da America Latina e 
Caribe) com a efetiva participação da ABTO. 

   Além disso, estamos trabalhando intensamente na programação e 
execução da Campanha de Doação de Órgãos de 2016 e no planejamento 
e organização do Congresso Brasileiro de Transplantes de 2017, em Foz do 
Iguaçu, juntamente com a eficiente comissão organizadora.

   Apesar das dificuldades atualmente encontradas no cenário do atendimento 
de saúde no país, os membros da ABTO, sua diretoria e conselho, assim 
como a comunidade dos profissionais dos transplantes no Brasil, seguem 
resolutos no objetivo de recuperar o crescimento das doações e dos 
transplantes em nosso país. 

 A Diretoria                                 

Cronograma do Congresso Brasileiro de Transplantes
Foz do Iguaçu - 18 a 21/10/2017

2015 2016 2017
set out jan fev mar abr jul ago out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out

Organização do planejamento √
Pré-Lançamento √
Reunião da diretoria (Def. formato congresso) √
Reunião com os Deptos. Setoriais √
Primeira versão da grade científica √
Lançamento - Programa científico
Reunião com as Indústrias
Fechamento inicial do programa 
Início do envio de convites
Confirmação dos convidados
Fechamento do programa 

Inserção no site, abertura de inscrições 

Término de submissão dos temas livres

Seleção dos temas livres
Programa finalizado
Congresso

Editorial
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Altera o Decreto no 2.268, de 30 de 
junho de 1997, que regulamenta a Lei 

no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 
que dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano para 

fim de transplante e tratamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
no exercício do cargo de Presidente da 
República, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o dispos-
to na Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997, 

DECRETA: 
Art. 1º  O Decreto no 2.268, de 30 de 
junho de 1997, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 4º  .......................................................
....................................................................

IX - indicar, dentre os órgãos menciona-
dos no inciso anterior, aquele de vincu-
lação dos estabelecimentos de saúde e 
das equipes especializadas, que tenha 
autorizado, com sede ou exercício em 
Estado, onde ainda não se encontre es-
truturado ou tenha sido cancelado ou de-
sativado o serviço, ressalvado o disposto 
no § 3o do art. 5o; e
X - requisitar apoio da Força Aérea Bra-
sileira para o transporte de órgãos, te-
cidos e partes do corpo humano, até o 
local onde será feito o transplante ou, 
quando assim for indicado pelas equipes 
especializadas, para transporte do re-
ceptor até o local do transplante.
§ 1º  Para atender às requisições do Mi-
nistério da Saúde previstas no inciso X 
do caput, a Força Aérea Brasileira man-
terá permanentemente disponível, no mí-
nimo, uma aeronave, que servirá exclusi-
vamente a esse propósito.
§ 2º  Em caso de necessidade, o Minis-
tério da Saúde poderá requisitar aerona-
ves adicionais para fins do disposto no 
inciso X do caput, ficando o atendimento 
a essas requisições condicionado à pos-
sibilidade operacional da Força Aérea 
Brasileira.
§ 3º  Quando as equipes especializadas 
indicarem que o receptor deva ser trans-
portado ao local da retirada dos órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano, ele 
poderá ser acompanhado por profis-
sionais de saúde, por familiares ou por 
outras pessoas por ele indicadas, desde 
que existam condições operacionais.” 
(NR) 
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 
Brasília, 6 de junho de 2016; 95º da Inde-
pendência e 128º da República. 

MICHEL TEMER
Raul Jungmann

Ricardo José Magalhães Barros

DECRETO Nº 8.783, 
de 6 de junho de 2016

Temer ordena à FAB disponibilizar aviões 
para  transporte de órgãos

GRT, 11 anos de idade, estava internado 
no Instituto de Cardiologia de Brasília, 
desde o final do ano passado, precisando 
desesperadamente de um transplante 
de coração. Depois de esperar por seis 
meses, finalmente, surgiu um doador 
compatível, em Porto Alegre, e com isso 
a sua grande chance. A criança e os seus 
pais encheram-se de esperança.

Tendo em vista que o coração não pode 
ficar mais de quatro horas entre o momento 
em que deixa de receber sangue do doador 
e o instante em que passa a receber do 
receptor, o seu transporte não poderia 
ser feito por meio de avião de carreira, 
pois não havia adequação de horários. O 
Sistema Nacional de Transplantes, então, 
solicitou que a Aeronáutica, em Porto 
Alegre, disponibilizasse um avião da FAB 
para levar o órgão para Brasília. A resposta 
foi negativa, sob a alegação de “falta de 
condições operacionais”. O transplante 
foi abortado. Quatro dias depois, Gabriel 
faleceu, na semana em que completaria 
12 anos de idade.

No Recife, temos vivenciado situações 
semelhantes, com o mesmo desfecho. 
Muitos pacientes da nossa lista para 
transplante de fígado morrem por falta 
de doador, enquanto órgãos deixam de 
ser captados fora do estado por falta de 
logística adequada.

A boa notícia é que, na semana passada, 
aparentemente impactado pelas 
repercussões daquele triste caso, o 
presidente Temer, sabendo que dezenas 
de aeronaves militares permanecem 
estacionadas em bases aéreas com 
suas tripulações disponíveis, muitas 
vezes precisando treinar pilotos em 
formação, decretou que, doravante, esses 
aviões deverão estar de prontidão para 
transportar órgãos em todo o território 
nacional.

Esse decreto, de número 8783, de 6 de 
junho de 2016, teve efeito pela primeira 
vez no Recife, três dias depois, de onde 
um bandeirante da FAB decolou para 
buscar um fígado captado em Salvador.  
Ao desembarcar no Recife, o tenente-
coronel Cláudio David, comandante da 
operação, emocionado, declarou que 
“poder contribuir para uma missão de 
tamanha relevância é uma satisfação 
que cada elo desse sistema sente e pode 
passar para a sociedade: uma sensação 
de dever cumprido”.

É a sensação que acomete leigos e 
profissionais de saúde envolvidos em 
cada transplante.

CLÁUDIO LACERDA

Fonte: Diário de Pernambuco

A FAB a serviço dos transplantes

O presidente Temer liberou aviões 
da FAB para transporte de órgãos 
para transplantes.

Ele determinou à Aeronáutica que man-
tivesse, permanentemente, um avião  da 
Força Aérea Brasileira (FAB) à disposi-
ção para o transporte de órgãos, tecidos 
e partes do corpo humano para trans-
plante. 

De acordo com o presidente interino, 
as informações de que não havia uma 
aeronave exclusiva para esse fim causava 
“tristeza cívica” e o número de órgãos 
que deixaram de ser transportados é 
“preocupante”.

Ele assinou, em concordância com a 
Aeronáutica, um decreto determinando 
que “seja mantido permanentemente um 
avião no solo à disposição de qualquer 
chamado para transporte desses órgãos.”

Matéria publicada pelo jornal O Globo, 
diz que, entre 2013 e 2015, a FAB deixou 
de fornecer aviões para o transporte de 
um total de 153 órgãos, como corações, 
fígados, pulmões, pâncreas, rins e ossos, 
que se perderam por conta das negativas 
de transporte.

De acordo com o jornal, nos mesmos 
dias em que houve essas recusas para 
o  transporte de órgãos, a Aeronáutica 
teria atendido a requisições de voos para 
ministros do Executivo e presidentes da 
Câmara e do Senado. O levantamento foi 
obtido pelo O Globo com base na Lei de 
Acesso à Informação.

“... Ou, ainda, se for para transportar 
paciente para local onde está o órgão. 
Não haverá mais, a partir de agora, essa 
deficiência”, afirmou Temer.

Foto - Fonte: Portal Ver e Ler



4

A
BT

O
 N

ew
s -

 J
un

ho
/2

01
6

Especialistas discutem transplantes na Amazônia Legal

A falta de doação de órgãos e outras 
questões relacionadas ao assunto 
foram discutidas durante o Encontro 

de Transplantes da Amazônia Legal, 
realizado na Clínica Uronefro, por iniciativa 
do Instituto do Rim de Belém, com apoio da 
CNCDO da Sespa. 

O evento reuniu especialistas de renome 
em transplante, como os médicos José 
Medina Pestana, presidente do Conselho 
Consultivo da ABTO e Valter Duro Garcia, 
pioneiro e referência nacional na construção 
do sistema de transplantes e coordenador 
de transplante renal da Santa Casa de 
Porto Alegre/RS. Além deles, também 
estiveram presentes profissionais de 
saúde de diversas áreas, envolvidos com 
transplantes na Amazônia Legal, composta 
pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, 

transplantes. Também já está credenciado 
o transplante renal no Hospital Regional do 
Baixo Amazonas (HRBA), processo que se 
encontra em fase de finalização.

A captação ocorre principalmente em Belém 
e Santarém, em locais onde é possível 
fazer os procedimentos legais necessários, 
principalmente no Hospital Metropolitano de 
Urgência e Emergência. Outros hospitais 
necessitam criar condições para captação 
de múltiplos órgãos, como por exemplo, 
fazer o diagnóstico de morte encefálica 
conforme a Resolução 1.480/ 1997 do 
Conselho Federal de Medicina (CFM).

Fonte: Portal Amazônia
Fotos: Agência Pará

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins e parte do Maranhão.

“Transplante é uma grande conquista da 
sociedade. O Brasil é o segundo país do 
mundo em número de transplantes realizados 
e também o que tem o maior programa 
voltado a esse tipo de cirurgia. Essa é uma 
conquista alcançada nos últimos dez anos”, 
informou Medina Pestana.

Durante o encontro, foram discutidos 
diversos temas, como sorologia, tipagem 
imunológica e medicamentos, entre 
outros. “Em nossa região o número de 
doações de órgãos ainda é baixo, o que 
consequentemente diminui o índice de 
transplantes. O intuito é unir forças para 
entender essa problemática e desenvolver 
estratégias para mudar o atual cenário”, 
afirmou a coordenadora da Central de 
Transplantes da Sespa, Ana Beltrão.

No Pará, os transplantes são realizados nos 
hospitais Ophir Loyola (córnea e rim), Saúde 
da Mulher (somente rim, porém a instituição 
já está credenciada a fazer o de medula 
óssea para convênios e particulares), Betina 
Ferro (córnea pelo SUS), Clínica Cinthia 
Charone (córnea privado e SUS), além de 
algumas clínicas privadas credenciadas para 
transplante de córnea. Em Santarém, por meio 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e da rede 
privada, é feita a captação de córneas para 

Congresso dos EUA aprova legislação condenando 
“Extração Forçada de Órgãos” na China

Uma década após surgir evidência de 
uma das mais graves e extraordinárias 
violações dos direitos humanos, o Con-

gresso dos Estados Unidos adicionou sua 
voz ao coro de censura.
A resolução 343, um item de legislação que 
manifesta a preocupação do Congresso 
americano a respeito dos “relatos persis-
tentes e credíveis da extração sistemática 
de órgãos, sancionada pelo Estado, de pri-
sioneiros da consciência involuntários na 
República Popular da China”, foi aprovada 
por unanimidade, na noite de 13 de junho de 
2016, com discursos inflamados de mem-
bros do Congresso.
“Essa legislação é um passo importante para 
trazer responsabilidade e transparência para 
um dos grandes crimes do século 21: o es-
forço de 17 anos para eliminar a prática do 
Falun Gong na China”, disse o congressista 
Chris Smith, copatrocinador da resolução. 
A passagem da resolução 343 equivale à 
mais significativa confirmação legislativa so-
bre a realidade criminal da extração em mas-
sa de órgãos de praticante do Falun Gong. 
Essa atrocidade tem estado em evidência 
por mais de uma década, mas há anos não 
recebia o reconhecimento e a condenação 
que sua gravidade exigiria.
O projeto de lei também abrange o assassina-
to de outros grupos para a obtenção de seus 
órgãos, embora pesquisadores e especialis-

Embora a resolução não seja uma lei vin-
culativa, seu poder simbólico é imenso para 
reconhecer esses crimes e para conscienti-
zar o público a respeito, segundo a opinião 
de pesquisadores e ativistas que por muito 
tempo trabalharam com o tema.
“Você não teria um texto oficial aprovado 
pelo Congresso, ou qualquer Parlamento, 
se seus membros não estivessem conven-
cidos da ocorrência do crime. A aprovação 
da resolução é o reconhecimento de que 
isso está realmente ocorrendo”, disse o Dr. 
Torsten Trey.
Dr. Torsten Trey fundou o DAFOH logo após 
o surgimento de evidências sobre a extra-
ção forçada de órgãos de praticantes do 
Falun Gong e, desde então, tem trabalhado 
incessantemente para recolher mais evi-
dências e expor o tema.
À medida que a realidade desses crimes 
se afirma, os que ouvem sobre o assunto 
estão aptos a responder à maneira do con-
gressista nova-iorquino Eliot L. Engel, que 
disse no plenário do Congresso: “Essas ale-
gações são particularmente escandalosas: 
autoridades em prisões chinesas selecio-
nam prisioneiros por causa de suas crenças 
religiosas e, em seguida, ganham dinheiro 
traficando os órgãos dessas vítimas. Eu não 
consigo pensar em nada que seja mais re-
pugnante do que isso.”

(texto extraído do Epoch Times)

tas digam que os praticantes do Falun Gong 
sejam os mais intensamente perseguidos. O 
Falun Gong é uma disciplina tradicional chi-
nesa de meditação que explodiu em populari-
dade na década de 1990, antes de cair vítima 
de uma campanha nacional do regime chinês 
para sua eliminação a partir de junho de 1999.

Desde 2006, pesquisadores têm apresenta-
do evidências de que os praticantes do Falun 
Gong foram testados para tipo sanguíneo e 
compatibilidade de tecido enquanto estavam 
sob a custódia das autoridades chinesas e, 
posteriormente, executados para extração 
de seus órgãos vitais, conforme necessá-
rios. Esse sistema de obtenção de órgãos 
“sob demanda” é distinto do resto do mun-
do, onde receptores de órgãos normalmente 
precisam esperar meses ou mesmo anos até 
que tragédias inesperadas produzam um do-
ador compatível.

O número de vítimas fatais dessa forma de 
abuso não está claro, mas pesquisas recen-
tes sugerem centenas de milhares.

Com a resolução 343, o Congresso dos EUA 
junta-se ao Parlamento Europeu, ao Comitê 
das Nações Unidas contra a Tortura, à Co-
missão dos EUA sobre Liberdade Religiosa 
Internacional e a outros organismos globais 
que destacaram a evidência da extração for-
çada de órgãos do Falun Gong e exigiram que 
a China esclareça e resolva suas políticas de 
suprimento de órgãos para transplante.

Dr. José O. Medina Pestana
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Mais que mediação, 
uma oferta de paz de espírito

O momento em que a família contata 
o diagnóstico de ME do paciente é 
geralmente um espaço de crise. 
A intervenção e apoio do Psicólogo nessa 
oportunidade costuma ser eficiente para 
a vivência saudável da experiência de luto 
e para a adesão à decisão doadora. Se 
o atendimento médico imediato busca o 
órgão para a continuidade do tratamento, 
o Psicólogo cuida do luto e da dor da 
perda, a fim de oferecer qualidade de vida 
aos que tão grandemente colaboraram 
nesse processo, ou mesmo, para que 
sua decisão de colaborar ocorra de modo 
seguro.
Como parte do trabalho em doação de 
órgãos, foram observados os resultados 
da elaboração do luto pela CIHDOTT do 
Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), 
de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A 
equipe oferece suporte psicológico aos 
familiares dos pacientes em ME, a fim de 

apoiar a aceitação da doação e oferecer 
um desfecho de quadro com a quebra 
de paradigmas associados à perda 
e à construção de uma interpretação 
minimamente positiva frente à tragédia 
vivenciada. Equipe e famílias realizam 
um ritual de partida, marcado pelo 
plantio de um jasmim branco, ato solene 
realizado no Jardim do Doador no HEAT, 
que integra a família e os membros da 
CIHDOTT, em vínculos de apoio à família 
enlutada. Lidando com os sentidos de 
vida e de morte, concomitantes nas 
doações, o projeto estimula a resiliência e 
a solidariedade com a dor da perda para 
além do objetivo da extração do órgão. 
Em momento posterior, as visitas ao local 
permitem a memória positiva do jasmim 
branco que simboliza a continuidade da 
vida.
Nos espaços constituídos entre o eu em 
perda de morte e o outro em esperança 
de vida, volitando em torno da decisão 
doadora, esse trabalho desenvolve o seu 
objetivo: identificar o papel e os impactos 
do suporte e da atuação das CIHDOTTs 
na melhoria dos índices de transplantes 
e os impactos da presença de apoio 
psicológico nessas comissões, a fim de 
ampliar seus resultados.
O trabalho do psicólogo tem sido associado 
nesse processo ao florescimento, termo 
oriundo da psicologia positiva, abordado 
como a condição de satisfação, 
envolvimento e percepção saudável por 
parte do indivíduo dos mais variados 
aspectos psicológicos, biológicos e sociais 

que vivencia. No estado de florescimento, 
torna-se possível implantar uma 
experiência ou emoção positiva frente à 
vida, estabelecendo um funcionamento 
emocional e social salubre, vinculado 
à saúde mental. Liga-se à resiliência: 
o florescer não significa ser invencível 
pela dor ou pelo sofrimento, mas sim a 
adoção da vida para além da experiência 
da simples existência, passando para 
a compreensão positiva e proativa 
de todos os seus atos, inclusive, o do 
desfecho da morte. 
A paz de espírito termina sendo a 
consequência natural da atitude de 
florescer. Mesmo na morte e nos casos 
de transplantes, essa condição de 
equilíbrio interior ao lidar com o morrer 
não representa um não sofrimento, 
mas a vivência madura e orientada do 
processo de luto. Novamente, trata-se 
de resiliência: o indivíduo sente a dor 
e os seus impactos, porém tem efetiva 
consciência das decisões e de sua 
coerência nesse momento, constituindo 
uma experiência serena.
É uma vivência mediada e seja o florescer 
quanto o ter paz no luto, todas são 
experiências orientadas pelo acolhimento, 
eixo central do trabalho do psicólogo.

Luiz Antônio da Silva
Psicólogo Especialista em Captação e 
Doação de Orgãos para Transplantes-
CIHDOTT/RJ HEAT - Hospital Estadual 

Alberto Torres.

Campanha

Doação de 
Órgãos
2016

Ato inter-religioso na 
Catedral da Sé 
24 de setembro às 9h

Iluminação dos monumentos: 
Ponte das Bandeiras, 
Viaduto do Chá, 
Monumento das Bandeiras,
Monumento Borba Gato.         
Setembro/16

Pedalada com a Sampa Bikers
27 de setembro 

Relógios de SP na cor verde e 
mensagem “Doe Órgãos, avise 
a sua família”  
Semana do dia 27/09

Mensagem em 100 letreiros de 
ponto de ônibus, em São Paulo
Agosto

Mensagem nos letreiros das 
rodovias – “Doe Órgãos, Doe 
vida. Avise a sua família” 
Semana do dia 27/09

Publicação de matéria sobre 
doação, na revista da AMIB, 
Neurologia e Coren.
Facebook 

Apoio às atividades das 
CNCDOs que promoverão 
campanha na “Semana da 
Doação!”

Programação ABTO - São Paulo
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A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) 
convida-os a participar do XXVIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE NEFROLOGIA, que ocorrerá 

de 14 a 17 de setembro de 2016, em Maceió, no Centro 
Cultural e de Exposições Ruth Cardoso.
A programação busca privilegiar a atualização científica 
e a troca de experiências, criando um cenário que 
permite integrar os diversos profissionais da Nefrologia.
Além de abordar as novidades mundiais da Nefrologia, 
serão tratados aspectos práticos da rotina do 
nefrologista clínico, contando com uma Comissão 
Científica de excelência, cujos membros empenharam-
se em compor a grade com pesquisadores nacionais e 
internacionais, que contemplarão temas interessantes 
e contemporâneos.
Aliando beleza a conteúdo, ainda há à sua espera a 
bela e acolhedora cidade de Maceió. São paisagens 
paradisíacas, musicalidade peculiar, culinária fantástica 
e com excelente custo-benefício, bem como uma 
programação social especialmente preparada para um 
delicioso reencontro com amigos.
Será também oferecido aos acompanhantes um roteiro 
turístico exclusivo, que certamente fará com que todos 
desejem permanecer por mais tempo em nossa cidade.
Desfrute do evento maior de nossa especialidade, 
repleto de inovações científicas e enriquecedores 
momentos.

                                                                   SBN

http://www.nefro2016.com.br/

Essa ação ocorreu na Arena Unimed e foi uma parceria entre o 
time Desportiva Ferroviária (ES), Governo do Estado, Unimed 
Vitória e Centro de Transplantes do Hospital Meridional. 
Aconteceu em 18/06/2016, na primeira partida da Desportiva, 
na Série D, do Campeonato Brasileiro de Futebol. 
Ao invés de crianças, os mascotes do time foram 20 doentes 
transplantados (fígado, coração, rins e medula), que entraram 
em campo carregando faixa lembrando da enorme quantidade 
de pessoas em lista de espera para transplante no Brasil.
A Unimed, patrocinadora oficial do time, cedeu seus espaços 
de divulgação em painéis ao redor do campo, até o final do 
campeonato. 
Nota: O Instituto Unimed envolveu-se com a questão da 
doação e está preparando uma campanha maravilhosa aqui 
no ES.

Gustavo Peixoto S. Miguel 
Coordenador do Centro de Transplantes do Hospital Meridional

Mestrado
Profissional

em
Transplantes

Estão abertas, até 30 de agosto de 2016, 
as inscrições para seleção da primeira 

turma de “Mestrado Profissional 
em Transplantes”, promovido pela 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
em parceria com o Hospital Geral de 

Fortaleza (HGF).

O início das atividades está previsto para 
Outubro de 2016.
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Desligamento do suporte ventilatório 
após o diagnóstico de morte encefálica

A Resolução CFM nº 1.826/2007, 
que dispõe sobre a legalidade e 
o caráter ético da suspensão dos 

procedimentos de suportes terapêuticos 
quando da determinação de morte 
encefálica de indivíduo não doador, é 
magistral e transparente em seu comando 
normativo ao afirmar, em seu artigo 1º:

É legal e ética a suspensão 
dos procedimentos de suportes 
terapêuticos quando determinada a 
morte encefálica em não doador de 
órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante, nos 
termos do disposto na Resolução 
CFM n° 1.480; de 21 de agosto de 
1997, na forma da Lei n° 9.434, de 4 
de fevereiro de 1997.

Quem age em obediência aos ditames 
éticos e legais da Medicina não incorre 
na prática de crime, mesmo que possa 
ser demandado na justiça comum por 
força da inafastabilidade do Poder 
Judiciário prevista no artigo 5º, XXXV, da 
Constituição Federal (A lei não excluirá 
de apreciação do Poder Judiciário, 
lesão ou ameaça à direito...). Essa 
demanda não deve prosperar porque, 
ao desligar a ventilação mecânica em 
pacientes com diagnóstico de morte 
encefálica, a conduta do médico está 
amparada pelo Código de Ética Médica, 
preconizado pelo CFM em Resolução, e 
em consonância com a Lei nº 9.434/97.

Conselho Federal de Medicina

AGOSTO
16th International Congress of 
The Transplantion Society
Data: 18/08/2016 a 23/08/2016
Local: Hong Kong

SETEMBRO
XXVIII Congresso Brasileiro de 
Nefrologia
Data 14/09/2016 a 17/09/2016
Local: Maceió/AL

17th Congresso Internacional de 
Nefrologia Pediátrica
Data: 20/09/2016 a 24/09/2016
Local: Foz do Iguaçu/PR

OUTUBRO
Mayo Clinic Nefroforúm
Data: 07/10/2016 a 08/10/2016
Local: Real Hospital Português 
Recife/PE

XIV Congresso Luso Brasileiro de 
Transplantação
Data: 13/10/2016 a 15/10/2016
Local: Porto Palácio Hotel 
Porto/Portugal

NOVEMBRO
19º Symposium on infections in the 
Immunocompromised Host
Data: 13/11/2016 a 15/11/2016
Local: Hotel Sheraton San Cristóbal  
Santiago - Chile

Maiores informações em:
www.abto.org.br - Calendário de Eventos

Calendário de Eventos
2016


