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XVII Congresso 
Luso-BrasILeIro de 
TranspLanTação

A ABTO parabeniza os irmãos  da 
sociedade portuguesa de Transplantação, 

pelo sucesso do último 
Congresso Luso-Brasileiro, realizado na 

cidade de Coimbra/Portugal, 
de 11 a 13/10/2018.

Dentre os 402 inscritos, 102 eram brasileiros, 
que participaram com 73 Comunicações 

Orais e 74 Breves, além de 25 Pôsteres.

O próximo será realizado no Brasil, 
na cidade de Campinas/SP,  

de 16 a 19/10/2019.

Corrida pela doação de Órgãos

A Corrida pela Doação de Órgãos, 
organizada pela Mindset, foi um 
grande evento esportivo, em 

São Paulo, que motivou as pessoas a se 
declararem doadoras. 

Em novembro de 2018, o Centro 
Histórico de São Paulo ganhou mais 
cor ao ser percorrido por atletas de 
camisetas verdes (doadores), vermelhas 
(transplantados) e azuis (profissionais da 
área da saúde). Além da corrida de 4 
e 8 quilômetros (solo ou revezamento), 
os participantes puderam optar pela 
caminhada de quatro quilômetros.

De acordo com a organização, a corrida 
reuniu mil participantes interessados em 
diminuir a fila de transplantes no Brasil e 
ainda dar visibilidade à causa da doação 
de órgãos. A arena de largada/chegada 
estava bem preparada, com quatro 
ambulâncias, staffs, gradil, sanitários 
e tendas de parceiros apoiadores do 
evento. 

É provável que essa Corrida aconteça 
novamente em 2019, uma vez que tivemos 
um número significativo de pessoas que 
correm pela vida e ajudam pessoas a 
vencerem essa jornada. 

MINDSET / ABTO

edITorIaL

O ABTO News do último 
trimestre de 2018 apresenta 
as informações sobre o 

sucesso do XVIII  Congresso Luso-
Brasileiro de Transplantação realizado 
em Coimbra/Portugal, com mais de 
400 participantes, sendo, destes, 102 
brasileiros.  
Ressaltamos a aproximação do 
39th Annual Meeting and Scientific 
Sessions da  International Society 
for Heart and Lung Transplantation 
(ISHLT 2019); em parceria com a ABTO. 
Ocorrerá pelo segundo ano, o JOINT 
ISHLT/ABTO SYMPOSIUM: Combining 
Experiences to Enhance Thoracic 
Organ Transplantation Worldwide, nos 
dias 3-6 de abril, em Orlando, EUA.
A organização do XVI Congresso 
Brasileiro de Transplantes, que 
será realizado nos dias 16 a 19 de 
outubro de 2019, no Royal Palm Hall, 
em Campinas, segue de acordo 
com o cronograma proposto. Os 
convidados internacionais estão 
confirmados e esperamos um grande 
número de inscritos. Será uma 
ótima oportunidade para troca de 
conhecimento e confraternização 
entre os participantes.

As atividades anuais dos transplantes 
serão novamente mostradas no 
aguardado RBT 2018 – o resultado 
observado na taxa de doadores 
efetivos foi discreto se compararmos 
aos anos anteriores, tendo passado 
de 16,6 pmp em 2017, para 17,0 pmp 
em 2018.
Paraná e Santa Catarina desta-
caram-se com taxas de doação 
extraordinárias, acima de 40 pmp. O 
Estado do Paraná apresentou uma 
taxa de notificação de potenciais 
doadores de 108 pmp, superior ao 
teto previsto de 100 pmp. Em SP, 
foram realizados quatro transplantes 
multiviscerais, o que nos dá a 
esperança de que essa modalidade 
de transplante possa consolidar-se 
no país. A ABTO permanece atenta e 
lutando junto ao Ministério da Saúde 
para que haja o crescimento da 
transplantação no Brasil e que ele 
ocorra de forma sustentável.
Também é destaque nesta edição, 
o exitoso desempenho do time 
Brasileiro de atletas transplantados 
que participaram do IX Jogos Latino 
americano para Transplantados, na 
Cidade de Salta, Argentina.

Paulo M. Pêgo Fernandes
Presidente da ABTO
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secretário: João Seda Neto
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Tesoureiro: Eliana Régia B. Almeida
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Conselho Consultivo

Lucio Pacheco  (Presidente)
Roberto C. Manfro  (Secretário)
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Jorge Neumann
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Projeto GráfiCo/DiaGramação

Sueli F. Benko

Publicação trimestral, circulação 
dirigida e distribuição gratuita.

As opiniões aqui expressas não 
representam, necessariamente, 

as dos dirigentes da ABTO.

Opiniões, críticas e sugestões 
são bem vindas e devem ser 

enviadas à nossa sede,  
A/C de Sueli Benko:

Av. Paulista, 2001, 17º and., Cj.1704/7 
CEP 01311-300 - São Paulo /SP  

Tel: (11) 3145-0000

Tiragem: 1.000 exemplares

abto@abto.org.br 
www.abto.org.br Kely nascimento

A ABTO e o Dr. Paulo Manuel Pêgo 
Fernandes são homenageados 
pelo prêmio #JUNTOS SOMOS MAIS 

FORTES, idealizado pelo músico e ativista 
Bruno Saike, na Assembléia Legislativa de 
São Paulo.

O troféu homenageia personalidades 
envolvidas com a causa da doação de 
órgãos e tem como principal objetivo 
fomentar a importância de conscientizar 
a sociedade brasileira em se tornar uma 
doadora efetiva de órgãos e tecidos.

Bruno saike, criador da ação #JUNTOS,  
que desde 2015 incentiva a doação 
de órgãos através de projetos com 
formadores de opinião, como Ivete 
Sangalo, Laura Pausini e Lionel Messi, 
acredita ser pontual esse tipo de trabalho 
e comenta: 

“A ABTO, na figura do grande amigo 
Dr. Paulo Pêgo, sempre acreditou e 
apoiou meus passos dentro do âmbito 
desse tema de suma relevância para 
a manutenção da vida e homenagear 
esta entidade idônea e responsável pelo 
estímulo e incrementação da doação 
de órgãos é motivo de grande alegria, 
particularmente falando”.

prêmio 
#Juntos somos mais fortes

Paulo Pêgo, Kely Nascimento e Marizete Medeiros

apresentações de balé, concertos 
e óperas. Mas, a Secretaria de 
Cultura da Cidade de São Paulo, 
a Fundação Theatro Municipal e 
o Instituto Odeon, com um gesto 
tão precioso, fizeram a exceção e 
abriram as portas por ser uma noite 
para abordar a doação de órgãos 
através da arte.

Muito obrigada, Dr. Paulo Pego, por 
mais uma vez eu poder contar com a 
ABTO e pela abertura do espetáculo. 
Obrigada, Sueli e Marlene, também 
da ABTO, que, há anos, são tão 
queridas em me atender. Obrigada, 
cada instituição que participou 
levando seus alunos, pacientes, 
amigos, familiares. Obrigada, Dra. 
Marizete Medeiros (Coordenadora 
do Sistema Estadual de Transplantes) 
pela parceria e presença. 

Foi uma noite linda, preparada por 
Deus e desenhada por muitas mãos 
que trabalham para salvar vidas.

Começar de novo

Dia 20 de outubro de 2018 foi 
inesquecível! Subir ao palco 
do Theatro Municipal de São 

Paulo para falar sobre doação de 
órgãos foi verdadeiramente um dos 
dias mais emocionantes da minha 
vida. 
Apresentar o espetáculo ALGO 
EXTRAORDINÁRIO – VIDA, em 
parceria com a ABTO, foi um 
presente envolvido em laços de fina 
seda pelas pessoas que estavam 
na plateia: médicos, enfermeiros, 
transplantados, pacientes na fila 
de espera por um órgão, familiares, 
etc... Todos com o mesmo “coração 
verde” que leva a esperança para 
quem precisa de um doador.

Digo que conseguir uma pauta 
no Theatro Municipal é quase 
como conseguir um rim (rs). O 
Theatro Municipal realiza somente 

Kely Nascimento e Robson Vellado



3

A
BT

O
 N

ew
s -

 D
ez

em
br

o/
20

18

A Comissão Organizadora do Congresso da aBTo de 2019 deseja 
a todos um Ano Novo repleto de novas conquistas, 

experiências e muita paz.
Aproveitamos para convidá-los para a grande confraternização em 
Campinas, no mês de outubro, em nosso congresso, que tem como 

tema Inovação e Integração:

• Judicialização e Inovação no processo de doação em transplante
• Medicina Tropical e Transplante

• Ensino e FORMAÇÃO de novos profissionais

Procuramos, através de convidados nacionais e internacionais, 
mostrar inovação e tecnologia em transplantação, com o 

objetivo final de obter melhor qualidade e resultados 
para todos aqueles que militam ou necessitam 

de um transplante.

dra. Marilda Mazzali - Presidente do Congresso
dra. Ilka Boin - Presidente da Comissão Científica

dr. Luis sérgio Leonardi - Presidente de Honra

CronograMa - XVI Congresso Brasileiro de Transplantes

Cronograma
2017 2018 2019

out jan abr mai set nov jan fev mar abr mai jul ou

Organização / Planejamento X
Pré-lançamento X
Contr. empr. organizadora X
1ª versão grade científica X
Reunião dom indústrias X
Lançamento do site X
Lançamento progr. científico X
Início envio convites

Fechamento progr. científico

Inserção programa no site

Abertura inscrições

Deadline temas livres

Seleção temas livres

Programa finalizado

Encerra comercialização

Congresso ABTO 2019

http://congressoabto.org.br/2019

   

XVIII Congresso Luso Brasileiro de Transplantes
  XV Encontro de Enfermagem em Transplantes
        Fórum de Histocompatibilidade da ABH    

Royal   Pa lm  Hal l
16 - 19 de outubro

XVIII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes
XV Encontro de Enfermagem em Transplantes

Fórum de Histocompatibilidade da ABH

Nos dias 19 a 24/11/2018 ocorreu a segunda edição do 
Congresso de Transplantes da Santa Casa de Belo 
Horizonte. A programação científica comtemplou 

temas relacionados aos programas ativos no hospital: rim, 
medula óssea, fígado, coração e CHIDOTT.  

Os participantes puderam aproveitar de um modelo que 
privilegia a troca de experiências entre os diversos centros 
mineiros entre si e com representantes de importantes 
centros de outros estados.

Congresso de Transplantes 
da santa Casa de Belo Horizonte
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Apoio:

me.da.lha   sf   Prêmio que, nos concursos, 
exposições ou competições esportivas, se 
confere aos #vencedores.
Numa competição esportiva, é fácil 
identificar quem vence; são questões de 
minutos, segundos, décimos, centésimos, 
milésimos... Mas, mais fácil ainda é distinguir 
entre perdedores e vencedores.

Onde estão os perdedores?
Perdedor é aquele que desiste. Perdedor é quem acha 
que não consegue. Perdedor é quem não tenta. É quem 
senta e se lamenta.
e quem são os vencedores?
Vencedores são aqueles que cruzam a linha de chegada 
com os braços abertos. Aqueles que saem da piscina 
com o sentimento de ter se doado. Aqueles que cerram 
o punho ao conseguir o ponto decisivo no Tênis. Aqueles 
que pedalam sem desistir, até o fim. Aqueles que vibram 
com a alma.
E, em nosso Time, só tivemos vencedores...
Tivemos quem caiu, se esfolou, e mesmo assim se levantou 
e terminou a prova. Tivemos quem dominou a prova do 
início ao fim. 
Quem não saiu na frente e se esforçou para recuperar-
se durante a prova. Quem achava que era uma zebra e 
depois descobriu que de zebra não tinha nada. Quem 
teve que vencer a ansiedade na piscina e conseguir 
respirar para completar a prova.

Quem se entregou pelo time e colocou o Brasil, pela 1ª 
vez, em todas as provas de Revezamento do Atletismo e 
Natação sem nunca antes ter treinado em conjunto.

Quem se surpreendeu com os próprios resultados. 
Quem bateu os recordes pessoais. Quem competiu com 
limitações. Quem se ajoelhou no chão e não acreditou no 
que tinha acabado de acontecer. Quem se emocionou 
quando ouvia o nome sendo chamado ao pódio...

Realmente, um time de vencedores que vibrou uns pelos 
outros... Ajudou o próximo e revelou-se um anjo mostrando 
suas asas que estavam ali escondidinhas.

Mas, para que estivéssemos juntos nessa competição, foi 
imprescindível expressar aqui a #gratidão do Time a quem 
começou tudo isso há alguns anos: Haroldo, Dinael, Edson 
e Liège. Vocês foram os pioneiros... Quando começaram 
não tinham a dimensão do que poderia acontecer. Mas, 
acho que hoje vocês conseguem saber que estavam 
trilhando o caminho na direção certa. 

Portanto, nosso MUITO OBRIGADO!
E, afinal, as medalhas importam? Numa competição, sim! 
E voltamos para o Brasil com a mala cheinha delas. 52 
medalhas ao todo: 22 de Ouro, 18 de Prata e 12 de Bronze 
- 2º lugar geral no quadro de medalhas.
Então, enfim, oficialmente podemos anunciar: o TIMe 
BrasIL aTLeTas TranspLanTados nasCeu!!!
A próxima parada? O Mundial World Transplant Games. 
Newcastle Gateshead/UK que nos aguarde!

priscilla pignolatti
Transplantada de rim e triatleta

Time Brasil atletas Transplantados 
conquista 52 medalhas 

em salta - argentina

Atletas Brasileiros - XII Jogos Argentinos e IX Latinoamericanos 
para Transplantados - Salta/Argentina - Out/Nov 2018

Quadro de Medalhas

A ABTO parabeniza todos os atletas transplantados que, 
através de suas ações, levam a esperança de uma 

vida saudável a todos os que estão aguardndo por um 
órgãopara na fila dos transplantes. 


