
RELATÓRIO	  NOVEMBRO/2015	  

EVOLUÇÃO	  DOS	  TRANSPLANTES	  NO	  BRASIL	  

	  

1. INTRODUÇÃO	  

A	  AMARBRASIL,	  em	  função	  do	  Projeto	  PULSAR	  VIDA,	  inicia	  agora	  o	  processo	  de	  acompanhamento	  	  da	  
evolução	  do	  sistema	  de	  transplantes	  no	  Brasil.	  As	  estaDsEcas	  consideradas,	  uElizando	  os	  dados	  da	  ABTO/
RBT,	  são:	  

1. ComparaEvo	  semestral	  de	  transplantes	  de	  órgãos,	  tecidos	  e	  células;	  

2. ComparaEvo	  semestral	  de	  doadores	  potenciais	  e	  efeEvos;	  

3. ComparaEvo	  entre	  os	  dados	  da	  ABTO/RBT	  e	  os	  dados	  do	  Ministério	  da	  Saúde	  sobre	  transplantes	  
no	  Brasil.	  

2. COMPARATIVO	  DO	  PRIMEIRO	  SEMESTRE	  DE	  2014	  COM	  O	  PRIMEIRO	  
SEMESTRE	  DE	  2015.	  

2.1. POPULAÇÃO	  NO	  BRASIL	  
Os	  valores	  populacionais	  uElizados	  para	  o	  primeiro	  semestre	  de	  2014	  e	  o	  primeiro	  de	  2015	  são	  
encontrados	  em:	  IBGE	  -‐	  Brasil,	  Grandes	  Regiões	  e	  Unidades	  da	  Federação:	  Projeções	  da	  população	  com	  
data	  de	  referência	  no	  dia	  1º	  de	  cada	  mês:	  2000/2030.	  

Neste	  caso	  as	  populações	  a	  serem	  uElizadas	  são:	  

1. Brasil	  -‐	  Primeiro	  de	  janeiro	  de	  2014:	  201.918.857       pmp* = 201,91 

2. Brasil	  -‐	  Primeiro	  de	  janeiro	  de	  2015: 203.633.198       pmp* = 203,63 

*pmp:	  por	  milhão	  de	  pessoas.	  
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2.2.	  	  	  	  	  	  COMPARATIVO	  

2.2.1.	  Órgãos	  

	  Tabela	  I	  –	  Brasil	  –	  Órgãos	  –	  Compara4vo	  2014/2015	  -‐	  	  primeiro	  semestre.	  

	   	   Fontes:	  	  
	   	   ABTO/RBT	  –	  Valores	  absolutos	  	  2014/2015	  –	  Primeiros	  semestres.	  

IBGE	  -‐	  Brasil,	  Grandes	  Regiões	  e	  Unidades	  da	  Federação:	  Projeções	  da	  população	  com	  data	  	  	  	  	  de	  referência	  
no	  dia	  1º	  de	  cada	  mês:	  2000/2030.	  
1	  –	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2014.	  
2	  -‐	  	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2015.	  

Os	  órgãos	  que	  Everam	  um	  pequeno	  aumento	  foram	  coração,	  pulmão	  e	  ]gado.	  Os	  outros	  	  órgãos,	  
pâncreas	   e	   rim,	   apresentaram	   redução	   no	   número	   de	   transplantes.	   O	   transplante	   de	   pulmão	  
ficou	  estável.	  No	  total,	  as	  equipes	  sofreram	  redução.	  	  	  

No	  cômputo	  geral,	  o	  transplante	  de	  órgãos	  sofreu	  redução	  significaEva,	  tanto	  em	  valor	  absoluto	  
como	  em	  valor	  relaEvo.	  A	  taxa	  pmp	  caiu	  de	  19,9	  para	  18,51.	  Em	  termos	  percentuais,	  a	  redução	  
foi	  de	  2,23%.	  	  Os	  dados	  mostram	  uma	  involução	  do	  sistema.	  

ÓRGÃOS
2014 2015

TOTAL PMP1 EQUIPES TOTAL PMP2 EQUIPES

Coração 153 0,75 25 175 0,85 26

Fígado 852 4,21 55 835 4,10 56

Pâncreas 14 0,06
14

10 0,05
12

Pâncreas/Rim 59 0,29 45 0.22

Pulmão 28 0,13 5 41 0,20 5

Rim 2.750 13,61 121 2.664 13,08 118

Total 3.856 19,09 220 3.770 18,51 217
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2.2.2.	  Tecidos	  

Tabela	  II	  –	  Brasil	  –	  Tecidos–	  Compara4vo	  2014/2015	  -‐	  	  primeiro	  semestre.	  

	   	   Fontes:	  	  
	   	   ABTO/RBT	  –	  Valores	  absolutos	  	  2014/2015	  –	  Primeiros	  semestres.	  

IBGE	  -‐	  Brasil,	  Grandes	  Regiões	  e	  Unidades	  da	  Federação:	  Projeções	  da	  população	  com	  data	  	  	  	  	  de	  referência	  
no	  dia	  1º	  de	  cada	  mês:	  2000/2030.	  
1	  –	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2014.	  
2	  -‐	  	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2015.	  

Com	  exceção	  do	   transplante	  de	  pele,	   que	  apresentou	  um	  aumento	  muito	  pequeno,	  os	  outros	  
Epos	  de	   transplantes,	  córnea	  e	  ossos,	   sofreram	  reduções	  significaEvas.	  No	  total	  a	   taxa	   relaEva	  
pmp	  saiu	  de	  84,39	  para	  82,21.	  Em	  termos	  percentuais	  a	  redução	  foi	  de	  1,75%.	  

2.2.3.	  Medula	  óssea	  

Tabela	  III	  –	  Brasil	  –	  Medula	  Óssea	  –	  Compara4vo	  2014/2015	  -‐	  	  primeiro	  semestre.	  

	   	   Fontes:	  	  
	   	   ABTO/RBT	  –	  Valores	  absolutos	  	  2014/2015	  –	  Primeiros	  semestres.	  

IBGE	  -‐	  Brasil,	  Grandes	  Regiões	  e	  Unidades	  da	  Federação:	  Projeções	  da	  população	  com	  data	  	  	  	  	  de	  referência	  
no	  dia	  1º	  de	  cada	  mês:	  2000/2030.	  
1	  –	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2014.	  
2	  -‐	  	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2015.	  

O	  resultado	  no	  transplante	  de	  medula	  óssea	  pode	  ser	  considerado	  posiEvo.	  Saiu	  de	  3,93	  pmp	  
para	  4,45	  pmp.	  Em	  termos	  percentuais	  o	  aumento	  foi	  de	  14,08%.	  

TECIDOS
2014 2015

TOTAL PMP1 EQUIPES TOTAL PMP2 EQUIPES

Córnea 6.641 32,89 -‐ 6.585 32,33 -‐

Ossos 10.388 51,44 6	  bancos 10.144 49,81 -‐

Pele 12 0,05 -‐ 13 0,06 -‐

Total 17.041 84,39 -‐ 16.742 82,21 -‐

Células
2014 2015

TOTAL PMP1 EQUIPES TOTAL PMP2 EQUIPES

Medula	  Óssea 795 3,93 45 907 4,45 43

Total 795 3,93 45 907 4,45 43
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2.2.4.	  Total	  de	  transplantes	  

Tabela	  IV–	  Brasil	  –	  Total	  de	  Transplantes–	  Compara4vo	  2014/2015	  -‐	  	  primeiro	  semestre.	  

	   	   Fontes:	  	  
	   	   ABTO/RBT	  –	  Valores	  absolutos	  	  2014/2015	  –	  Primeiros	  semestres.	  

IBGE	  -‐	  Brasil,	  Grandes	  Regiões	  e	  Unidades	  da	  Federação:	  Projeções	  da	  população	  com	  data	  	  	  	  	  de	  referência	  
no	  dia	  1º	  de	  cada	  mês:	  2000/2030.	  
1	  –	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2014.	  
2	  -‐	  	  pmp	  calculada	  com	  base	  na	  população	  de	  1º	  de	  janeiro	  de	  2015.	  

Os	  dados	  mostram	  que,	  no	  cômputo	  geral,	  o	  número	  de	  transplantes	  caiu	  significaEvamente	  em	  
termos	  da	  taxa	  relaEva,	  reduzindo	  de	  107,43	  pmp	  para	  105,18	  pmp.	  E	  no	  momento	  sem	  
perspecEva	  de	  recuperação	  no	  segundo	  semestre	  de	  2015.	  

2.2.5.	  Potenciais	  doadores	  e	  doadores	  efetivos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  V	  –	  Brasil	  –	  Potenciais	  Doadores	  e	  Doadores	  Efe4vos	  em	  pmp	  –	  Compara4vo	  
2014/2015	  Primeiro	  semestre.	  

Fontes:	  ABTO/RBT	  –	  2014/2015	  –	  Resultados	  dos	  primeiros	  semestres.	  

Em	  relação	  a	  potenciais	  doadores	  e	  doadores	  efeEvos,	  constata-‐se	  que	  o	  sistema	  ficou	  
estabilizado	  entre	  o	  primeiro	  semestre	  de	  2014	  e	  o	  primeiro	  semestre	  	  de	  2015.	  Isto	  quer	  dizer	  
que	  o	  sistema	  nem	  evoluiu	  e	  nem	  regrediu.	  	  Evidentemente	  este	  é	  um	  indicador	  negaEvo.	  O	  
número	  de	  potenciais	  doadores	  e	  doadores	  efeEvos	  não	  aumentou	  no	  intervalo	  de	  um	  ano.	  

TRANSPLANTES
2014 2015

TOTAL PMP1 EQUIPES TOTAL PMP2 EQUIPES

Órgãos 3.856 19,09 220 3.770 18,51 217

Tecidos 17.041 84,39 -‐ 16.742 82,21 -‐

Células 795 3,93 45 907 4,45 43

Total 21.692 107,43 265 21.419 105,18 260

PERÍODO TAXA	  DE	  NOTIFICAÇÃO TAXA	  DE	  EFETIVAÇÃP DOADORES	  EFETIVOS

2014	  –	  1º	  Semestre 47,7	  pmp 28,3% 13,5	  pmp

2015	  -‐	  	  1º	  Semestre 46,5	  pmp 29,0% 13,4	  pmp
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2.2.6.	  Evolução	  do	  Sistema	  

�  

O	  Gráfico	  I	  mostra	  que	  mostra	  que	  o	  sistema	  ficou	  estabilizado	  no	  período	  de	  2012	  a	  2014	  com	  
decréscimo	  no	   transplante	   de	   tecidos.	   Principalmente	   no	   transplante	   de	   córneas.	   A	  Tabela	   IV	  
mostra	  tendência	  a	  decréscimo.	  Os	  resultados	  mostram	  que	  o	  sistema	  vive	  uma	  situação	  críEca	  
nos	  úlEmos	  quatro	  anos.	  	  

Os	   resultados	   mostram	   que	   as	   estratégias	   adotadas	   para	   melhoria	   do	   sistema	   tem	   sido	  
ineficazes.	  Para	  sugestões	  e	  análise	  mais	  profunda	  sugerimos	  a	  leitura	  do	  caderno	  de	  trabalho	  do	  
Projeto	  Pulsar	  Vida.	  

3.	  COMPARATIVO	  ENTRE	  OS	  DADOS	  DA	  ABTO/RBT/	  PRIMEIRO	  SEMESTRE	  
DE	  2015	  COM	  OS	  DADOS	  DO	  MINISTÉRIO	  DA	  SAÚDE	  PRIMEIRO	  SEMESTRE	  
DE	  2015.  

 Tabela	  VI	  –	  Brasil	  –	  Compara4vo	  de	  Dados	  –	  ABTO	  e	  Ministério	  da	  Saúde	  –	  Primeiro	  semestre	  
de	  2015	  

Embora	  discrepantes,	  as	  diferenças	  não	  são	  estaEsEcamente	  relevantes	  no	  que	  se	  refere	  a	  
doadores	  potenciais	  e	  doadores	  efeEvos,	  sendo	  os	  dados	  da	  ABTO	  mais	  favoráveis.	  

Gráfico I 
Brasil - Índice anual pmp por tipo de transplante de 2012 a 2014 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  VII	  –	  Brasil	  –	  Compara4vo	  de	  Dados	  –	  ABTO	  e	  Ministério	  da	  Saúde	  –	  Primeiro	  semestre	  de	  
2015	  

Mais	  uma	  vez,	  na	  comparação,	  os	  dados	  da	  ABTO	  são	  mais	  posiEvos	  para	  o	  sistema	  de	  
transplantes	  do	  que	  os	  dados	  do	  MS.	  A	  variação	  para	  coração	  e	  rins	  é	  estaEsEcamente	  pouco	  
significaEva.	  Para	  córnea	  a	  variação	  em	  termos	  absolutos	  é	  de	  731	  transplantes	  o	  que	  representa	  
uma	  diferença	  de	  11,10%.	  Esta	  variação	  é	  estaEsEcamente	  relevante.	  	  

No	  cômputo	  geral,	  pode	  ser	  que	  a	  variação	  esteja	  ligada	  à	  metodologia	  aplicada	  e	  às	  fontes.	  	  Os	  
dados	  da	  ABTO/RBT	  são	  fornecidos	  pelas	  equipes	  de	  transplantes	  dos	  hospitais	  credenciados	  e	  
os	  dados	  do	  Ministério	  da	  Saúde	  são	  fornecidos	  pelas	  Centrais	  de	  NoEficação	  Captação	  e	  
Distribuição	  de	  Órgãos	  e	  Tecidos	  (CNCDO)	  das	  UFs.	  

Era	  de	  se	  esperar,	  devido	  à	  diferença	  das	  fontes,	  uma	  discrepância	  muito	  maior.	  O	  que	  não	  
ocorre. 

	   4.	  DADO	  PREOCUPANTE	  

Em	  visita	  a	  Estados	  da	  Região	  Norte,	  Nordeste	  e	  Centro-‐Oeste,	  constatamos	  que	  47%	  das	  Centrais	  
Estaduais	  (CNCDO)	  não	  são	  operantes,	  embora	  oficialmente	  instaladas.	  Há	  caso	  em	  que	  os	  telefones	  
estão	  cortados	  há	  oito	  meses.	  Em	  geral	  falta	  infraestrutura,	  tecnologia,	  sistema	  de	  comunicação	  e	  
pessoal	  qualificado.	  

ÓRGÃOS	  E	  TECIDOS ABTO MS

Coração 175 166

Rim 2.664 2.548

Córnea 6.585 5.854
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