NOTA DE IMPRENSA
Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação
20 de julho de 2021
O Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP e a Sociedade Portuguesa de Transplantação
assinalam na próxima terça-feira, dia 20 de julho, o Dia Nacional da Doação de Órgãos e da
Transplantação.
Esta iniciativa conjunta, pretende, uma vez mais, homenagear todos aqueles que direta ou
indiretamente estão envolvidos na doação e na transplantação de órgãos e sem os quais muitos
doentes não sobreviveriam.
Para assinalar esta data será realizado um webinar onde serão discutidos os principais desafios que
enfrentam os hospitais na identificação e tratamento dos dadores, na organização da colheita e no
transplante de órgãos, envolvendo um sem número de profissionais e especialidades médicas e
cirúrgicas.
O evento ficará ainda pautado por uma aula de ginástica virtual, organizada em colaboração com o
Grupo Desportivo Transplantados de Portugal, reforçando a importância do exercício físico na
recuperação do doente transplantado, assim como no não agravamento da condição clínica dos
doentes que aguardam em lista de espera.
Neste ano marcado novamente pela pandemia de COVID-19 assistimos de forma positiva a um
aumento da atividade durante o primeiro semestre. Constata-se um acréscimo de 16% no número de
dadores e de 19% no número de transplantes realizados, comparativamente a igual período de 2020.
A atividade de doação e transplantação só é possível graças ao envolvimento dos dadores e das suas
famílias, e de todos os profissionais envolvidos nesta atividade e que diariamente reúnem esforços
para o tratamento eficaz dos doentes em lista de espera.
O evento terá lugar pelas 11h00, conforme programa divulgado, e será transmitido em direto na
plataforma Zoom e no Facebook da Sociedade Portuguesa de Transplantação.
Para mais informação contacte: transplantacao@ipst.min-saude.pt ou (+351) 967157428
IPST, IP, 19 de julho de 2021
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