
PROJETO DE LEI N.°  311/2008

Institui o Dia de Conscientização e Qualidade de Vida das Pessoas Transplantadas – Dia do
Transplantado no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA

Art. 1º  Fica instituído no Calendário  Oficial  de Eventos do Estado do Espírito  Santo o  Dia de
Conscientização e Qualidade de Vida das Pessoas Transplantadas – Dia do Transplantado.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, far-se-á a comemoração anualmente, no dia 18 de
junho.

Art. 2º A sociedade civil, instituições privadas, fundações, organizações não-governamentais e
o  Poder  Executivo  Estadual  poderão  promover  ampla  campanha  de  Conscientização  e
Qualidade  de  Vida  das  Pessoas  Transplantadas,  através  de  realização  de  seminários,
palestras,  workshops,  teatro,  shows  e  exposições  de  painéis  alusivos  ao  perfil  cultural  das
pessoas transplantadas e seu impacto na sociedade espírito-santense.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória-ES, Palácio Domingos Martins, 30 de setembro de 2008

Doutor Wolmar Campostrini

Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

A proposição em tela tem a preocupação de conscientizar toda a sociedade espírito-santense

da importância do ato de doação de órgãos, sendo uma atitude de coragem, principalmente, de

amor e ajuda ao próximo.

Sabemos que todas as atividades e comemorações ajudam a divulgar e incentivar, deixando de

lado velhos tabus e  preconceitos  oriundos  da  falta  de  informações  e  instruções  adequadas  e

quais são as permitidas de fato no meio médico atual.

O transplante é a tão e única esperada resposta para milhares de pessoas com insuficiências

orgânicas  terminais  ou  cronicamente  incapacitadas,  que  fazem  a  fila  de  espera  não  ter  mais

fim.



Atualmente, trata-se de um procedimento médico com enormes perspectivas de sucesso, pois

com  o  passar  dos  anos,  foi  se  diminuindo  o  percentual  da  rejeição.  No  entanto,  ainda  é

impossível  de  ser  executado  sem  o  consentimento  de  uma  população  consciente  da

possibilidade,  da  necessidade  e  da  responsabilidade  de  depois  da  morte,  destinar  os  órgãos

para salvar vidas.

Historicamente, o primeiro transplante de órgão humano foi registrado em 23 de dezembro de

1954, em Boston, nos Estados Unidos, realizado pelo médico-cirurgião Joseph Murray que fez

o implante de rim entre irmãos gêmeos idênticos, que morreram alguns dias depois por causa

de rejeição. 

O ano  de  1962 também foi  muito  importante  para  a  história  da  medicina,  ano  em que  foram

realizados,  o  primeiro  transplante  de  fígado  e  o  primeiro  transplante  de  pulmão,  ambos  nos

Estados Unidos.

Para medicina brasileira, o pioneirismo tem suas marcas em 1964, no Rio de Janeiro, e no ano

de 1965, em São Paulo, com a realização dos dois primeiros transplantes renais do país.

No  Estado  do  Espírito  Santo,  segundo  informações  da  Assessoria  de  Comunicação  da

Secretaria de Estado da Saúde (conforme anexo), o primeiro transplante realizado foi  de rins,

na  data  de  18  de  junho  de  1976,  no  antigo  Hospital  São  José,  coordenado  pela  equipe  dos

seguintes Médicos: Dr. Lauro Monteiro Vasconcellos Filho, Dr. Manoel Pio de Abreu Filho, Dr.

João Chequer Bou-Habib, Dr. João Valentim e Dr. José Monteiro de Souza Neto. Daí a escolha

da data de 18 de junho para a comemoração, sendo um marco em nosso estado. 

Estas  são  as  razões  que  me  levam  a  apresentar  o  incluso  Projeto  de  Lei,  submetendo-o  à

apreciação e aprovação dos ilustres pares desta Casa de Leis.

Vitória-ES, Palácio Domingos Martins, 30 de setembro de 2008.

Doutor Wolmar Campostrini

Deputado Estadual – PDT



Gab. Dep. Estadual Wolmar Campostrini

 

Ref.: Informação sobre primeiro transplante realizado no ES

 

Segundo informações da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Espírito
Santo  (CNCDO),  órgão  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  (Sesa),  o  primeiro  transplante
realizado  no  Estado  do  Espírito  Santo  foi  de  rim,  realizado  no  antigo  Hospital  São  José,  em
Vitória, no dia 18 de junho de 1976.

 

 

Atenciosamente,

 

Syria Luppi 
Assessoria de Comunicação da Sesa 
Tel.: 27 3137-2378 / 3137-2307 / 9983-3246

syriabaptista@saude.es.gov.br

Acesse: www.saude.es.gov.br

 


