Ata – Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de
Medula Óssea – SBTMO, realizada no dia seis de agosto de dois mil e nove no XIII
Congresso da SBTMO.

No dia seis de agosto de dois mil e nove as 18h00min h (dezoito horas) teve início a
Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula
Óssea – SBTMO, a reunião ocorreu na Sala SBTMO 01, da Estação Embratel
Convention Center, em Curitiba – PR.
Dando inicio a sessão o presidente da SBTMO com mandato de 2006-2009, Dr. Luis
Fernando da Silva Bouzas, inquiriu a assembléia da necessidade de um membro para
presidir a AGO da SBTMO.
Na falta de manifestação dos presentes indicou o Dr. Milton Ruiz que aceitou a
indicação e juntamente com a Secretária da SBTMO Valéria Gonçalves, passou a
conduzir a sessão conforme a convocação oficial, e apresentou a pauta oficial da AGO.
Foi lida pelo presidente a ata anterior da AGO realizada em São Paulo no XII
Congresso da SBTMO, e colocada em discussão.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Na seqüência o presidente, Dr. Milton Ruiz, deu a palavra ao presidente da SBTMO,
Dr. Luis Fernando Bouzas sobre as atividades de sua gestão durante o triênio,
enfatizando os Congressos realizados, atuação frente ao ministério da Saúde, na
implantação de uma nova tabela de honorários e de remuneração dos procedimentos do
Transplante, Registro Internacional de doadores e a futura inserção do país com a
participação da SBTMO e MS, prestou contas sobre o Consenso de diretrizes em
TCTH, realizado em junho deste ano no Rio de Janeiro.
Apresentou preliminarmente as contas da SBTMO e do Consenso realizado pela
SBTMO, informando sobre o sucesso do evento. Agradeceu ao Dr. Nelson
Hamerschlak e Dr. Júlio Voltarelli que conduziram o Consenso e agradeceu a
importante participação de todos no Evento.

Informou também em detalhes sobre a ocorrência de diversas reuniões realizadas em
Brasília, no Ministério da Saúde, onde foram levadas a estas, propostas de melhoria de
remuneração, e que após discussões e deliberações, houve uma melhora significativa na
remuneração e correção de desvios existentes no sistema.
Ressaltou também que passa a SBTMO para a nova diretoria em boas condições
financeiras, cujo balanço financeiro será analisado pelo Conselho Fiscal, deixando em
aberto às contas do seu triênio aos presentes, reafirmando que o Congresso de S.Paulo,
em 2008, alavancou recursos para a SBTMO.

Em continuidade informou que não houve envio de nenhuma planilha de custos dos
Centros de Transplante, até o momento como determinado pela última Assembléia
realizada em SP, em 2008. Informa que sobre este tema o INCA está trabalhando no
desenvolvimento de análise junto com a FioCruz que poderá fornecer metodologia para
a SBTMO que a repassará após para os demais centros.
Lembrou que o resultado dos temas do Consenso está sendo preparado em forma de
artigos para publicação na RBHH em um fascículo temático a circular em dezembro de
2009, e que os resultados do mesmo foram adicionados aos capítulos do livro de TMO.
Informou que a SBTMO dispõe de recursos para realização de eventos satélites
educativos em diversas locais do país.

Aparte:
Dr. Júlio Voltarelli – Lembra que um dos motivos do não lançamento do livro de TMO
neste momento, foi o de aproveitar a inserção das recomendações de temas abordados
durante o Consenso da SBTMO, e com isso tornar o livro mais atualizado.

Após esta o presidente da AGO colocou em votação para os presentes a prestação de
contas da diretoria de 2006 / 2009 sendo a mesma aprovada por unanimidade com uma
salva de palmas.

Na seqüência da ordem do dia o presidente apresentou a nova diretoria eleita na AGO
do XII Congresso da SBTMO de São Paulo, para o triênio 2009/2012:

Presidente: Frederico Luis Dulley
Vice-Presidente: Júlio César Voltarelli
1° Secretário: José Carlos Barros
2° Secretário: Adriana Seber
1° Tesoureiro: Luis Fernando da Silva Bouzas
2° Tesoureiro: Cristiana Solza.

Foi dada a posse a nova diretoria da SBTMO.
O presidente eleito Frederico Luiz Dulley solicitou a palavra e agradece a todos pela
honra de assumir a presidência da SBTMO e homenageou com uma placa de prata o Dr.
Bouzas pelos serviços prestados à SBTMO de 2006 a 2009.

O presidente da AGO dando continuidade à reunião ainda sobre os temas abordados
enfatizou a todos, que enviem as páginas de recomendações dos trabalhos para que o
Dr. Júlio possa terminar o livro de TMO.

Com relação às diretrizes estabelecidas pela reunião de consenso da SBTMO, informou
que será um suplemento especial, e que a revisão será feita pelo Dr. Luis Fernando
Bouzas, Dr. Nelson Hamerschlak e Dr. Julio César Voltarelli, co-editores do fascículo, e
que os artigos deverão ser feitos de acordo com as normas da Revista Brasileira de
Hematologia e Hemoterapia. Ressalta também que a importância da publicação recai no
objetivo de transformar o fascículo em um documento científico para uso da SBTMO, e
para os autores um ganho acadêmico visto que segundo a nova classificação da CAPES
onde a revista e B4 isto valerá pontos aos participantes no seu currículo. Informa que ao
final da edição haverá um apêndice, onde todos os colaboradores serão citados.

Ressaltou também que o fascículo é importante para o futuro do TMO e solicitaram a
todos que se dediquem a fazer seus artigos.

Dr. Milton abriu a reunião para assuntos gerais.

O Dr. Bouzas, informou que o local de realização dos próximos congressos já está
definido, sendo a realização em 2010 no Recife e 2011 no Rio de Janeiro.

O Dr. Júlio apresentou candidatura de Ribeirão Preto para realizar o Congresso de 2012,

A Dra. Alita ressaltou que toda a parte comercial do XIV Congresso da SBTMO que irá
ser realizado em 2010 no Recife/PE, já está montada e que a partir de agora começarão
a discutir a temática científica.

O Dr. Nelson questionou se para os eventos satélites será utilizada alguma forma de
candidatura, e sugeriu a candidatura do Hospital Albert Einstein para um evento para
junho de 2010.

O Dr. Bouzas, informou que os eventos abordarão os temas estabelecidos na reunião de
Consenso. Informou também que não existe preparado ainda um regulamento, mas não
vê nenhum problema de apoiar o evento sugerido pelo Dr. Nelson, pois ele é um meio
de divulgação do TMO. Informou, voltando a referir-se aos eventos satélites ser a sua
idéia a escolha de três a quatro palestrantes, para divulgar um conjunto de aulas
padronizadas para os eventos satélites.

O Dr. Milton ressaltou que a Sociedade está crescendo e amadurecendo cada vez mais,
visto que o número de centros está crescendo, e o país necessita desse crescimento.

O Dr. Júlio aluiu a iniciativa do Dr. Bouzas e sugeriu que esse tipo de evento seja
levado para lugares que não possuem centros de TMO, porque dessa forma ocorreria
maior divulgação do Transplante de Medula nesses lugares.

O Dr. Milton abre votação sobre a candidatura de Ribeirão Preto para o XVI Congresso
da SBTMO em 2012.
Não tendo ocorrido nenhuma objeção à candidatura, foi determinado pela AGO à
realização do XVI Congresso da SBTMO para Ribeirão Preto em 2012.

O Dr. Marco Antonio Rotolo sugeriu que as aulas do Congresso sejam disponibilizadas
no site da SBTMO.

O Dr. Bouzas, Informou que há um problema técnico para esta disponibilização, pois a
página dá custos para a SBTMO, e é necessário primeiramente se fazer um
levantamento de custos, para análise desta viabilização.

O Dr. Paton mostrou interesse em saber quem participou do Highlihts, e sugeriu a
realização do mesmo todos os anos através da SBTMO.

O Dr. Júlio sugeriu que a realização do Highlihts, seja feita fora do congresso, pois para
sua realização, haverá trabalhos e custos, a melhor possibilidade é o Ibero Brasileiro, ou
fazer meio dia no IST e meio dia em outro, mas a melhor sugestão seria a realização de
um só no pré-congresso.

Dr. Júlio enfatiza que a SBTMO não deveria perder o espaço da Terapia Celular, pois é
necessário ver o que está acontecendo pelo mundo, é preciso estar atento.

Dr. José Carlos Barros sugere que se não for possível colocar as aulas no site, enviar um
DVD para os sócios em dia com a SBTMO.

Dr. José Carlos ressalta que sentiu falta da iniciativa da SBTMO com relação aos
pacientes graves.

Dr. Rodrigo Santucci, sugeriu que se fosse possível, houvesse a realização do temático
Simpósio em Terapia Celular no Congresso de TMO do Recife.

A Dra. Andreza sugere que seja realizado um simpósio focado em procedimentos
técnicos específicos relacionados aos Transplantes.

Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a Assembléia Geral Ordinária,
da qual foi lavrado a presente ata depois de apreciada, aprovada e assinada pelos
membros da mesa.

Curitiba, 06 de Agosto de 2009.

Dr. Milton Artur Ruiz (Presidente)

Valéria Duarte Gonçalves (Secretária)

