ATA GEDEC/ Tandem Meeting, San Diego
12 de Fevereiro, 2015
Participantes:
Drª Mary Flowers (FHCRC), Dra. Andreza (HIAE), Drª Adriana Seber (Hospital Samaritano); Drª
Vaneuza Funke (UFPR); Dr. Luis Bouzas, (INCA), Drª Lúcia Silla (UFRGS), Drª Elvira Correa e
Dr. Afonso Vigorito (Unicamp); Dr. Evandro D. Bezerra (HC, São Paulo), Drª Juliana Folloni
Fernandes (Itaci/HIAE), Dr. Luiz Guilherme Darrigo (HCRP), Drª. Mariana Serpa e Dr. Dr.
Vanderson Rocha (Hospital Sírio Libanês).
AGENDA:
1. Ata de janeiro 2015: Aprovada pelos todos presentes.
2. Regras para Publicações Científicas dos Grupos de Trabalho da SBTMO – O documento de
proposta do GeDECO com as regras de publicações foi lida, discutida, revista e aprovada
por todos presentes.
Sugestões discutidas incluiram:
2.1 – a frase “como o grupo de estudos da doença do exerto-contra-hospederio e outras
áreas de estudos em TMO (GEDECO-TMO), grupo de trabalho de TMO em pediatria (GTSBTMO/SOBOPE), a Conexão Caipira Julio Voltarelli, e outros grupos.” Foi removida do
documento.
2.2 – a frase “antes do inicio da inclusão do paciente” foi retirada do tópico
Responsabilidades.
2.3 – a frase “aceita como um projeto apoiado pelo seu respectivo GT-SBTMO” – foi
retirada do tópico procedimentos
2.4 – a palavra “duas” – foi acrescentado como o tempo de intervalo pré-estabelecido para
retorno dos comentários e sugestões do tópico Desenvolvimento da Publicação.
2.5 – Foi deletada a frase “Cabe ao chefe de cada instituição ou equipe do TMO participante
designar ele/ela ou outros colegas para serem coautores” do tópico Ordem de autoria.
2.6 – Foi deletado do documento a frase “Análise estatística: para que sejam cumpridos os
prazos pré-estabelecidos, a SBTMO oferecerá auxílio para planejamento e análise estatística
dos trabalhos, assim como auxilio na revisão da língua inglesa para publicação”. Foi
explicado pelo Dr. Luiz Bousas que a SBTMO não tem como se comprometer com esse
auxilio por não ter verba especifica para tal. O Dr. Luiz ainda ressalta a importância que
cada projeto de pesquisa tenha financiamento próprio.
O documento aprovado sera enviado por email pela Drª Mary para todos do GeDECO
com o plano de ser depois remetido para a SBTMO para ser circulado e homologado
pelos seus socios.
3 – Dra. Mary coloca em votação porposta de mudar o dia e hora das teleconferencias mensais.
Ata: 12/Fev/2015

Todos concordaram em continuar mesma data e horario (terceiras segundas-feiras de cada
mês no mês das 12 ou 13 horas). O horário será ajustado para 13 às 14 horas, dependente da
diferença do fuso horario entre Seattle e Brasil.

4.

Estudos clínicos – UPDATE:

(a) Propostas do estudo prospectivo de haplo-idênticos: Não foi discutido.
(b) Estudo retrospectivo de pediatria “bench mark” (i.e., sobrevida, recaída, DECH crônica e
aguda, duração de IS) – Dras. Rita e Carmem. Não foi discutido.

Dra. Mary ressaltou que as propostas de estudos devem ser enviadas ao GEDECO em tempo
determinado. Sugeriu que os PIs de cada estudo envolvam mais pessoas para ajudarem na
elaboração e cumprir o “dead line”.
Dra. Adriana também sugere que o PI de cada projeto envie previamente a cada reunião mensal, um
follow-up do seu trabalho para que o grupo possa saber do andamento do mesmo.
5 – Outros assuntos:
Dr. Luiz Bouzas falou sobre a reunião da atualização do Consenso Brasileiro que será realizada em
22-24 de Maio no hotel Atlântico Búzios, em Búzio, RJ. Dr. Bouzas irá enviar ao grupo as regras do
consenso.
6. Próxima teleconferência: 16 março – às 13 horas (horário de Brasília).

Ata: 12/Fev/2015

