Ata – Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula
Óssea – SBTMO, realizada no dia dezesseis de agosto de dois mil e quatorze, no XVIII
Congresso da SBTMO

No dia dezesseis de agosto de dois mil e quatorze, às 19h (dezenove horas), teve inicio a
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea –
SBTMO, a reunião ocorreu no auditório 1 do Centro de Convenções do Hotel Mercure
Lourdes em Belo Horizonte – MG.
A Presidente da SBTMO Dra. Lucia Silla, deu início a reunião cumprimentando a todos os
presentes e seguida passou a palavra ao Dr. Wellington Moraes presidente do Congresso,
para uma breve apresentação da prestação de contas preliminar do atual congresso.
Após a apresentação do Dr. Wellington a Dra. Lucia deu continuidade a assembleia
convocando o Dr. Milton Ruiz para presidência de mesa da AGO. A seguir o Dr. Milton
Milton Ruiz convidou o Dr. Philip Bachour para secretariar a mesa e passou a conduzir a
sessão conforme convocação oficial.
Dr. Milton Ruiz abre a AGO elogiando o Dr. Wellington Morais de Azevedo (Presidente do
Congresso SBTMO 2014) e toda a comissão científica pelo excelente congresso.
Dr. Milton solicita ao secretário Dr. Philip Bachour, a leitura da última ata da AGO,
realizada em São Paulo no XVII Congresso da SBTMO.
Após a leitura da última ata de 30 de agosto de 2013, a mesma é colocada para aprovação
dos presentes. Por unanimidade a ata é aprovada pelos membros presentes
Dando continuidade Dr. Milton passa a palavra a Dra. Lucia Mariano da Rocha Silla (atual
Presidente da SBTMO) que apresenta, com aprovação da assembleia, as referencias abaixo:
1 - Enaltece o trabalho do Dr. Bouzas e o de Drª Iracema em aumentar a capacidade
instalada e busca por doadores não relacionados pelo REDOME.
2 - Faz referencia que não consta na missão da SBTMO descrita no estatuto menção ao
paciente e sugere que façamos a inclusão deste item.
3 – Apresenta dados sobre morte no transplante tardio tanto aparentado como não
aparentado (período entre o diagnóstico e o TCTH no ap = 14 meses e de 31 meses no não
aparentado) em Porto Alegre –RS. Mencionou que a Dra Belinda se propôs a levantar a
morte em lista já que tem os dados de Ribeirão.
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4 – A capacidade instalada para TCTH não relacionados é insuficiente e sugere que
trabalhemos para dobrar esta capacidade. Refere que não conseguimos intervir junto ao
Ministério da Saúde para esta adequação e refere que apesar de haver projetos como o do
Centro Tutor cujos os recursos para sua concretização não foram disponibilizados.
5 – Em 26/06/2013 em reunião da Diretoria executiva e do conselho deliberativo foi
definido que a SBTMO solicitaria a sua filiação na AMB. Foi feita consulta à AMB que
emitiu parecer não oficial favorável a definição de Sociedade.
6 – Fez referencia ao registro de transplantes no Brasil e suas limitações. Para tal traz a
solução com um registro gerido pela Velos Emprowering clinical innovation, que faz o
banco de registro do CIBMTR e do MD Anderson a custo zero. O mesmo estará disponível
na integra para a SBTMO com link disponível on line aos operadores. Estes dados estarão
disponíveis também a ABTO e SNT.
7 – Sugere manutenção de reuniões mensais, a uniformização dos congressos, Utilização de
recursos da SBTMO para recursos humanos e alterar a administração para um modelo mais
profissional e que o Logo do congresso de BH 2014 seja oficializado para os demais
congressos.
Dra. Lucia faz menção sobre a prova para emissão do certificado de atuação em TMO, que
atualmente é realizado pela ABHH, e que é necessário a SBTMO junto a ABHH ter uma
participação maior para obtenção deste título e quem sabe realizá-lo em nosso evento.
Após o encerramento da Dra. Lucia, Dr. Milton parabeniza a mesma por sua apresentação e
dá prosseguimento a AGO de acordo com a pauta de reuniões, passando ao item de
Estratégias de comunicação com a comunidade de sócios. Sem manifestações dos presentes
passa ao próximo assunto do dia, Grupos de Trabalhos.
Dr. Nelson informa que em relação ao grupo de GEDECO (Grupo de estudo de DECH e
complicações) coordenado pela Dra. Mary Flower e Dr. Vergílio encontra-se em plena
atividade. Assim como os grupos multicentricos GFux e Multiprofissional.
Dr. Nelson sugere que a contar desta assembleia os grupos sejam centralizados no GDECO
e no multicentrico e a medida que trabalhos específicos sejam implementados os subgrupos
serão naturalmente formados.
Drª. Mary refere que a sociedade criou os grupos por doenças e este processo consolida este
trabalho. E também refere que o nome GEDECO será mantido.
Dr. Leandro Dorigan informa que o grupo multiprofissional já formou uma equipe e
enviará a sociedade. Nesta consta 01 membro de cada profissão para garantir a atuação de
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todos no evento. E sugerem a alteração do nome para GEMT (Grupo de Estudos
Multiprofissional em TMO).
Drª Lucia Silla informa que tentamos contatos com os grupos, porém não obtivemos
respostas de muitos, e que há grupos que só possuem o presidente e o secretario e que esta
unificação será benéfica.
Dr. Nelson diz que no último congresso foi organizado o encontro dos grupos. Alguns com
poucos representantes. A idéia é um grupo coordenar os demais. Mas esclarece que é
importante informar os demais grupos que já possuem nomeados presidente e secretário.
Dr. Mary informa que a reunião da GEDECO é mensal e solicita que a sociedade envie a
todos os demais grupos para que sejam convidados formalmente a participar da reunião.
Dr. Adriana diz que os grupos foram oficialmente formados e por tal acha que sua
dissolução deve ser previamente informada aos mesmos.
Drª. Belinda – informa que é difícil trabalhar sem fomento (referindo sobre o Grupo de
Hemoglobinopatias).
Dr. Milton sugere que o Dr. Nelson Hamerschlak continue com a função de contatar as
pessoas dos grupos.
Dr. Nelson concorda e se compromete em enviar informe aos demais grupos e melhorar a
estrutura do SOBOPE para trabalho conjunto e mais barato.
Dra. Lucia Silla diz que precisamos fortalecer e individualizar a SBTMO, que é necessário
nos profissionalizarmos.
Todos os membros apoiam a opinião da Dra. Lucia.
Drª Mary propõem que os grupos Lab / GEDECO / Multiprofissional sejam os
coordenadores dos demais.
A proposta aprovada por unanimidade pelos sócios presentes.
Dr. Milton passa ao próximo ponto da pauta, Consenso 2014.
Dr. Ruiz refere-se ao consenso de 2014 e a importância de sua continuidade e de
preferência com a mesma orientação dos anteriores.
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Dra. Lucia concorda com Dr. Milton dizendo que devemos prosseguir sim e sugere que o
consenso seja realizado até 2015.
Dra. Adriana Seber sugere que o consenso seja realizado 1 dia antes do congresso, para que
se economize recursos. Ou que se tente juntar o consenso com o congresso.
Dr. Milton sugere que o Consenso seja um evento isolado do Congresso anual da SBTMO,
e pondera que ocorreria uma dificuldade adicional para a organização do Congresso e que o
Consenso deveria ocorrer em outra data e de preferencia no primeiro semestre de 2015.
Os membros aprovam sugestão do Dr. Milton.
Dr. Milton Ruiz propõem que fique como função da Diretoria definir a data do consenso, e
que o mesmo seja realizado até 2015 isoladamente do Congresso.
A proposta do Dr. Milton é aprovada por todos os presentes.
Dr. Wellington sugere um modelo de avaliação pós-congresso.
Drª Adriana sugere que todos os congressos sejam cadastrados no CNA, o que não
aconteceu este ano.
Dr. Milton passa aos próximos itens da pauta: Frequência das reuniões da diretoria e
conselhos, utilização dos recursos da SBTMO, modelos dos congressos, registro de
transplantes, departamentos regionais, registros da capacidade instalada para realização de
TMO no Brasil, estratégias para formação de recursos humanos em TMO, rumos da
SBTMO e sua relação com os órgãos regulatórios do MS e a participação dos sócios.
Porém não houve nada a ser discutido pelos membros para nenhum destes itens.
Dra. Lucia mencionou que estes assuntos colocados em pauta foram abordados na sua
apresentação
Dando prosseguimento a pauta Dr. Ruiz coloca em discussão o aumento das anuidades hoje
em R$ 250,00 para médicos R$ 180,00 para outros profissionais e R$ 120,00 para os sócios
institucionais.
Dr. Paton diz que deve-se aumentar, mas antes devemos pensar se isso não irá elevar o
número de inadimplências.
Dr. Philip informa que de 2013 para 2014 tivemos um aumento nas anuidades, passando
para os valores atuais.
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Dra. Adriana sugere que se coloque um teto de até R$ 300,00.
Dra. Belinda diz que devemos incentivar a anuidade institucional, pois com isso se inclui a
equipe multidisciplinar e ajuda a aumentar os recursos da SBTMO.
Dr. Paton e Dr. Mair sugerem a manutenção das taxas. Mas coloca a diretoria executiva e
conselho a estudar o assunto e deliberar de acordo com estudo financeiro.
Dr. Milton sugere que aceitemos a sugestão do Dr. Mair e que fica a cargo da diretoria
fazer um estudo sobre os inadimplentes e se realmente for necessário, aumentar as a
anuidades.
Proposta aprovada pelos sócios.
Dr. Milton passa ao próximo item Acreditação dos centros, porém não houve manifestação
dos presentes.
Passando ao próximo assunto Dr. Milton Ruiz abre para assembleia votação da chapa única
apresentada para compor a diretoria executiva da SBTMO no triênio de 2015-2018
composta por:
Presidente: Vergílio Antonio Rensi Colturato
Vice-Presidente: Belinda Pinto Simões
1º Tesoureiro: Carmem M. S. Bonfim
2º Tesoureiro: Adriana Seber
1º Secretário: Eduardo José de Alencar Paton
2º Secretário: Rodolfo Daniel de Almeida Soares
A Assembleia aprova por unanimidade a chapa apresentada.
Conforme disposto no Estatuto, o presidente eleito passa a acompanhar os trabalhos da
atual diretoria até a sua posse em agosto de 2015.
Em continuidade a Assembleia, Dr. Ruiz abre candidatura para o Conselho Fiscal, sendo a
composição formada por 3 (três) membros e 3(três) suplentes com mandato de dois anos.
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Os membros que terminam agora seu mandato são: Dr. José Carlos Barros, Dr. José
Salvador de Oliveira e Dr. Marcos Mauad.
Candidataram-se ao Conselho Fiscal e foram aclamados os membros:
Membros efetivos:
- Drª. Maria Cristina Martins de Almeida Macedo
- Dr. Marcos Aurélio Salvino
- Drª. Ângela Cristina Malheiros Luzo

Como suplentes foram aclamados, respectivamente, os Doutores:
- Dr. Wellington Morais de Azevedo
- Dr. Nelson Hamerschlak
- Drª. Mary E. Flowers
Na sequencia da ordem do dia Dr. Ruiz convoca para eleição de 50% do conselho
deliberativo. Candidataram-se e foram aclamados para compor o Conselho Deliberativo os
membros abaixo:
Dr. Fernando Barroso Duarte
Drª Karen Lima Prata
Dra. Vaneuza Araújo Moreira Funke
Dr. Adriano de Arantes Moraes
Dr. Luis Fábio Barbosa Botelho
Dr. Leandro Dorigan de Macedo
Em substituição a: Dra. Erica de Miranda Coelho, Adriana Seber, Dr. Claudio Galvão, Dr.
Nelson Hamerschlak, Dr. Marco Aurélio Salvino e 1 vaga em aberto.
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Em decorrência a candidatura dos Drs. Vergílio Colturato, Belinda Simões, Carmem
Bonfim, e Rodolfo Soares, membros do conselho deliberativo até 2016 e que neste ato
deixam seus cargos para compor a diretoria eleita, é aberto mais 4 (quatro) vagas para o
conselho deliberativo em substituição destes membros que não podem, simultaneamente,
permanecer neste conselho.
Candidatam-se a compor estas vagas os membros abaixo:
Dr. Roberto Luiz da Silva
Drª Maria Elvira Pizzigatti Correia
Dr. José Ulysses Amigo Filho
Dr. Luiz Guilherme Darrigo Junior
Os membros são aclamados pelos presentes e permanecem neste conselho até agosto de
2016, junto com os membros atuantes Dr. Philip Bachour e Dra Andreza Alice Feitosa.
Dr, Milton dá seguimento a AGO, passando ao próximo item da pauta, mudança de sede do
próximo congresso em 2015, passando a palavra a presidente deste Dra. Carmem Bonfim.
Drª. Carmem informa que o congresso não será mais realizado na cidade de Curitiba e sim
se realizará em Foz do Iguaçu, pois os custos foram 1/3 dos cotados em Curitiba, e será
realizado em 12 a 15 de agosto de 2015. A Proposta foi aprovada por unanimidade pelos
sócios.
Passando ao próximo assunto Dr. Milton abre a votação para eleição da Sede do XX
Congresso da SBTMO em 2016.
Dr. Fernando Barroso apresenta a cidade de Fortaleza - CE para sediar o XX Congresso da
SBTMO, informando que o caderno de intenções para realização do mesmo já foi
preenchido.
Dr. Milton coloca a cidade de Fortaleza - CE em votação para sede do congresso de 2016.
A cidade de Fortaleza é eleita por unanimidade para sedear o XX congresso da SBTMO em
2016.
Não havendo mais nada a tratar, o presidente da AGO deu por encerrada a Assembleia
Geral Ordinária, na qual foi lavrado a presente ata e depois apreciada, aprovada e assinada
pelos membros da mesa.
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Belo Horizonte, 16 de agosto de 2014.

Dr. Milton Artur Ruiz (Presidente da AGO)

Dr. Philip Bachour (Secretário da AGO).
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Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2014.

Diretoria eleita para gestão da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea
no período de 2015-2018.
Presidente, Dr. Vergílio Rensi Colturato, brasileiro, divorciado, médico portador da
carteira de identidade sob o nº 7853182 SSP-SP, CPF nº 983.150.808-45, residente na Rua
Isaltino Amaral Carvalho, 700 apto 104 – Jaú-SP.
Vice Presidente, Dra. Belinda Pinto Simões, brasileira, divorciada, médica,
portadora da carteira de identidade sob o nº 7.853.182 SSP-SP, CPF nº 086.595.558-13,
residente na Av. Norma Valério Correia, 946 apto 163A – Jardim Botânico –SP.
1º Secretário, Carmem M. S. Bonfim, brasileira, casada, médica, portadora da
carteira de identidade sob o nº 639432 SSP-DF, CPF nº 770.200.499-15, residente na Rua
Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, 855 – Boa Vista-PR.
2º Secretário, Adriana Seber, brasileira, casada, médica, portadora da carteira de
identidade sob o nº 13021307 SSP-SP, CPF nº 134.426.908-70, residente na Rua Domingos
Augusto Setti, 21 apto 22 – Ch. Klabin-SP.
1º Tesoureiro, Eduardo José de Alencar Paton, brasileiro, casado, médico, portador
da carteira de identidade sob o nº 525698-5 CRM-SP, CPF nº 099.055.098-28, residente na
Alameda Jamaica, 60 – City Barretos-SP.
2º Tesoureiro, Rodolfo Daniel de Almeida Soares, brasileiro, casado, médico,
portador da carteira de identidade sob o nº 1700901 SSP-RN, CPF nº 009.815.194-07,
residente na Rua Alfredo Dias de Figueiredo, 1249 – Ponta Negra-RN.

____________________________

____________________________

Dr. Milton Artur Ruiz

Philip Bachour
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