Ata – Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea –
SBTMO, realizada no dia dezoito de agosto de dois mil e dezessete, no XXI Congresso da
SBTMO.

No dia dezoito de agosto de dois mil e dezessete, as 18h (dezoito horas), teve início a Assembleia
Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea – SBTMO, a reunião
ocorreu no auditório da SBTMO do centro de convenções do Sheraton São Paulo WTC Hotel, em
São Paulo – SP.

Dr. Vergilio deu início a reunião cumprimentando a todos os presentes e convocando o Dr. Philip
Bachour para presidir a AGO, que em seguida convocou o Dr. Leonardo Arcuri para secretariar a
mesa.
Dr. Philip inicia apresentado a ordem do dia a saber: 1 – Apresentação da situação financeira da
SBTMO; 2 – Eleição da Diretoria para o triênio de 2018-2021; 3 – Sede para o Congresso da SBTMO
2019; 4 – Programa de Educação Continuada (PEC) – Programa consiste no Consenso bianual,
Congresso anual, Reuniões Regionais Educacionais e Aulas online e a distância; 5 – Composição da
Comissão Técnico Cientifico do programa de Educação Continuada (PEC) para as Reuniões
Regionais – Comissão formada pelos palestrantes envolvidos na PEC de cada evento; 6 –
Medicamentos: Desabastecimento; 7 – Informe Portaria; 8 – RBTMO; 9 – reuniões Cure4kids; 10 –
Cooperações Dra. Adriana Seber; 11 – Atividades e TMO pediátrico; 12 – Atividades GEDECO; 13
– Acordo ABHH Eventos; 14 – Eventos Residência; 15 – Conitec; 16 – Encontro Redome; 17 –
Atividades da Diretoria em 2 anos de mandato; 18 – Assuntos diversos.

Dr. Philip abre a assembleia informando que não será lida a ata anterior, pois, a mesma já foi aprovada,
assim dando início ao edital de convocação da assembleia da AGO com o primeiro assunto do dia:
Apresentação da situação financeira da SBTMO.
Dr. Phillip participa a todos que o Balanço Financeiro foi previamente enviado aos Drs. Phillip,
Andreza Feitosa e Fabio Kerbauy, membros do conselho fiscal para avaliação.
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Dr Eduardo Paton informa que tivemos em entradas os valores: Anuidades: R$ 64.900, Educação
continuada R$ 93.000, total R$ 157.900. Este ano estão previstos 5 cursos, e a entrada dessa verba
depende desses cursos. Potencialmente aumentando o número de sócios adimplentes. Atualmente, os
cursos não estão sendo cobrados para sócios inadimplentes. Despesas totais: R$ 79.169,33. Despesas
fixas: R$ 59.324,58 (jan -Jul/17), Despesas Variáveis R$ 19.844,75 (Jan-Jul/17). Aplicações jul 17:
R$ 482.105,96 (saldo jul 2016: R$ 509.947,75), com a ressalva que este ano houve exigência do hotel
que houvesse um adiantamento. Congresso 2016: receita R$ 874.058,75, despesas 822.944,27,
resultado 51.114,48 positivo. Resultado Parcial do congresso 2017: Patrocínio R$ 844.331,60,
despesas R$ 899.936,18 (valores até 14.8.2017). Dr Paton faz um resumo dos resultados dos
congressos da SBTMO desde 2011.
Dr. Paton lembra da importância dos sócios institucionais, havendo desconto de R$ 100 na anuidade,
dentre outras vantagens. Sendo necessário para associação no mínimo, 10 membros por equipe
participante. Dra Carmem fez menção de que houve uma participação de sócios institucionais nos
cursos. Total de associados: 439. Adimplentes: 246. Inadimplentes: 293. Sócios multidisciplinares
162. Sócios adimplentes 73.
Dr Paton chama Dr Nelson para apresentar os resultados do congresso SBTMO 2017.
Dr Nelson Apresenta um rápido balanço do congresso. Inscritos: 1.128. Trabalhos científicos: 299.
Estandes 24. Convidados nacionais 151. Convidados Internacionais 25. Receitas: R$ 1.258.842,37.
Despesas previstas: R$ 1.169.243,17. Resultado previsto positivo R$ 89.599,20. Ressalta a
importância da participação da ABHH, não só pela parceria, mas também pela estrutura de congresso.
Ressalta o estabelecimento de certas regras, a ser dada continuidade: Cada um não deve fazer o
congresso do jeito que quer, que deve estar ‘no papel’, e que há a sugestão de um conselho cientifico
permanente. Em relação aos resultados do congresso, diz que os custos de São Paulo são muito altos,
e que, mesmo com 50% a mais em patrocínios, custou superar as despesas. O acordo com a ABHH é
um pouco diferente, como parceria, cerca de 30-40% do lucro será para a ABHH, e que cerca de
R$ 60.000, ou um pouco menos, virá para a SBTMO.
Dr Vergilio pergunta como foi o relacionamento com a ABHH.
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Dr Nelson considera a experiência primorosa, e que o contato com patrocinadores foi importante,
pois estes querem o contato de quem compra. Dr Vergilio ressalta a experiência das ‘meninas’ da
ABHH na montagem do congresso.
Dr Nelson agradece a Valéria e as ‘meninas’ da ABHH pelo suporte, a comissão cientifica.
Dra Mary Evelyn Flowers refere que a condução conjunta com a ABHH deve ser mantida.
Dr Vergilio informa que a parceria foi feita sob contrato. Refere que o Dr Bouzas concordou com a
continuidade, e que o contrato para o ano que vem já está assinado. Sua impressão é que esse modelo
vai continuar, e que o profissionalismo é nítido.
Passando ao segundo item do dia Dr. Philip abre para Assembleia votação da chapa única apresentada
para compor a diretoria executiva da SBTMO no triênio de 2018 – 2021, composta por:
Presidente: Nelson Hamerschlak
Vice-Presidente: Afonso Vigorito
1º Secretária: Adriana Seber
2º Secretária: Carmem Bonfim
1º Tesoureiro: Fernando Barroso
2º Tesoureiro: Leonardo Arcuri.
A Assembleia aprova por unanimidade a chapa apresentada.
Os eleitos declaram que não há impedimento legal para exercerem a administração.
A diretoria eleita iniciará seu mandato de três anos (2018-2021), em 01 de setembro de 2018 com
término em 31 de agosto de 2021. Em dois anos haverá nova eleição e o presidente eleito
acompanhará a diretoria por um ano, antes de assumir seu mandato em 01 de setembro de 2021.
Em continuidade a Assembleia Dr. Philip passa ao próximo ponto da ordem do dia: Candidatura para
sede do XXIII Congresso da SBTMO em 2019.
Dr Gustavo Bettarello Candidata Brasília par sediar o congresso da SBTMO 2019.
Dr Gustavo defende sua candidatura publicamente. Ressalta a infraestrutura e tradição para receber
grandes eventos. Apresenta orçamentos parciais, Área para mais de 1.500 pessoas no Centro de
Convenções, com desconto de 15%. Preço inicial do evento R$ 897.520,00.
Dr Pasquini refere que acompanhou de perto a evolução do transplante no Brasil, e diz que o local
dos congressos da ABHH está sendo decidido pelos custos, e que o local e a viabilidade deve ser em
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conjunto com a ABHH. Os congressos da ABHH serão realizados apenas em 4 – 5 lugares. Diz que
não é, de jeito nenhum, uma crítica ou voto contrário a candidatura de Brasília. E que o presidente do
congresso pode ser de uma região, e o congresso ser realizado em outra.

Dr Vergilio sugere que a candidatura seja aprovada, pendente aprovação pelos organizadores do
congresso (ABHH).

Dra Adriana Seber pergunta se a eleição é do presidente, sendo o local do congresso dependente de
consulta a ABHH.

Dr. Philip abre votação para Brasília como sede do SBTMO 2019.

Brasília é eleita por unanimidade pela AGO para sediar o XXIII Congresso da SBTMO em 2019,
presidido pelo Dr. Gustavo Bettarello.
Na sequência da ordem do dia Dr. Philip passa ao Programa de Educação Continuada (PEC) –
Consenso Bianual, Congresso Anual, Reuniões Regionais Educacionais e Aulas online a distância.

Dr Vergilio reafirma todos os modelos de educação continuada atuais (Consenso, Congresso,
Reuniões Regionais e Aulas online). Informando que existe a possibilidade de se conseguir
patrocínio. Ressalta necessidade de um conselho específico para essas reuniões. A coordenação era
sempre dada para a pessoa da região. Do ponto de vista de oficialização, a ideia seria criar essa figura
do Conselho Científico, composto pelos coordenadores dessas reuniões e dos palestrantes que forem
participar do evento.
Dr Philip informa que essas comissões já estão previstas no Estatuto, sendo eleitos pelo Conselho
Deliberativo e não pela assembleia.
Dr Vergilio acredita que são tópicos diferentes, e que esses conselhos são específicos para cada
reunião regional. Segundo o Dr Vergilio, os patrocinadores tem interesse em manter o modelo atual.
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O conselho será composto, pela diretoria atual, especificamente para as reuniões regionais. Assim,
não havendo oposição dos membros participantes da AGO.

Passando ao próximo assunto do dia: Composição da Comissão Tecnico-Cientifico do Programa de
Educação Continuada (PEC) – comissão formada pelos Palestrantes envolvidos na PEC de cada
evento.

Dr Vergilio solicita que o conselho deliberativo se reúna, para formar e eleger a Comissão TécnicoCientífica, que está prevista no estatuto. Dr Vergilio solicita que o conselho deliberativo se reúna
periodicamente.
Dr Claudio Galvão discorre sobre a busca de patrocínio, revisão de contras.
Dr Vergilio informa que esta não é a função do conselho deliberativo
Dra Carmem afirma que a ABHH tem um Conselho Permanente Científico
Dr Vergilio sugere que se forme o conselho técnico cientifico, que se aproxime da diretoria, e que no
ano seguinte se forme um Conselho Permanente Cientifica.
Dr Claudio Galvão informa que sua preocupação é em relação aos gastos gerados pelo Conselho
Permanente Cientifico, como por ex. congressos regionais caros.
Fica a Dra Vaneuza responsável por reunir o conselho deliberativo. Todos concordam.
Dra Mary Evelyn anuncia que a ASBTMO incentiva as pessoas que são membros da SBTMO a entrar
na ASBTMO pela metade do preço. Se houver algum problema, comunicar a Dra Mary Evelyn.

Dando seguimento Dr. Philip passa ao próximo ponto: Medicamentos: Desabastecimento
Dra Belinda informa que a briga que houve pelo Melfalano deverá ocorrer também com a Carmustina.
Ela cobra um posicionamento da ABHH. O Melfalano não está totalmente resolvido, e que a briga
continua.
Dr Philip informa que o distribuidor está descontinuando a importação do produto.
Dr Vergilio passa que o Melfalano está com problema de novo, e a há um compromisso de se manter
a Carmustina por 1 ano.
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Dr. Philip passa ao próximo ponto da pauta: Informe Portaria
Dr Vergilio informa que a portaria está pronta há 2 anos, mas, que não há nenhuma novidade, nem a
nova Câmara Técnica que está sendo montada avança.
Dra Lucia informa que foi convocada novamente pela CONITEC, e que irá defender o transplante
para maiores de 16 anos para anemia falciforme
Dr Afonso informa que o protocolo de imunossupressão que foi apresentado em Março, foi aprovado
pela CONITEC, porém, ainda não foi publicada.
Dr Nelson diz que as pessoas responsáveis pelo desabastecimento ou pelo atraso nesses protocolos
devem ser presas. A indústria informa a ANVISA com 1 ano de antecedência, e a ANVISA aceita.
Dr Claudio Galvão esclarece que eram 3 meses, e foi aumentado por 1 ano. A ANVISA pode não
aceitar a descontinuidade da medicação.

Dr. Philip avança ao próximo item da pauta: RBTMO.
Dr Vergilio informa que o tema já foi amplamente discutido durante a programação do Congresso.
Dr Samir ressalta que estamos falando de dinheiro e muito trabalho, com perda da qualidade da
informação.
Dra Adriana Seber promete que os ‘data back to center’ serão trabalhados pela Sheila do INCA para
tentar importar os dados.
Dra Carmem reclama que a reunião do registro foi marcada de última hora, e na hora da sessão
plenária.
Dr Philip informa que foi marcada outra reunião para o HEMO2017.
Dr Vergilio solicita que cada centro envie para o Dr Bouzas os representantes de cada centro.
Dr Afonso reclama da superposição dos cursos pré congressos e do consenso.
Dra Vaneuza concorda com Dr Afonso, que entende os custos, mas que acredita ser melhor voltar ao
modelo anterior.
Dr Philip informa que o tema foi votado em plenária, no congresso anterior. Fica sugerido a próxima
diretoria que se encontre uma alternativa melhor.

Dr. Philip segue dando continuidade a pauta: Reuniões Cure4kids
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Dra Adriana Seber informa que as reuniões são toda 4a. Feira, das 5h às 6h da tarde.
Dr Vergilio diz que o conselho deliberativo pode utilizar desta ferramenta.

Na sequência Dr. Philip passa ao ponto: Cooperações Dra Adriana Seber.
Dra. Adriana informa que o EBTM do ano que vem será em Portugal, e que eles querem cooperação.

Dr. Philip passa o próximo ponto da pauta: Atividades e TMO pediátrico.
Dra Liane informa que as atividades do grupo de trabalho pediátrico está funcionando, com presidente
eleito (Dra Carmem e Dr Guilherme), com movimento intenso (trabalhos enviados) e eleição de
conselho.

Dr. Philip avança ao próximo item da ordem do dia: Atividades GEDECO.
Dr Afonso informa que o GEDECO está em ótimo andamento.

Dando seguimento a ordem do dia Dr. Philip passa ao ponto: Eventos Residência
Dra Adriana Seber informa que atualmente pediatras não podem prestar prova para título de
especialista em transplante.

Passando ao próximo assunto: Conitec.
Dr. Vergílio informa que o assunto já foi discutido anteriormente.

Seguindo o próximo item da orem do dia: Encontro REDOME.
Não houve necessidade de discussão neste assunto.

Dando continuidade ao próximo tema da pauta: Atividades da Diretoria em 2 anos de mandato.
Não houve necessidade de discussão neste assunto.

Dr. Philip abre a Assembleia ao próximo ponto: Assuntos diversos.
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Dr Vergilio informa que na reunião regional do Rio de Janeiro focou em trabalhos do EBMT, e que
deve ocorrer no ano que vem com uma densidade maior e com patrocínio. E que pode ser parecida
com o Highlights, em local estratégico com fácil deslocamento. Que sejam feitas 3 reuniões, ao invés
de 5. E que a participação nessas reuniões deve ser maior, porque é uma boa oportunidade de
conseguir recursos
Dr Philip ressalta solicitação de que interessados em sediar o congresso de 2020 envie e-mail até o
dia 5 de agosto de 2018.

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.

São Paulo, 18 de agosto de 207.

Dr. Philip Bachour (Presidente da AGO)

Dr. Leonardo Javier Arcuri (secretário da AGO)
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São Paulo, 18 de Agosto de 2017.

Diretoria eleita para gestão da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea no período de 2018 a
2021.

Presidente, Dr. Nelson Hamerschlak, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade sob o nº
5537670 SSP-SP, CPF nº 895.024.858-15, residente na Rua Ministro Marcondes Filho, 67- Cotia-SP.

Vice-Predidente, Dr. Afonso Celso Vigorito, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade sob
o n° 525597-0 CRM-SP, CPF 038.682.278-65, residente na Rua Romeu Masseli Le Pettit, 146- Campinas-SP.

1º Secretário, Drª. Adriana Seber, brasileira, casada, médica, portadora da carteira de identidade sob o n°
13021307 SSP-SP, CPF 134.426.908-70, residente na Rua Domingos Augusto Setti, 21 apto 22 - Ch. Klabin SP.

2º Secretário, Drª. Carmen M. S. Bonfim, brasileira, casada, médica, portadora da carteira de identidade sob o
n° 639432 SSP-DF, CPF sob o n° 770.200.499-15, residente na Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, 855 –
Boa Vista – PR.

1º Tesoureiro, Dr. Fernando Barroso Duarte, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade sob
o n° 52606-2 CRM-CE, CPF sob o n° 367.287.643-72, residente na Rua Canuto de Aguiar, 600 apto 1500 –
Meireles-CE.

2º Tesoureiro, Dr. Leonardo Javier Arcuri, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade sob o
n° 5276072-2 CRM-RJ, CPF sob o n° 082.535.737-31, residente na Rua Presidente Carlos de Campos, 316
apto 201 – Laranjeiras - RJ.

___________________________________

____________________________________

Dr. Philip Bachour (Presidente da AGO)

Dr. Leonardo Javier Arcuri
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