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Senhor Presidente, nos termos do  art.  193 e seguintes da Resolução n° 33/2005 
(Regimento Interno) desta casa, apresento a V.Exa. a presente Moção, sugerindo que a 
Assembleia Legislativa de Sergipe se manifeste APLAUDINDO o Hospital de Cirurgia, por 
ter se tornado a primeira instituição hospitalar do Estado habilitada pelo Ministério da Saúde 
para realizar o transplante de fígado. A unidade também foi credenciada para o transplante 
de rim, conforme informam as Portarias N° 766 e N° 770 publicadas no Diário Oficial da 
União. 

JUSTIFICATIVA 

'Essencial para o atendimento dos pacientes assistidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e palco de diversos pioneirismos, o Hospital de Cirurgia conquistou mais um 
grande feito: se tornou a primeira instituição hospitalar do Estado habilitada pelo Ministério 
da Saúde para realizar o transplante de fígado. A unidade também foi credenciada para o 
transplante de rim, conforme informam as Portarias N° 766 e N° 770 publicadas no Diário 
Oficial da União. 

Buscando cada vez mais expandir os seus serviços de alta complexidade e ciente 
da importância do transplante para os pacientes que estão na fila de espera da doação de 
órgãos, o Hospital de Cirurgia, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e 
Central Estadual de Transplantes, tomou a iniciativa de solicitar ao Ministério da Saúde o 
credenciamento para a realização de transplantes hepático e renal. 

Para ser habilitado, o Cirurgia passou no dia 29 de setembro por uma vistoria 
técnica minuciosa do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde — com o 
apoio da Central Estadual de Transplantes de Sergipe e da Organização de Procura de 
Órgãos de Sergipe —, que verificou a estrutura física e operacional para a realização dos 
transplantes. 

Além dos esforços dos gestores do Cirurgia, SES e Central de Transplantes, a 
chegada da habilitação  so  foi possível graças ao trabalho desenvolvido pela Comissão Infra-
Hospitalar de Doação de Orgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), que foi criada em 
maio deste ano. 

O inicio dos transplantes esta previsto para o primeiro semestre de 2023. 

1 	Fonte: https://www.hospitaldeeirurgia.com.br/2022/1  1/1 8/eirurgia-e-primeiro-hospital-habilitado-de-se-para-transplante-de-figado/ 
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Da parte hepática, irão compor a equipe de captação e transplante os médicos: 
Leandro Cavalcanti,  Alex  Vianey, Alysson Alves, Antonio Alves  Junior,  Gildo Nunes Neto, 
Luis  Cesar  Bredt, Tirzah de Mendonça e Vinícius Almeida. Da parte renal, irão compor a 
equipe os médicos:  Diego  Marques, Bruno Garcia, Katienne  Goes,  Leandro Cavalcanti, 
Simone Oliveira,  Susan  Soares e lure Carvalho. 

Diante do exposto, julgamos de suma importância a aprovação desta Moção de 
Aplausos. 

0 TEXTO DA nnoÇÃo DEVERA CONTER O SEGUINTE TEOR: 

Estando evidenciados a relevância e o interesse público de que a matéria se 
reveste, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas 
prerrogativas, atendendo a propositura do Deputado Doutor Samuel, APLAUDE o Hospital 
de Cirurgia, por ter se tornado a primeira instituição hospitalar do Estado habilitada pelo 
Ministério da Saúde para realizar o transplante de fígado. A unidade também foi credenciada 
para o transplante de rim, conforme informam as Portarias N° 766 e N° 770 publicadas no 
Diário Oficial da União. 

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 01 de dezembro de 2022. 

DOUT SAMUEL 7/-  Dep6 tado Estadual 
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