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 RESOLUÇÃO Nº 196/22 – CIB/RS 
 

A Comissão Intergestores Bipartite/RS, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando: 

 
a Portaria de Consolidação nº 04, sobre as normas dos sistemas 

e subsistemas do Sistema Único de Saúde, assinada em 28/09/2017, que em 
seu Anexo I, aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de 
Transplantes e em seu Capítulo III, Seção I, Art. 22, autoriza a criação das 
Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos – OPO (Origem: PRT MS/GM 
2600/2009, Art. 1º); 

que conforme Portaria de Consolidação nº 06, Art. 372, § 3º , a 
partir do segundo ano de implantação das OPOs, o Incentivo para Custeio será 
repassado somente mediante demonstração pela OPO do cumprimento das 
metas pactuadas com a respectiva Central de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos (CNCDO) do estado ou do Distrito Federal, e em caso 
de não-cumprimento das metas, o repasse do Incentivo será suspenso. 
(Origem: PRT MS/GM 2601/2009, Art. 4º, § 3º); 

a Portaria GM/MS nº 1.031, de 04 de maio de 2011, que 
estabelece recurso financeiro anual destinado ao incentivo de custeio da etapa 
II das Organizações de Procura de Órgãos; 

o período de pandemia COVID-19, em que houve redução das 
doações e transplantes no Estado; 

a necessidade de definição das metas anuais, qualitativas e 
quantitativas para cada OPO conforme Portaria de Consolidação nº 06, Art. 
373, inciso V; 

a pactuação realizada na Reunião da SETEC-CIB/RS, de 
07/06/2022. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar as novas metas quantitativas e qualitativas 
estabelecidas para as OPO do Estado do Rio Grande do Sul do biênio 2021-
2022, conforme detalhamento abaixo: 

 
OPO 1 – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 
 

Quantitativas 2021/2022 

Notificações de M.E. >180/ano 

Efetivação das Notificações >30% 

Taxa de Negativa Familiar <30% das notificações 

Parada Cardio Respiratoria <5% 

 

Qualitativas: 

2021/2022: 
-Promover cursos online e práticos de DME, mínimo 10 cursos por ano.  
- Realizar os cursos de CIHDOTT em parceria com a Central de Transplantes. 
-Reorganizar o processo de doação nos hospitais da região, estimulando a busca ativa local. 
- Auxiliar no diagnóstico de morte encefálica. 
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OPO 2 – Hospital São Lucas da PUC/RS 

Quantitativas 2021/2022 

Notificações de M.E. > 160 /ano 

Efetivação das Notificações >30% 

Taxa de Negativa Familiar <40% 

PCR <5% 

 
Qualitativas: 

2021/2022: 
-Manter o fortalecimento e capacitação das CIHDOTTs. 
-Promover no mínimo 6 cursos de DME / ano 
- Realizar os cursos de CIHDOTT em parceria com a Central de Transplantes. 
- Ampliar parcerias com instituições de ensino e comunidades para a promoção da Doação de órgãos e tecidos. 
- Promover no mínimo 4 cursos sobre entrevista familiar / comunicação de más noticias.  
- Auxiliar no diagnóstico de morte encefálica. 

 
OPO 3 – Hospital Pompéia 

Quantitativas 2021/2022 

Notificações de M.E. > 80 

Efetivação das Notificações > 30% 

Taxa de Negativa Familiar <45% 

PCR <10% 

 

Qualitativas: 

2021/2022: 
- Promover no mínimo 10 cursos em 2021/2022: 
 2  cursos de CIHDOTT, 4 de entrevista familiar e 4 de DME. 
- Realizar os cursos de CIHDOTT em parceria com a Central de Transplantes. 
-Reorganizar o processo de doação nos hospitais da região, estimulando a busca ativa local. 
- Auxiliar no diagnóstico de morte encefálica. 

 
OPO 4 – Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo 

Quantitativas 2021/2022 

Notificações de M.E. > 80/ ano 

Efetivação das Notificações >30% 

Taxa de Negativa Familiar <50% 

PCR <10% 

 

Qualitativas: 

2021/2022: 
- Promover no mínimo 6 cursos de DME / ano; 
-Oferecer curso de manutenção hemodinâmica do potencial doador, juntamente com a CET RS, no mínimo 2 por 
ano. 
-Curso  sobre entrevista familiar para doação e comunicação de más notícias, no mínimo 4 cursos por ano.  
-Reorganização e fortalecimento das CIHDOTTs através de ações educativas e de educação continuada na 
abrangência da OPO4. 
-  Auxiliar no diagnóstico de morte encefálica. 
-  Realizar os cursos de CIHDOTT em parceria com a Central de Transplantes. 
- Reorganizar o processo de doação nos hospitais da região, estimulando a busca ativa local. 
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OPO 5 – Associação de Caridade Santa Casa de Rio Grande 
Quantitativas 2021/2022 

Notificações de M.E. > 50 / ano 

Efetivação das Notificações >30% 

Taxa de Negativa Familiar < 40% 

PCR < 10% 

 
Qualitativas: 

2021/2022: 
 - Realizar  cursos de CIHDOTT em parceria com a Central de Transplantes. 
-  Realizar no mínimo  4 Cursos de Diagnostico de Morte Encefalica. 
- Realizar no minimo 2 cursos sobre entrevista familiar e comunicação de más noticias.  
- Realizar no minimo 1 curso sobre manutenção de potencial doador /ano.  
- Auxiliar no diagnóstico de morte encefálica. 
-Reorganizar o processo de doação nos hospitais da região, estimulando a busca ativa local. 

 
OPO 6 – Hospital Bruno Born de Lajeado 

Quantitativas 2021/2022 

Notificações de M.E. > 70  

Efetivação das Notificações > 30% 

Taxa de Negativa Familiar < 45% 

PCR <10% 

 
Qualitativas: 

2021/2022: 
- Capacitação através de cursos de no mínimo 5 cursos de diagnóstico de DME,  
- Capacitação com no minimo 2 cursos sobre entrevista familiar para doação . 
- Curso de formação de coordenação de CIHDOTT em parceria com CET RS 
-Campanha D&T no mês de setembro de 2021/2022, em parceria com HUSM e UNIVATES. 
- Auxiliar no diagnóstico de morte encefálica. 
-Reorganizar o processo de doação nos hospitais da região, estimulando a busca ativa local. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua 

publicação. 
 

Porto Alegre, 07 de junho de 2022. 
 
 
 

ARITA BERGMANN 
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite/RS 


