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A reunião do Conselho contou com a presença de
representantes de todos os estados brasileiros
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Da esq. para a dir.: Rames Mattar Jr., secretário-geral da SBOT, Eleuses
Paiva, presidente da AMB, Neylor Lasmar, presidente da SBOT,

deputado federal Rafael Guerra, presidente da Frente Parlamentar da
Saúde, e Eduardo Vaz, diretor de defesa profissional da AMB

AAprimeira reunião do Con-
selho Nacional de Defesa
Profissional, realizada pela

SBOT nos  dias 6 e 7 de janeiro,
em São Paulo, foi o primeiro
grande evento do ano em defesa
dos médicos. O Conselho é uma
iniciativa da Gestão 2004 e tem por
objetivo discutir e propor soluções
na área de Defesa Profissional.
"Fizemos uma pesquisa com orto-
pedistas de todo o Brasil e 83% dos
entrevistados revelaram que a
Defesa Profissional deveria ser o
foco das atenções da SBOT em
2004. Como o Conselho é consti-
tuído por um representante de cada
regional, este trabalho é funda-
mental para legitimar nossas ações
nos estados", afirmou o presidente,
Neylor Lasmar.
O encontro foi patrocinado pela
Merck Sharp & Dohme (Vioxx®) e
contou com a participação do
presidente da Associação Médica
Brasileira, Eleuses Paiva, do
presidente do Conselho
Federal de Medicina, Edson
Oliveira Andrade, do depu-
tado federal Rafael Guerra,
presidente da Frente Parlamentar
da Saúde, do professor Cláudio
Tomanini, da Fundação Getúlio
Vargas, e do juiz de direito, Irineu

Fava. Foram discutidos temas como
a implantação da Classificação
Hierarquizada, a proliferação de
escolas médicas e o papel da
Agência Nacional de Saúde Suple-

mentar, dentre outros. O deputado
Rafael Guerra falou sobre o tra-
balho da Frente Parlamentar da
Saúde e sobre os projetos que

tramitam na Câmara
dos Deputados; Edson
Oliveira Andrade e
Eleuses Paiva deram um
panorama geral sobre
as negociações para a
implantação da CBHPM;
o professor Cláudio
Tomanini, fez uma pa-
lestra motivacional e deu
dicas para negociação;
já o juiz Irineu Fava
trouxe os aspectos legais
da negociação com as

Durante a primeira reunião do
Conselho Nacional de Defesa
Profissional da SBOT considerou-se
prioridade implementar as ações
para a adoção da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM). De
acordo com a resolução CFM
número 1.673/03, a CBHPM de-
verá ser o padrão mínimo e ético
de remuneração dos procedimentos
médicos para o Sistema de Saúde
Suplementar, incluindo suas ins-
truções gerais e valores.
Os diretores de defesa profissional
das Regionais deverão colher as
assinaturas de todos os Orto-
pedistas, atendendo as decisões da
Comissão Estadual de Honorários
Médicos na adoção da CBHPM.
As Regionais deverão iniciar as
negociações com as empresas de
medicina de grupo, seguradoras,
empresas de auto-gestão, coope-
rativas e outras fontes pagadoras de
serviço médico.
A coordenação das ações do
Conselho Nacional de Defesa
Profissional da SBOT, por meio de
suas comissões e comitês, prestará
assessoria técnica sobre as
condições de trabalho de seus
associados, do seu comportamento
ético e da política de sua implemen-
tação, buscando a melhoria do
atendimento à população.
O Conselho Nacional de Defesa
Profissional da SBOT alerta aos
Ortopedistas que os médicos que
adotarem contratos com remune-
ração abaixo da CBHPM são
passíveis de denúncia aos CRM�s,
de acordo com os artigos 77 e 78
do Código de Ética Médica.

São Paulo, 07/01/2004

Conselho Nacional
de Defesa Profissional

Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

empresas. O encontro foi bastante
elogiado pelas autoridades pre-
sentes e as propostas que mais se
destacaram foram necessidade de
punição para os médicos que não

cumprirem os valores
mínimos da CBHPM e a
suspensão imediata dos
planos que não aderirem
a ela. "Todas as propostas

serão cuidadosamente estudadas",
garantiu Neylor Lasmar.
A reunião resultou na elaboração
de Termo de Autorização e Com-
promisso, que deverá ser assinado
por todos os ortopedistas, no qual
comprometem-se a adotar a
Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos
e autorizam a SBOT a atuar junto
aos planos de saúde para sua
implantação, utilizando todas as
medidas cabíveis. A SBOT está
divulgando uma Carta Aberta aos
Ortopedistas Brasil, que publi-
camos na íntegra (ao lado), na qual
explica o papel das regionais e dos
ortopedistas nessa empreitada.

Criado o Conselho Nacional de Defesa Profissional da SBOT, com representantes de todos os
estados brasileiros. Líderes das principais entidades médicas do Brasil e parlamentares ligados
à área da saúde foram convidados para discutir ações em defesa dos médicos brasileiros
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Criado o Conselho Nacional de Defesa
Profissional da SBOT, com representantes

de todos os estados brasileiros

Carta Aberta aos
Ortopedistas do Brasil
Carta Aberta aos

Ortopedistas do BrasilA SBOT sai na frenteA SBOT sai na frente
A Ortopedia está mobilizadaA Ortopedia está mobilizada
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Jornal da SBOT

O
fórum mais adequado
para a discussão dos
problemas e tomada de
decisões. Todos os 26
membros compareceram
ao encontro, além de
toda a diretoria da
Gestão 2004.
Convidamos também
várias autoridades, como
o deputado federal
Rafael Guerra, meu
amigo pessoal e presi-
dente da Frente Parla-
mentar da Saúde � que

reúne 239 deputados e três senadores
� e os presidentes da Associação
Médica Brasileira, Eleuses Paiva, e do
Conselho Federal de Medicina, Edson
Oliveira Andrade, além do juiz de
direito, dr. Irineu Fava, e do pro-
fessor Cláudio Tomanini, da Fundação
Getúlio Vargas.
A presença desses profissionais deu
ao nosso encontro um caráter oficial,
constituindo-se no primeiro grande
encontro em favor do resgate da
dignidade dos médicos em 2004.
Começamos o ano muito bem, mas
somente com a participação ativa de
todos os ortopedistas é que teremos
chances de vitória. Procure sua regional
e participe dos movimentos em sua
cidade. Discuta com o representante do
seu estado as ações e as estratégias
mais adequadas à sua região.
Ajude-nos a fazer de 2004 um ano
melhor.

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Ligue grátis  0800 5572682

EDITORIAL PALAVRA DO PRESIDENTE

Omomento que estamos atraves-
sando é um caminho sem
volta. Não há como retro-

ceder nesta que é a batalha decisiva
para a implantação da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM). Clínicas
fechando, consultórios desativados,
cirurgias eletivas adiadas ou canceladas
refletem um momento muito triste da
assistência médica no nosso País. A
sobrecarga de im-
postos e os altos
custos operacio-
nais nos impedem
de continuar a
realizar atos mé-
dicos baseados na
Tabela 92. Todos
estão conscientes
disso. O momento é de reação e ela já
começou. O movimento pela im-
plantação da CBHPM toma corpo em
todos os estados do Brasil e a cada dia
se intensifica mais. As Unimed's �
responsáveis pela maior fatia de
atendimentos � têm de se adaptar a
estes valores, que são os mínimos
possíveis. E como donos das Unimed's,
nós é que precisamos determinar o
nosso preço. As empresas que não
possuem capacidade para pagar o
mínimo necessário pela assistência
médica devem recorrer ao Sistema
Único de Saúde, pois não podemos
mais subsidiá-las.
Do mesmo modo, as empresas de
medicina de grupo, mais que as
Unimed's, precisam implantar integral-

mente a CBHPM, pois tendo fins lucra-
tivos não há justificativa para não fazê-
lo. É claro que o médico, ao exigir o
cumprimento da CBHPM pela Unimed,
deve assumir a mesma postura com re-
lação a todos os outros convênios, caso
contrário seria desonesto e letal para o
sistema Unimed. As seguradoras são as
que mais têm condições de atender
nossa reivindicação, apesar do fato de
algumas empresas do setor apresen-

tarem balanços de-
ficitários, o que não
reflete a realidade
do mercado. Final-
mente a Unidas,
que representa
todas as empresas
de auto-gestão (Pe-
trobrás, Cassi, Esta-

duais e Municipais), é o primeiro
conglomerado que praticamente já
acertou a implantação, faltando apenas
alguns detalhes que estão sendo
acertados com nossas entidades
nacionais.Como o colega pode ver,
todos os setores estão se mobilizando
para a implantação da CBHPM. Só está
faltando você se engajar nesta cruzada.
Procure sua regional e seus colegas,
especialmente os de outras especiali-
dades, pois o momento é este. É vencer
ou vencer! Não há meio termo! A união
dos 280 mil  médicos brasileiros levará
à formação de uma entidade única,
com maior representatividade e força
para lutar por nossos direitos.

George Bitar
Editor-chefe

VENCERVENCER
DignidadeDignidade JÁJÁ
Prezado colega e

amigo ortopedista,
você está rece-

bendo a primeira edição
do Jornal da SBOT sob
o comando da Gestão
2004. Como você já
deve ter percebido,
trata-se de uma edição
extra, produzida exclusi-
vamente para trazer
todos os detalhes da pri-
meira reunião do Con-
selho Nacional de De-
fesa Profissional, que
ocorreu em São Paulo nos dias 6 e 7
de janeiro, cujo objetivo foi desenvolver
propostas para melhorar as condições
de trabalho dos ortopedistas, como a
implantação da Classificação Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos.
Hoje, nossa grande preocupação é
com relação à situação caótica em que
se encontra  medicina brasileira, agra-
vada pela forma vil, mesquinha e mer-
cantilista adotada pelas operadoras de
planos de saúde na condução de seus
negócios. Isso mesmo: para elas, a me-
dicina nada mais é do que um negócio!
Essas empresas constituem a principal
e inequívoca fonte de desvalorização do
nosso trabalho e a adoção da classifi-
cação é o primeiro passo para acabar
de uma vez por todas com os abusos e
devolver aos médicos a dignidade que
lhes foi roubada. O trabalho do Con-
selho ao longo do ano será decisivo
para termos êxito nessa batalha, porque
ele é composto por representantes de
todos os estados, constituindo-se no

P
OU VENCEROU VENCER

O médico, ao exigir o
cumprimento da CBHPM pela

Unimed, deve assumir a
mesma postura com relação a

todos os outros convênios,
caso contrário seria desonesto
e letal para o sistema Unimed
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O presidente da AMB,
Eleuses Paiva

3Visite o seu portal www.sbot.org.br

da tabela, ele respondeu que se o CFM
receber a denúncia será difícil infrator
escapar. "Nossa resolução não tipifica
a punição a ser dada, o que provavel-
mente será uma censura pública, mas
ela serve para mostrar para o médico
o caminho da vergonha". Ele elogiou a
criação de um conselho formado por
representantes de todos os estados,
afirmando que a SBOT somente será
forte se suas regionais estiverem forta-
lecidas. "A SBOT sempre deu suporte
às nossas resoluções e eu faço questão
de colocar o CFM à sua disposição
neste importante trabalho de Defesa
Profissional," finalizou.

O presidente do CFM, Edson Oliveira
Andrade, e o presidenyte da SBOT,

Neylor Lasmar

CFM CONGRESSO NACIONAL

O presidente do Conselho Federal de Medicina, Edson Oliveira
Andrade, afirmou que o trabalho da SBOT junto aos representantes
estaduais serve de exemplo para as demais sociedades médicas

Força política
    em Brasília

Força política
    em Brasília

O presidente da Frente Parlamentar da Saúde, Rafael Guerra,
orientou os ortopedistas a cerrarem fileiras com as demais
especialidades para ganharem maior força no Congresso

Opresidente da Frente Parla-
mentar da Saúde, que integra
239 deputados e três sena-

dores, deputado federal Rafael Guerra,
interrompeu suas férias para participar
da primeira reunião do Conselho
Nacional de Defesa
Profissional da SBOT.
�Não podia deixar de
atender o convite do dr.
Neylor Lasmar, que é
meu amigo pessoal�
afirmou. Ele disse que o
Projeto de Lei para
o reconhecimento da
CBHPM já está pronto
para ser votado, mas
lembrou que há dois
anos um projeto seme-
lhante teve parecer con-
trário por pressão dos
planos de saúde. "Os
médicos precisam se
unir como aconteceu durante o 10o

Enem. Juntos, sua representativi-
dade será muito maior", aconselhou.
Ele disse que o lema da SBOT para
este ano é importantíssimo porque
visa a resgatar a dignidade do
médico. Em 2003, a atuação da
Frente impediu os governadores de

AMB

O deputado federal Rafael
Guerra preside a Frente
Parlamentar da Saúde

Opresidente do Conselho Fe-
deral de Medicina, Edson
Oliveira Andrade, agradeceu

o convite do presidente da SBOT, Neylor
Lasmar, para a primeira reunião do
Conselho Nacional de Defesa Profis-
sional. Ele disse que as reivindicações
dos médicos somente serão atendidas
se houver organização, competência e
vontade de lutar. "Sem um desses ingre-
dientes estamos fadados ao fracasso".
Segundo ele, os médicos estão numa
encruzilhada profissional e somente a
partir da análise e identificação dos
problemas é que será possível superá-
los. Ele afirmou que a CBHPM é fruto
do estágio de tolerância e responsabili-
dade que as sociedades médicas
alcançaram no Brasil, abrindo mão de
suas competências e de compor o valor
de seus honorários profissionais iso-
ladamente para abraçar a nova Classi-
ficação Hierarquizada. "Precisamos
implantá-la, mas isso deve ser feito com
bom senso. A Unidas, por exemplo,
aceitou a implantação a partir do dia
2 de abril, mas ela representa 143 ope-
radoras, com realidades financeiras
diferentes. Cabe a nós entender esse
processo". Questionado sobre se haverá
punição para quem trabalhar abaixo

O O

A palestra de Eleuses Paiva foi
direcionada para a implan-
tação da CBHPM. Ele elogiou

a iniciativa da SBOT pela criação do
Conselho Nacional de Defesa Profis-
sional e agradeceu o convite do presi-
dente da SBOT, Neylor Lasmar. Segundo
ele, a nova tabela é a única forma para
haver honorários mais justos. "Vários
movimentos se multiplicaram em todos
os estados, mas ainda não houve uma
uniformidade no nível nacional�. Ele
pontuou sobre como está a negociação
com as operadoras:
Unidas - Quer negociar uma implan-
tação nacional, mas a proposta foi refu-
tada porque há locais em que os mé-

dicos já conseguiram ho-
norários maiores do que
os previstos na nova clas-
sificação, como Brasília.
Ficou ponderado que a
AMB vai negociar com as
sociedades um valor
mínimo nacional e os
estados têm liberdade de
discutir valores supe-
riores. A Unidas está
pleiteando a implantação
escalonada, com uma
banda inferior de 25%
e ajustando semestral-
mente, 5% de cada vez, até atingir o
valor requerido pelos médicos.

Sistema Unimed �
Aceita a implantação
mas ainda não definiu
uma data. A nego-
ciação está mais avan-
çada com as singulares.
A Unimed de São José
dos Campos já aceitou
a implantação e a de
São José do Rio Preto
deve adotá-la em 45
dias. Em três meses
a AMB acredita que de-
verá haver seis Unimed´s
com a classificação já

adotada em São Paulo. No âmbito
brasileiro, diversas singulares no

A

Um exemplo
a ser seguido
Um exemplo
a ser seguido

U n i n d o   F O R Ç A SU n i n d o   F O R Ç A S
O presidente da Associação Médica Brasileira deu um panorama sobre a implantação da Classificação Hierarquizada

em todo o Brasil e reafirmou que a união é mais importante do que nunca

desvincularem 25% das receitas
orçamentárias, fato que geraria
perda de 20% nos recursos para
a saúde em todos os estados, e ga-
rantiu a manutenção da vinculação da
CPMF. "A vinculação garante um

fluxo permanente para a
saúde o ano todo",
explica. A frente tam-
bém conseguiu tirar o
setor da saúde da co-
brança da Cofins, que
teria um aumento de
150%. E no final do ano,
a maior vitória: o go-
verno havia vetado um
dos artigos da Lei
de Diretrizes Orçamen-
tárias, que poderia
retirar R$ 4 bilhões do
orçamento deste ano
para a saúde mas foi
obrigado a voltar atrás.

Para este ano as prioridades serão a
bi-tributação do ISS sobre médicos e
cooperativas, a 'legalização' da CBHPM,
a redefinição dos critérios para a
abertura de novas escolas e a comple-
mentação dos honorários através da
cobrança dos pacientes particulares
atendidos pelo SUS.

Espírito Santo, Pernambuco e Sergipe,
dentre outras, já concordaram com a
nova tabela.
Abramge - As reuniões têm sido
improdutivas. "Não houve avanço por-
que eles simplesmente se recusam a
negociar", diz Eleuses.
Fenaseg - O presidente da AMB
participou de uma reunião no dia
22 de dezembro com representantes de
todas as seguradoras de saúde, mas
na ocasião não houve posicionamento.
No início de 2004 a entidade solicitou
uma reunião com a direção da
AMB para discutir a implantação. �Foi
uma surpresa agradável�, confessa
Eleuses Paiva.
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Ortopedista, assine o Termo de Compromisso encartado nesta
edição. Já colhemos inúmeras assinaturas durante o Exame

de Campinas. Envie o mais rapidamente possível.

Ortopedista, assine o Termo de Compromisso encartado nesta
edição. Já colhemos inúmeras assinaturas durante o Exame

de Campinas. Envie o mais rapidamente possível.
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DIRETORIA 2004
A primeira reunião do Conselho Nacional de Defesa Profissional foi, também, palco para
que os representantes das regionais informassem sobre como está a implantação da
Classificação Hierarquizada no âmbito estadual. Veja alguns exemplos:

Os artigos assinados não
representam, necessariamente, a
posição da diretoria da entidade.

É permitida a reprodução de
artigos, desde que citada a fonte.

A experiência das regionais
REGIONAIS

A experiência das regionais

São Paulo
Algumas singulares da Unimed no
interior paulista já se compro-
meteram pela adoção da nova
tabela, mas ainda há necessidade
de uma mobilização maior para
garantir a implantação irrestrita no
âmbito estadual.  O trabalho tem
sido focado na conscientização dos
ortopedistas.

(George Bitar)

Espírito Santo
É um dos estados mais avançados
na implantação da CBHPM. Todas
as entidades médicas estaduais
trabalham unidas. Foram enviados exem-
plares da CBHPM a todos os convênios e
estreitamos relações com a OAB, com o Mi-
nistério Público, com a Procuradoria Geral
da República e com as seis Unimed's esta-
duais.  De inimigos declarados passamos a
ter parceiros na adoção da CBHPM.

(Hélio Barroso dos Reis)

Rio Grande do Norte
Começamos a mobilização do dia 11 de
novembro através da união do CRM, AMB,
cooperativas e diversas sociedades médicas
e paralisamos cerca de 80% das clínicas em
todo o estado. Já foi aprovada uma lei que
reconhece legalmente a nova classificação
e que deverá ser sancionada pela gover-
nadora do estado. O Ministério Público
Estadual achou que a tabela era justa e deu
prazo até 26 de janeiro para sua im-
plantação. Caso isso não aconteça temos
amparo legal para receber diretamente dos
pacientes e orientá-los a pedir reembolso.
Todos os ortopedistas do estado aderiram
ao movimento.

(Jean Válber Rodrigues)

Rio de Janeiro
Os ortopedistas e demais médicos cariocas
promoveram uma grande paralisação no
atendimento aos convênios no ano passado,
com a adesão de 90% das clínicas de
ortopedia,  e conseguiram fazer com que
os planos de saúde reajustassem os
honorários. A Sul América já divulgou uma
carta de intenções com sete itens, na qual
se compromete a pagar R$ 31 por consulta
e seguir as normas de credenciamento
determinadas pela ANS.

(Frederico Genuíno)

Pernambuco
A partir de 2002 fizemos um movimento
chamado Movimento pela Dignidade
Médica, que congrega todas as entidades
do Estado. Com relação à  CBHPM nosso
maior desafio era unir os ortopedistas
pernambucanos. Para isso, os ortopedistas
e as clínicas assinaram uma procuração
autorizando uma negociação coletiva.
Estamos tendo avanços sem precisar viver
o trauma da disputa.

(Jomar Hygino de Moraes Guerra Filho)
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Mato Grosso do Sul
Em Campo Grande os ortopedistas
só estão atendendo a Unimed e os
seguros-saúde, a R$ 50 por
consulta, e os demais planos
ficaram na banda de 20% superior.
Nós recebemos diretamente do
paciente e ele tem de exigir o
reembolso junto aos planos. Temos
cerca de 80 ortopedistas em
Campo Grande e todos aderiram.
Alguns poucos tentaram furar o
movimento mas recuaram depois
que ameaçamos denunciá-los à
SBOT e ao CRM.

(Marcos Henrique Marini)

Mato Grosso
No nosso estado temos um modelo de pro-
curação endossado pelo Ministério Público
onde cada hospital autoriza o sindicado a
negociar a implantação da CBHPM.

(Maurício de Araújo Allet)

Paraná
Na Unimed nos disseram que se a CBHPM
fosse implantada o sistema quebraria em
três meses. Nossa posição é paralisar o
atendimento aos piores convênios e partir
para cobrança suplementar dos pacientes
particulares atendidos pelo SUS.

(Mauro Luiz Fuchs)

Distrito Federal
Já vínhamos negociando com as empresas
desde 2000 e conseguimos CH de 0,36 por
consulta e a implantação da CBHPM traria
perdas ao que já conquistamos. A sugestão
dos integrantes do Conselho é a de que se
implante a CBHPM e que  se utilize o sistema
de bandas para não haver retrocessos.

 (Afonso Henrique P. Fernandes)

A diretoria da SBOT e os representantes de Defesa
Profissional de todos os estados brasileiros
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