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    Palavra do
presidente

Se tivermos um comportamento pautado
pela unidade, poderemos construir um
futuro melhor não apenas para os
ortopedistas, mas para todos os médicos
brasileiros.

Família
 unida

Família
 unida

A Câmara dos De-
putados vai discutir
Projeto do deputado
Inocêncio Oliveira
(foto), que garante aos
pacientes escolher
livremente o médico e
hospital de sua pre-
ferência.
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A nova diretoria da SBOT foi empossada oficialmente por acasião
do exame para a obtenção do Título de Especialista, em Campi-
nas, durante a reunião da Comissão Executiva. Ao abrir o Fórum

da SBOT, no segundo dia do Exame, o presidente Neylor Lasmar
reafirmou o compromisso da Gestão 2004 na defesa dos interesses
profissionais dos ortopedistas. Ele disse que não irá se descuidar da
parte científica, mas garantiu que todos os esforços serão canalizados
para devolver aos ortopedistas a dignidade que lhes foi roubada nos
últimos dez anos.

O ano daO ano da
Defesa ProfissionalDefesa Profissional
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ANUNCIADOANUNCIADO
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Os ortopedistas fazem parte do grupo de
profissionais de saúde mais expostos ao
risco de contrair doenças como a hepatite
C durante os procedimentos cirúrgicos.
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Médicos do Nordeste e da
região do Vale do Paraíba,
em São Paulo, dão exem-
plo de união e garantem
o apoio das operadoras
e dos órgãos de defesa
do consumidor na im-
plantação da CBHPM.
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Editorial

Ordem dos
  Médicos
Ordem dos
  Médicos

A criação da Ordem dos Médicos do
Brasil é uma questão de tempo. Em breve
os médicos poderão contar com uma
entidade única e muito bem estruturada.

Pág. 03

Entrevista
O presidente da SBOT, Neylor Lasmar,
concede sua primeira entrevista ao
Jornal da SBOT e diz que chegou
o momento de levantar a bandeira
do resgate da dignidade profis-
sional. Segundo ele a situação é
caótica e os médicos não podem
esperar mais.
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preciso que todos � sem exceção �
participem ativamente da nossa gestão,
dando sugestões e ajudando-nos
superar a todos os obstáculos. Para que
alcancemos cada um dos nossos
objetivos, vamos promover uma
integração ainda maior da SBOT com
as Regionais e com os Comitês de
Especialidades. As regionais e os
comitês constituem uma área vital para

nossa sociedade e
como tal, precisam
estar integrados à
SBOT. Suas ações
devem estar em
consonância com o
pensamento da en-
tidade maior. Se
cada um buscar

seu próprio crescimento sem se
preocupar em olhar para os lados,
seremos cada vez mais fracos.
Entretanto, se as regionais forem fortes,
a SBOT será forte, assim como os
comitês. Não pode haver indepen-
dência nesse processo. O título
'Família Unida' não foi escolhido ao
acaso: considero a SBOT uma família
da qual muito me orgulho em pertencer.
Não há nada mais forte do que os
laços familiares. Se agirmos como
uma família, ou seja, se nos impor-
tarmos uns com os outros, se fa-
larmos a mesma linguagem e se
tivermos um comportamento pautado
pela unidade, poderemos construir
um futuro melhor não apenas para
os ortopedistas mas para todos os
médicos brasileiros.

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Família UnidaFamília UnidaOrdem os Médicos do Brasil

A criação da Ordem dos Mé-
dicos do Brasil (OMB), anun-
ciada pelo Conselho Federal

de Medicina e pela Associação Médica
Brasileira, é uma entidade que já vai
nascer com 10 anos de atraso, no
mínimo, através da unificação das
duas entidades maiores da medicina
brasileira. Despidos da vaidade
que caracteriza certas lideranças,
o presidente do CFM, Edson Oliveira
Andrade, e o presidente da AMB,
Eleuses Paiva,
tiveram a co-
ragem de ab-
dicar das enti-
dades que di-
rigem para for-
mar a OMB.
De agora em
diante os 280 mil
médicos brasileiros serão repre-
sentados por uma entidade única
com a mesma força e representa-
tividade da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). Por coincidência
ou não, os temas que hoje a OAB
debate (excesso de faculdades, ato
do advogado, valorização do tra-
balho profissional) são as mesmas
bandeiras levantadas pelos médicos.
Imagine juntarmos as causas. Os
sindicatos e as cooperativas mé-
dicas (Unimed's) poderiam ser o
braço sindical e econômico da fu-
tura entidade.
Além da representividade legal,
política e sindical, a presença da
cooperativa tornaria possível o creden-

ciamento universal de todos os
portadores de qualificação com-
provada pelas suas respectivas
sociedades científicas.
O outro aspecto positivo da enti-
dade única nos níveis Federal, Esta-
dual e Municipal é a economia
que teremos, deixando de recolher
inúmeras anuidades para a ma-
nutenção financeira das mais variadas
entidades. Não dá mais para
pagar CRM, AMB, regional de cada

estado, sindi-
catos e outras
entidades. Os
prédios, os fun-
cionários, as
despesas dupli-
cadas, triplica-
das, quadrupli-
cadas, seriam

racionalmente reduzidas e rever-
tidas para benefício do médico, cada
vez mais pobre, trabalhando mais
e ganhando cada vez menos.
Como vê o leitor, a criação da
Ordem dos Médicos do Brasil só
trará vantagens e poderá res-
gatar nossa importância como mé-
dicos e cidadãos. Mais uma vez, assim
como para a implantação da Clas-
sificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos da AMB/
CFM, a união e o apoio de todos
os médicos brasileiros será funda-
mental e decisiva.

George Bitar
Editor Chefe

SÓ VANTAGENSSÓ VANTAGENS
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Se agirmos como uma
família e se tivermos um
comportamento pautado
pela unidade, poderemos
construir um futuro melhor

TTenho dito que suceder os presi-
dentes que me antecederam é
uma grande honra e ao mesmo

tempo, um grande desafio. Desde a
fundação da SBOT até hoje, 35 dire-
torias se revezaram na direção da nossa
sociedade e cada uma procurou
enfocar o objetivo que lhes parecia mais
adequado ao seu tempo, sempre
buscando o crescimento científico da
SBOT. Para dar
continuidade a
esse processo his-
tórico, vamos for-
talecer ainda mais
as Comissões Per-
manentes, sobre-
tudo as Comissões
de Educação Con-
tinuada e Ensino e Treinamento, que já
possuem uma estrutura invejável e uma
trajetória de sucesso com inequívoco
reconhecimento. Para tanto, solicitei ao
dr. Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho
que permanecesse mais um ano à
frente da CET, e ao dr. Moisés Cohen
que assumisse a presidência da CEC.
Tenho certeza de que a SBOT só tem a
ganhar com essa estrutura.
Entretanto, a maior preocupação dos
ortopedistas atualmente é com relação
à situação caótica em que se encontra
a medicina brasileira, onde o mercanti-
lismo e a fome pelo lucro fácil fazem
parte da rotina da grande maioria das
operadoras de planos de saúde. Por
isso, nosso principal desafio neste ano
será resgatar a dignidade profissional
dos ortopedistas brasileiros. Temos
todas as condições para alcançar
grandes feitos em 2004, mas a SBOT
não poderá fazer tudo sozinha. É

Os 280 mil médicos brasileiros
serão representados por

uma entidade única com a
mesma força da Ordem dos

Advogados do Brasil
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O presidente da SBOT, Neylor Lasmar, disse que chegou o momento de
os ortopedistas partirem para a ação na busca por melhores condições
de trabalho. "Vamos focar nossa atuação na área de Defesa Profissional
e trabalhar  arduamente, mas precisamos da ajuda e do comprometimento
de todos com esse desafio", disse.

para melhorarmos o controle do ma-
terial usado em cirurgias ortopédicas.
A Defesa Profissional continua sob a
presidência do incansável dr. George
Bitar, que sempre lutou muito por todos.

A SBOT tem uma responsabilidade
social a cumprir?
A grande responsabilidade social do
médico é lutar para melhorar a quali-
dade do atendimento à população. No
Brasil está muito em moda falar em fo-
me zero. É justo, mas também há fome
de leitos hospitalares, de remédio, de
saúde e de dignidade para o médico.

A SBOT tem grande representati-
vidade no Brasil. É possível au-
mentar sua força no exterior?
Isto já está acontecendo de forma
natural. A SBOT terá direito a quinze
minutos de fala no café dos presidentes,
que vai acontecer durante o congresso
da Academia Americana de Ortopedia,
que é uma vitrine mundial na nossa
especialidade. Todas as sociedades de
ortopedia do mundo estarão represen-
tadas por seus presidentes e ao Brasil
foi dada a oportunidade de falar sobre
a atuação da SBOT. Estamos providen-
ciando um vídeo institucional sobre a
SBOT, seus projetos, suas sedes, o rigor
do nosso exame para a obtenção do Tí-
tulo de Especialista e a seriedade com a
qual trabalhamos em prol da ortopedia.

O que o senhor espera dos orto-
pedistas neste ano?
Eu espero sinceramente que eles se en-
gajem nesse processo de união e de
resgate da dignidade profissional e que
compreendam que as ações que es-
tamos implementando irão reverter em
benefício de toda a classe. Se todos tive-
rem essa visão, então poderemos con-
seguir uma vitória importante. A SBOT
sozinha não vai resolver todo o pro-
blema. Precisaremos trabalhar unidos
com todas as outras especialidades.

Quais são os planos da sua
gestão para 2004?
Fizemos uma pesquisa abran-

gendo todos os membros da SBOT e
perguntamos em qual área gostariam
que nós atuássemos. Mais de 83% pe-
diram uma atuação voltada para a
defesa profissional. Por isso acredita-
mos que é o momento da SBOT levantar
a bandeira do resgate da dignidade
profissional porque a situação é caótica.
Temos visto um sucateamento do nosso
trabalho nos últimos oito anos, en-
quanto as operadoras reajustaram o
preço das mensalidades em percentuais
que variam de 120% a 140% sem
jamais repassaram um centavo para os
honorários médicos, muitos dos quais
não conseguem mais freqüentar cursos
e congressos de atualização porque lhes
faltam recursos.

O trabalho do Conselho Nacional
de Defesa Profissional da SBOT
pretende mudar essa realidade?
Sim, porque legitima nossa ação nos
estados. O Conselho é integrado pelo
diretor de defesa profissional de todas
as regionais, totalizando 26 estados.
Sua criação foi a primeira ação efetiva
da Gestão 2004 e o objetivo é envolver
os ortopedistas de todas as regiões do
Brasil nas questões que envolvem a
Defesa Profissional. Todos, sem ex-
ceção, estiveram presentes na primeira
reunião que realizamos, no mês de ja-
neiro, em São Paulo, com a partici-
pação dos presidentes do CFM, Edson

de Oliveira Andrade e da AMB, Eleuses
Paiva, do deputado federal Rafael
Guerra, presidente da Frente Parla-
mentar da Saúde no Congresso Nacio-
nal e de outros profissionais renomados.

A implantação da Classificação
Hierarquizada será o maior
desafio da SBOT?
É uma das grandes metas, mas não é
a única. Não podemos nos descuidar
de outras questões, como por exemplo,
a proliferação das faculdades de
medicina, algumas criadas em locais
que não possuem sequer um hospital.
A nova tabela não corrige todas as
distorções, mas melhora muito os níveis
de remuneração. Sua implantação é
fundamental, e por essa razão esta-
remos presenteando cada ortopedista
com um exemplar da CBHPM para que
todos a conheçam. Em reunião com
a Associação Médica Brasileira fomos
informados pelo dr. Eleuses Paiva de
que a negociação com a Unidas já está
bem avançada e que a nova tabela
deverá ser implantada a partir de abril.
Outra questão é com relação às
Unimed�s do Brasil. Por que tanta difi-
culdade para a entrada de médicos em
seus quadros e restrições na escolha de
hospitais por parte dos pacientes, desde
que estes hospitais preencham requi-
sitos técnicos de qualidade? Se são coo-
perativas de médicos, deveriam adotar
o credenciamento universal de médicos
e hospitais. Estamos inteiramente de
acordo com o Projeto de Lei do depu-

tado Inocêncio Oliveira, que
prevê o credenciamento
universal, e esperamos que
seja aprovado na íntegra,
porque ele vai corrigir todas
as distorções. Esta também
é uma questão importante
que merece nossa reflexão.

Que papéis terão as re-
gionais em sua gestão?
Vamos procurar fazer uma
grande integração, não
apenas entre a SBOT e as
regionais, mas também
com os Comitês de Especia-

lidades. Acredito que nossa
força advém da nossa coesão.
Quanto mais dependentes formos
um do outro, maior será nossa força e
nossa representatividade na luta pelos
nossos direitos.

E no campo científico?
A SBOT já avançou muito no aspecto
científico e por isso nossa preocupação
em cuidar um pouco mais da nossa de-
fesa profissional, mas uma das medidas
para que o crescimento científico não
pare será a criação de uma biblioteca
virtual. Creio que a SBOT tem o dever
de facilitar o acesso de seus membros
aos periódicos internacionais mais im-
portantes da ortopedia e todos os sócios
poderão acessá-la gratuitamente.
Teremos uma bibliotecária especifica-
mente para auxiliar os membros sobre
como tirar o melhor proveito dessa
ferramenta. Essa bilblioteca já foi insta-
lada e será oficialmente inaugurada no
mês de março.

E quanto ao Portal da SBOT?
A Internet é o veículo de informação
mais rápido que existe e precisamos
torná-lo mais acessível a todos os co-
legas. Esse trabalho vinha sendo feito de
forma brilhante pelo dr. Paulo Roberto
Barbosa e agora será continuado pelo
dr. Rames Mattar, que é  secretário-geral
na minha gestão, um apaixonado pela
informática e de extrema competência.

As comissões permanentes serão
fortalecidas?
Sem dúvida! Iremos incentivar novos
projetos e o  primeiro é o Proato � Pro-
grama de Atualização em Traumato-
ortopedia, que está fazendo muito
sucesso na Argentina e que vamos
implementar no Brasil, com ação
conjugada entre a CET e a CEC.
Estas duas comissões têm sido de
uma eficiência a toda prova e temos
a obrigação de oferecer todo o
suporte que for necessário. A CET con-
tinua sendo presidida pelo dr. Tarcísio
Eloy e a CEC passa a ser presidida pelo
dr. Moisés Cohen. Reestruturamos a
Comissão de Controle de Materiais

Q

Em defesa dosEm defesa dos

Rames Mattar Jr., Eleuses Paiva, Neylor Lasmar,
Rafael Guerra e Eduardo Vaz

ortopedistas brasileirosortopedistas brasileiros

�Ortopedista, assine o Termo de Compromisso
encartado na edição anterior e envie-nos, urgente!�

�Ortopedista, assine o Termo de Compromisso
encartado na edição anterior e envie-nos, urgente!�
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O professor de doenças infecciosas da Unifesp, Eduardo Medeiros, diz que equipamentos adequados e
atenção por parte do cirurgião constituem a melhor medida profilática contra as hepatites

Os médicos constituem um grupo
de profissionais mais propensos
a contrair doenças de natureza

infecciosa viral por acidentes ocupa-
cionais, como as hepatites e a Aids. Os
riscos estão presentes, quase na
totalidade, no atendimento a poli-
traumatizados e em cirurgias de grande
porte, sobretudo na ortopedia, onde
muitas vezes há necessidade de emprego
de força física por parte do cirurgião, uso
de materiais cortantes que podem gerar
aerossóis (fragmentos ósseos) e manipu-
lação do campo cirúrgico sem uma visua-
lização direta. "O risco de acidente ocupa-
cional nessa especialidade é muito
expressivo, sobretudo para colegas que
trabalham em unidades de emergência,
onde o tempo é um fator importante e
nem sempre os cuidados são tomados de
forma adequada", diz o professor de
doenças infecciosas da Universi-
dade Federal de São Paulo, Eduardo
Alexandrino Servolo de Medeiros.
As chances de o médico  adquirir o vírus
da hepatite C num acidente com material
contaminado variam de 1% a 3%; HIV de
0,3%, já para a hepatite B, o risco
chega a 30%, porque o vírus tem maior
potencial de transmissão. Estas esti-
mativas dependem de vários fatores. "Se
for um portador de hepatite C, por
exemplo, com uma grande replicação
viral, a transmissão ocorre com maior
facilidade e o cirurgião tem de estar
atento, sobretudo no atendimento
de emergência, quando não se co-
nhecem os fatores de risco para essas in-

fecções do paciente", diz.
Segundo ele um dos
maiores problemas é que
geralmente o médico
subestima os riscos e não
toma os cuidados de-
vidos durante o aten-
dimento, sobretudo com
relação ao uso de equi-
pamentos adequados,
como óculos de pro-
teção, máscara e avental
cirúrgico impermeável.
"É muito comum vermos
cirurgiões com a máscara
abaixo do nariz e sem os
óculos. Já há casos na literatura
demonstrando a transmissão da hepatite
B através da conjuntiva. E o avental imper-
meável justifica-se na ortopedia porque
há cirurgias muito prolongadas, com san-
gramento exuberante", explica. E para
quem acredita que a transmissão ocorre
por inexperiência, ele avisa que a maioria
dos casos envolve profissionais mais
velhos, que se sentem mais seguros do
ponto de vista técnico e não incorporaram
a importância das medidas preventivas.

Sintomatologia e tratamento
A hepatite tipo C é uma doença
silenciosa, cujos sinais se apresentam
depois de 15 ou 20 anos após a
transmissão e mesmo assim, em apenas
parte dos casos. Na fase aguda, o
paciente deve ficar afastado das
atividades, até por necessidade de
tratamento, mas a grande dúvida é

com relação àqueles
que têm hepatite C
crônica. "Há muitas dis-
cussões na literatura
e entre as sociedades
sobre a necessidade
de se afastar o profis-
sional de suas ativi-
dades cirúrgicas. Não
há restrições de que o
cirurgião com hepatite C
continue operando por-
que o risco dele conta-
minar o paciente é muito
baixo", informa.

Profilaxia
Os hospitais devem ter uma rotina para
quem sofre um acidente no centro
cirúrgico e as medidas são semelhantes
entre os serviços. O primeiro passo,
após um acidente, é afastar-se do campo
cirúrgico, passando a responsabilidade
para um assistente. O passo seguinte é
notificar a Comissão de Controle de
Infecção e, em seguida, realizar a
sorologia específica tanto no paciente-
fonte quanto no médico, para conhecer
o perfil sorológico de ambos. Se o
paciente estiver consciente deve autorizar
o procedimento, ou ser informado assim
que voltar da sedação.
"Com relação à hepatite B espera-se que
todo cirurgião seja imunizado, mas a
maioria não é vacinada. Se ocorrer um
acidente e o paciente for soropositivo,
recomenda-se o uso de imunoglobulina
específica e vacinação como medida

profilática. Para hepatite C infelizmente
não há vacina ou imunoglobulina. Os
cuidados após o acidente devem incluir
lavagem vigorosa com água corrente e
aplicação de anti-sépticos como álcool
70%. Caso haja exposição de mucosas
como os olhos, deve ser realizado
lavagem com soro fisiológico. Importante
lembrar para não ficar apertando o local
porque a expressão do ferimento
aumenta a superfície de contato com o
vírus ou com a infecção", ensina. Em
relação aos acidentes contaminados
com o vírus HIV é fundamental que a
Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar ou serviço responsável seja
comunicado imediatamente para que seja
iniciado profilaxia anti-retroviral nas
primeiras duas horas após o acidente. A
medicação reduz o risco de trans-
missão em até 80%, se utilizado nesse
intervalo de tempo.
Apesar de as hepatites serem potencial-
mente transmissíveis através de acidente
ocupacional, não são consideradas
doenças profissionais pela legislação.
"Na maioria dos casos não cabe indeni-
zação porque o erro ocorre por des-
cuido do próprio médico. Se o hospital
oferecer os equipamentos adequados ao
ato cirúrgico e dispor de uma Comissão
de Controle de Infecção ele não deve
ser responsabilizado posteriormente. Se
não houver as condições ideais para
sua proteção, o médico deve exigir
equipamento de proteção individual
para realizar a cirurgia", finaliza o
professor Eduardo Medeiros.

O

Ortopedistas subestimam
RISCO DE INFECÇÃO

Ortopedistas subestimam
RISCO DE INFECÇÃO
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Médicos da região do Vale do Paraíba, em São Paulo, dão exemplo de união e garantem o apoio
das operadoras e dos órgãos de defesa do consumidor na implantação da CBHPM

A implantação da Classificação
Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos ainda

está patinando em várias regiões do
País, mas no Vale do Paraíba os
médicos já têm muito o que comemorar.
A Unimed de São José dos Campos foi
a primeira a aprovar, por  unanimidade,
a implantação da nova classificação
a partir de 21 de fevereiro, fato pio-
neiro no Brasil. Outros convênios locais,
como a Embraer, Vale Saúde, Grupo
São José, Policlin, Assimed, Prestomed,
Coopersaúde e Cooperativa dos
Médicos de Jacareí enviaram propostas
de reajustes nos valores dos honorários
médicos e para a implantação a partir
de maio deste ano, propostas já aceitas
na assembléia da Associação Paulista
de Medicina.
Desde que a nova tabela foi lançada
os médicos da região a aceitaram
como uma arma poderosa para a
recuperação do valor dos honorários,
já que ela visa a corrigir as distorções
das tabelas anteriores. "A maneira
como ela foi elaborada � verticali-
zando e horizontalizando os proce-
dimentos médicos entre a mesma
especialidade � reflete um mecanismo

mais justo para a
correção dos hono-
rários. A classificação
significa um grande
passo em busca do
resgate da dignidade
profissional e uma
valorização do ato
médico", diz o orto-
pedista Carlos Alberto
Cury Faustino.
A implantação já está
sendo colocada em
prática graças à união
e ao esforço conjugado
da APM , Cremesp,
Sindicato dos Médicos
e Associação Médica Brasileira, que
promoveram uma paralisação do
atendimento no dia 11 de novembro
de 2003, e em seguida, no dia 02
de dezembro, iniciaram estratégias
de implantação da classificação. Em 11
de dezembro, a AMB promoveu a
abertura de uma assembléia per-
manente da APM, com apoio das
entidades competentes para nego-
ciação com as operadoras de planos
de saúde, e em 18 de dezembro,
liderou a suspensão do atendimento

de um determinado
grupo de convênios
mediante guia e
cobrança de R$ 42,00
do paciente.
A cobrança dos va-
lores foi garantida
pelo Procon com a
certeza de que caso a
operadora se recu-
sasse a ressarcir os
valores para os usuá-
rios, a mesma seria
multada. "A ação da
APM regional junto
aos respectivos ór-
gãos competentes

está sendo o nosso grande suporte
para mantermos a mobilização, assim
como a atitude da Unimed local,
que foi o grande ponto inicial de
adoção da classificação hierar-
quizada valorizando o ato médico,
exemplo este que acredito deve ser
tomado por outras entidades", diz o
ortopedista.
Uma operadora descredenciou um
médico, fato que mobilizou os demais
profissionais da mesma especialidade,
que em solidariedade solicitariam os

seu próprio descredenciamento. "Esta
atitude fez com que a operadora
voltasse atrás com sua decisão e nos
mostrou que vale à pena estar unidos",
declarou. Ele conta que durante
todo o processo cinco médicos tiveram
de ser denunciados para processo
disciplinar no Cremesp, por não
aderirem ao movimento.
Outras operadoras de planos de
saúde vêm negociando com a APM,
porém continuam com o atendimento
suspenso mediante guia para os
procedimentos eletivos, sendo cobrado
R$ 42,00 por consulta mediante
recibo para reembolso no convênio.
"Todos os ortopedistas da região
têm comparecido às assembléias
da Associação Paulista de Medicina
de São José dos Campos e cola-
borado ativamente  para a sua rá-
pida aplicação". No último dia 29 de
janeiro, em reunião do comitê de
especialidade regional, todos os
presentes assinaram um manifesto
de apoio à APM regional e ao Con-
selho Nacional de Defesa Profis-
sional da SBOT ao movimento para
a implantação da CBHPM em
todo o Brasil.

A

Carlos Alberto Cury Faustino

CBHPM

OA

O Nordeste dá o tom de como deve ser a negociação
com os convênios e serve de inspiração para

as demais regiões brasileiras

A Comissão Nacional de Im-
plantação da Classificação
Brasileira Hierarquizada de

Procedimentos Médicos escolheu o
dia 9 de março para ser o novo Dia
Nacional de Mobilização para a
implantação da CBHPM. A decisão
foi tomada no dia 30 de janeiro,
durante reunião na sede da AMB, em
São Paulo. A primeira mobilização
aconteceu no dia 11 de novembro
do ano passado, com movimentos
organizados em diversas regiões
brasileiras.
A data não foi escolhida ao acaso.
No dia 6 de março a Associação Mé-
dica Brasileira, o Conselho Federal
de Medicina, a Federação Nacional
dos Médicos e a Confederação Mé-

dica Brasileira vão deflagrar uma
campanha publicitária nacional intitu-
lada "Doutor, mostre o valor do seu
trabalho". O objetivo é atrair um maior
número de médicos para o movi-
mento do dia 9 e esclarecer a
população sobre as reivindicações
da categoria. Serão produzidos
outdoors, anúncios em revistas e
adesivos para carro com os dizeres
"Meu trabalho tem valor, sou médico",
para distribuição nas ruas de todo o
País. Segundo o presidente da AMB,
Eleuses Paiva, o a data foi escolhida,
também, para fortalecer o movimento
dos médicos em nove Estados do
Nordeste, que deram prazo até
março para que os planos de saúde
negociem a implantação da CBHPM.

Os médicos de nove Estados
Nordestinos resolveram ra-
dicalizar para garantir a

implantação da Classificação
Hierarquizada. Com o aval da
Associação Médica Brasileira, da
Confederação Médica Brasileira,
do Conselho Federal de Medicina e
da Federação Nacional dos Médicos
decidiram se unir para aumentar
a força da mobilização e o poder
de negociação com as operadoras
de planos de saúde.
Em uma assembléia organizada
pelas entidades nacionais, resol-
veram implantar a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos a partir de
março de 2004 e caso não haja

avanços nas negociações, deixarão
de atender aos planos de saúde
e cobrarão os valores estipu-
lados na Classificação Hierar-
quizada diretamente dos pacientes,
que deverão ser reembolsados
pelas operadoras.
Em um ofício destinado aos
sindicatos, Conselhos Estaduais
de Medicina, Federadas da Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) e
Sociedades de Especialidade, as
entidades médicas nacionais
sugeriram às comissões estaduais
de implantação da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM) que
sigam o exemplo dos Estados
Nordestinos.

Comissão de implantação da Classificação Brasileira
Hierarquizada  de Procedimentos Médicos elege o dia 9 de

março para ser o novo Dia Nacional de Mobilização
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Primeiro evento oficial

da SBOT em 2004, o

exame para obtenção

do Título de Especialista

em Ortopedia e

Traumatologia reuniu,

nos dias 8, 9 e 10 de

janeiro, em Campinas

(SP), os principais

líderes da Ortopedia

Brasileira. Além

de avaliar os 490

candidatos que

pleiteavam sua entrada

na especialidade,

os examinadores

e observadores

convidados pela

CET participaram

ativamente de diversas

atividades oficiais da

SBOT durante o

encontro. Pela primeira

vez a troca de comando

na diretoria foi feita

durante o exame,

onde a Gestão 2003,

comandada por

José Sérgio Franco,

passou o bastão para

a Gestão 2004, que

será presidida por

Neylor Lasmar.

Veja quais foram os

destaques do encontro.

Os trabalhos da diretoria
da SBOT começaram
durante a reunião da

Comissão Executiva logo no
primeiro dia. A reunião foi aberta
pelo secretário-geral da Gestão
2003, Moisés Cohen, por uma
questão de ordem, já que somente
no final da reunião é que o novo
presidente assumiria. O presidente
da Gestão 2003, José Sérgio
Franco deu um panorama sobre
os trabalhos da SBOT no ano
passado, dizendo que todas as
comissões cumpriram todo os seus
objetivos. A comissão aprovou o
relatório financeiro do exercício
2003, feito pelo tesoureiro Marcos
Musafir.
Outra deliberação importante foi
a aprovação da proposta feita por
Marcelo Mercadante, com o apoio
do presidente da Comissão de
Ensino e Treinamento, Tarcísio Eloy
Pessoa de Barros Filho: a suspensão
provisória da abertura dos novos
serviços até que todo o processo de
adequação entre o MEC e a SBOT
seja concluído. A base da proposta
é que não há sentido credenciar um
novo serviço para, depois de um
ano, ter de readequá-lo a um novo
modelo, já que dos 120 serviços
credenciados atualmente, 20
seguem as normas da SBOT e 15
os parâmetros do MEC. A proposta
foi aprovada pela Comissão
Executiva. Ao falar sobre as
atribuições da CET, o presidente
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho
disse que no primeiro semestre os

trabalhos ficam concentrados nos
preparativos para o TARO, que
avalia o desenvolvimento dos
residentes em todo o País e que serve
como preparatório para o TEOT. Já
no segundo semestre, as preo-
cupações se voltam para a or-
ganização do Exame de Campinas.
Ele parabenizou a SBOT pela
suspensão da abertura de novos ser-
viços, dizendo que a CET terá con-
dições de investir mais tempo na
unificação das residências do MEC
e da SBOT. O prazo para a unifor-
mização é 31 de dezembro de
2004, mas ele declarou que a SBOT
e as demais sociedades de
especialidades estão tentando

dilatar esse prazo.
O presidente da
Comissão de De-
fesa Profissional,
George Bitar, disse
que os trabalhos de
sua comissão se
concentraram na
tentativa de cons-
cientizar os orto-
pedistas de todo o
país sobre a im-
portância da im-
plantação da nova
Classificação Hie-
rarquizada. Falando

para um auditório composto por
líderes da Ortopedia Brasileira, ele
afirmou que chegou o momento de
partir para a ação. �Visitamos
colegas em todos os Estados,
participamos de todos os eventos
promovidos pela Associação Médica
Brasileira e fomos à Brasília com
uma comitiva de 20 ortopedistas,
onde conversamos com deputados
e senadores. Precisamos implantar
a nova tabela de qualquer jeito. As
condições de trabalho estão
impraticáveis em todos os es-
tados e  há muitas clínicas e consul-
tórios fechando por falência. Esse
quadro somente vai mudar quando
todos aderirem ao nosso movi-
mento�, conclamou.
A comissão de Educação Conti-
nuada, que no ano passado foi
comandada por Osvandré Lech,
respondeu pela elaboração de
inúmeros materiais, alguns deverão
ser continuados neste ano. Ao todo,
cerca de 134 colaboradores
trabalharam na produção de
diversos projetos, como os três livros
de Condutas em Ortopedia, o DVD
de Semiologia Ortopédica e os
casos clínicos comentados, dentre
outros. Marcelo Mercadante, da
Comissão de Reforma do Estatuto,
informou que houve três mudanças:

O

A platéia lotada durante o Fórum da SBOT

Exame de Campinas é pa
IMPOR

Exame de Campinas é pa
IMPOR
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Diretoria 2004: Neylor Lasmar, presi-
dente (foto acima, ao centro); Walter
Manna Albertoni, 1o vice-presidente
(foto); Arlindo Gomes Pardini, 2o vice
presidente (foto); Rames Mattar Jr.,
secretário-geral (foto); Cláudio Santili,
1o secretário; José Luiz Runco, 2o secretá-
rio; Marco Antonio Percope de Andrade,
1o tesoureiro (foto); e Rene Jorge
Abdalla, 2o tesoureiro. Ao lado, Sérgio
Franco cumprimenta Neylor Lasmar
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a transmissão dos cargos para as
novas diretorias, que passa a ser
feita durante o TEOT; a Comissão
de Congressos passa a ter a
responsabilidade de auxiliar na
elaboração do programa do CBOT;
e a alteração do número de
membros da CET, que passou de
sete para  nove membros por
necessidade de trabalho.
Para finalizar, o presidente do 35º
CBOT, Romeu Krause apresentou o
relatório final do congresso, que teve
um total de 3.503 inscritos, mais
878 recertificados que não pagaram
inscrições. Apesar de ter priorizado
a inscrição online, houve apenas
1.972 pré-inscritos e o restante se
inscreveu no dia do evento. Houve
21 convidados estrangeiros da
Argentina, Alemanha, Chile, Aus-
trália, Estados Unidos, França, Itália,
México, Inglaterra e outros países.
Ele entregou um cheque para a
tesouraria como resultado final
do congresso. A transmissão oficial
dos cargos para a nova diretoria foi
feita no final da reunião da
Comissão Executiva.

Fórum da SBOT
Ao abrir o Fórum da SBOT, o
presidente Neylor Lasmar recebeu
a medalha simbólica da presidência
e disse que se sentia realizado.
"Comecei minha vida na SBOT há

33 anos e nunca
fiz projetos para
chegar à presi-
dência. Como
médico ligado
ao esporte che-
guei à Seleção
Brasileira de Fu-
tebol; na vida
universitária, che-
guei a professor-
titular da Facul-
dade de Ciências
Médicas de Minas
Gerais; na SBOT
fui presidente da
Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia
do Joelho e por vários anos membro
da CEC; agora chego à presidência
da entidade nacional. É uma grande
honra e motivo de muito orgulho",
declarou Neylor Lasmar.
Ele disse que uma das prioridades
será fortalecer as comissões perma-
nentes, sobretudo a CEC e a CET,
mas adiantou que sua ação será
concentrada para a Defesa Profis-
sional. Em seguida apresentou os
resultados de uma pequisa realizada
entre os oito mil sócios da SBOT, com
38 questões nas áreas de ensino e
treinamento, educação continuada
e defesa profissional. Oitenta e três
por cento dos entrevistados consi-
deraram a Defesa Profissional

como área priori-
tária para a SBOT.
Neylor Lasmar fa-
lou sobre a criação
do Conselho Na-
cional de Defesa
Profissional, órgão
ligado à presidên-
cia da SBOT que
conta com repre-
sentantes de todos
os estados brasi-
leiros,  e disse que
seu trabalho será
fundamental para
suprir os anseios
dos ortopedistas.
Numa das ações

mais importantes do dia, os  partici-
pantes do fórum elaboraram os ter-
mos finais da Carta Aberta aos Orto-
pedistas do Brasil, já publicada na
edição extra do Jornal da SBOT, em
janeiro. O sentimento de todos os
participantes do fórum é um só: ou
se implanta a classificação hierarqui-
zada ou os médicos continuarão
sendo desrespeitados como profis-
sionais. Para dar o exemplo, os cerca
de 250 participantes do Fórum da
SBOT assinaram o Termo de Com-
promisso, que já foi encaminhado
aos ortopedistas de todo o  Brasil.
Hoje já temos mais de 500 assina-
turas de adesão."É preciso que todos
assinem o termo e se comprometam
com essa luta", conclamou o presi-
dente da SBOT.

Sorteio
Ao final do Fórum da SBOT foram
sorteados dois pacotes para o
próximo Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia, que
acontece no Rio de Janeiro. Uma
passagem foi sorteada entre os orto-
pedistas que responderam a pes-
quisa da SBOT e o ganhador foi
Mauro Nogueira Valias, de Var-
ginha, MG. O segundo pacote, que
dava direito a passagem e estadias
para o congresso, foi sorteado pelo
presidente do 36º Congresso Brasi-
leiro de Ortopedia e Traumatologia,
Marcos Musafir, e o ganhador foi o
ortopedista Wilson Roberto Rossi, de
Campinas, SP.

Fórum da SBOT

Sorteio

Dando exemplo: Patrícia Fucs
assina o Termo de Compromisso

Reunião com os comitês

lco para a tomada de
RTANTES DECISÕES
alco para a tomada de
RTANTES DECISÕES

Integração com as regionais

Defesa profissional

Comissão de congressos

Reunião com o corpo
editorial  da RBO

Atividade intensa
O exame para obtenção do

TEOT serviu para a realização
de  inúmeras reuniões

Atividade intensa
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Está em tramitação o Projeto de Lei que garante aos pacientes o direito de escolher
o médico de sua preferência

PLANOS DE SAÚDE

A Câmara dos Deputados vai
discutir, ainda este ano, o Pro-
jeto de Lei 156/03, de autoria

do deputado Inocêncio Oliveira (PFL-
PE), que garante aos pacientes dos
planos de saúde escolher livremente
o médico de sua preferência. O pro-
jeto altera a Lei 9656/98, que regula-
mentou os planos e seguros de saúde
de assistência à saúde, e estimula o
credenciamento universal de médicos
e hospitais, uma das reivindicações
mais antigas da classe médica.
Ao apresentar o projeto na Comissão

de Seguridade Social e Família,
Oliveira afirmou que as operadoras
de planos de saúde utilizam critérios
de credenciamento que não levam
em conta a preferência dos pacientes
e impõem condições para manter o
credenciamento. �Essa prática traz
prejuízo à qualidade dos serviços
prestados�, argumentou o parla-
mentar. De acordo com o projeto,
os usuários poderão escolher livre-
mente o profissional de saúde,
desde que o mesmo esteja legal-
mente habilitado e concorde com

A os valores pagos pelo plano con-
tratado. Segundo o deputado, a
proposta traz maior confiabili-
dade ao sistema, melhorando a
relação médico-paciente e podendo
até ampliar o número de clientes
das empresas.
O relator da proposta, Benedito
Dias (PPB-AP), disse que a medida
beneficia tanto ao consumidor, que
terá um leque maior de opções à
sua disposição, quanto aos médicos
e empresas, já que, em tese, irá
ampliar o mercado.

Descredenciamento � O Projeto
de Lei 1603/03, do deputado Mário
Heringer (PDT-MG), que restringe o
descredenciamento sumário de
hospitais e proíbe a recusa de
credenciamento de profissionais que
esteja aptos, foi apensado ao projeto
de Inocêncio Oliveira e deverão ser
votados juntos. Se aprovados pela
Comissão de Seguridade Social e
Família, a matéria seguirá para as
comissões de Constituição e Justiça e
de Redação e, em seguida, para
votação no Senado.

TEOT

O
Além de manter a mesma seriedade dos anos anteriores, o exame para a obtenção do

Título de Especialista deste ano teve uma novidade: a inclusão do exame interativo

Oexame para a obtenção do Título de Es-
pecialista em Ortopedia e Traumatologia
(TEOT) da SBOT continua sendo uma das provas

mais criteriosas de
ingresso numa es-
pecialidade médi-
ca. A Comissão de
Ensino e Treina-
mento, responsá-
vel pela organiza-
ção e pelo con-
teúdo científico do
exame, mais uma
vez proporcionou
as condições ide-
ais para candida-
tos, observadores
e examinadores,
com instalações e
in f ra - es t ru tu ra
mais do que ade-
quadas. Como
acontece todos os anos, a SBOT recebeu diversas solicita-
ções para que profissionais de outros países pudessem co-
nhecer o exame e saber detalhes de sua realização. "O pre-
sidente da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Chile
ficou bastante impressionado com a forma como o exame é
estruturado", informou o presidente da SBOT, Neylor Lasmar.
A exemplo dos anos anteriores, o exame foi dividido em
partes. No primeiro dia foi aplicada a prova escrita, que

teve caráter eliminatório. Os aprovados nesta fase seguiram
para os exames físico e oral.
A novidade deste ano foi a inclusão do exame interativo,

que foi introduzido no ano passado com
caráter experimental. Como os resul-
tados foram muito satisfatórios, a
CET decidiu adotá-lo como uma das
formas de avaliação dos candidatos.
"O preparo do exame foi desafiador
porque exigiu uma rede de infor-
mática muito complexa. Toda a
parte do básico foi levada para essa

prova e cada turma respon-
deu a 30 questões", explicou
o presidente da CET, Tarcísio
Eloy Pessoa de Barros Filho.
O exame teve 490 inscritos
e a relação dos aprovados
pode ser conferida no Portal
da SBOT.
Segundo o presidente da CET,
houve renovação de 10%

no quadro de examinadores. O critério para a renovação
é simples: no ano passado, todos os observadores do
exame fizeram a prova identificados, e os mais bem
colocados foram convidados para serem examinadores
neste ano. "Pretendemos continuar com esse sistema,
para que haja um rodízio no quadro de examinadores
do nosso exame",  concluiu o presidente da Comissão de
Ensino e Treinamento.

Exame da SBOT inova
   MAIS UMA VEZ
Exame da SBOT inova
   MAIS UMA VEZ

Exame oral
Os slides com os
casos clínicos foram
muito bem escolhidos e
a banca que me ava-
liou foi extremamente
participativa.

Alfredo Slawzsky, RS

Exame físico
O exame físico foi
muito prático. Não
houve dificuldades
para quem se prepa-
rou adequadamente.

Fábio Bertini, SP

Prova escrita
O exame escrito foi
muito bem elaborado.
Não tenho ressalvas a
fazer.

Alcindo Ost, RS

Prova escrita

Exame oral

Exame físico

Os examinadores sou-
beram criar um clima
ideal para os alunos
fazerem a prova ade-
quadamente.

Carla Oliveira, RJ

Exame
    interativo
Exame
    interativo

O Jornal da SBOT colheu o depoi-
mento dos candidatos sobre as
quatro fases do exame da SBOT.

A organização foi bastante
elogiada pelos candidatos que

prestaram o exame. No destaque,
a área de descanso

O que eles
      DISSERAM

O que eles
      DISSERAM

Câmara vai discutir o
     credenciamento UNIVERSAL
Câmara vai discutir o
     credenciamento UNIVERSAL
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Cirurgia de JoelhoCirurgia de Joelho

Nós da Diretoria da SBCJ e SBA, gostaríamos
de convidá-los a participar do nosso Con-
gresso que será realizado em Foz do Iguaçu-

PR, no período de 14 a 17 de abril de 2004. O
programa científico foi elaborado visando
o congressista, possibilitando que inúmeros

temas livres sejam apresentados. Contaremos
com diversos convidados internacionais e com nossos
colegas nacionais de renome e expressão
internacional. Aguardamos vocês.

Rogério Fuchs
Presidente do Congresso

ESPAÇO DOS COMITÊS

Mensagem aos congressistasMensagem aos congressistas

N

Neste  primeiro contato, como redator do Espaço dos Comitês gostaria de enfocar a preocupação
da diretoria atual, a exemplo da anterior, em integrar os diversos capítulos que compõem nossa
sociedade. Quero encorajar e estimular os atuais presidentes  para estreitar laços com os demais,

de tal forma que em eventos específicos exista a possibilidade da participação de mais de um comitê, o que
sem dúvida vai acrescentar e abrilhantar qualquer iniciativa. Especificamente aos presidentes dos comitês:
este é o seu espaço em nosso jornal, participe enviando notas e notícias a serem publicadas. Para informações
sobre datas de eventos consulte nossa agenda na página www.sbot.org.br.

  Rene Jorge Abdalla

toda a diretoria do Comitê. Cidades como Teresina
(PI), Vitória (ES), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG),
São Luis (MA) e Manaus (AM) deverão ser visitadas
ainda neste ano. E tem mais: um curso de
artroplastia, em conjunto com o Comitê de Quadril

está programado para agosto
na capital de São Paulo. E no
final de novembro um curso
sobre fêmoro-patelar e
avanços em lesões condrais
deverá ocorrer em Florianó-
polis (SC), onde também se
dará a transmissão de cargo
para a diretoria a ser eleita no
Congresso de Foz. Como se
vê, são muitas atividades.

Conclamo todos os colegas ortopedistas a
participarem ativamente!

Marco Antônio Percope de Andrade
Presidente da SBCJ

OComitê de Joelho da SBOT programou
algumas atividades para o Ano de 2004.
De 14 a 17 de abril deverá acontecer o XI

Congresso de Cirurgia do Joelho, no Hotel Bourbon,
em Foz do Iguaçu. Existe expectativa de um grande
congresso, com a participação
de inúmeros convidados
estrangeiros e todos os
colegas brasileiros de renome
na área. A programação
científica está atraente e a
parte social não foi esquecida,
havendo interessantes ativi-
dades para os acompa-
nhantes. Todos estão convi-
dados a participar e a visitar
nosso site, onde poderão obter mais informações.
Mas nossas atividades não param por aí. Seguindo
um programa de educação continuada iniciado no
ano de 2003, existem cursos programados para as
mais diversas regiões do país, com participação de

O

N

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP 9

Investindo
na formação
  profissional

REGIONAIS

Incumbidos pelo presi-
dente da Regional SBOT
do Rio de Janeiro, Pedro

Ivo de Carvalho (foto),
apresentamos as atividades
científicas de 2003 e suas
repercussões no Rio de
Janeiro. A criação da CEC-RJ, que passou
a editar a revista científica Arquivos em
Ortopedia e Traumatologia, com artigos de
revisão da especialidade. O novo formato
das Jornadas Cariocas, com abrangente
programação científica voltada para a
educação continuada, com discussão
eletrônica de temas atuais, workshops  em
rodízio e prova oral interativa em vídeo, CD
e DVD. Estimulando os residentes, foi
realizado o Exame Simulado e o Curso de
Imersão em Ortopedia, último evento
preparatório para o Exame de Especialistas
da SBOT, no Hotel do Frade, em Angra dos
Reis, em dezembro do ano passado, com
o objetivo de conquistar novamente um alto
índice de aprovados do Rio de Janeiro.

Cesar  Rubens Fontenelle
Presidente da CEC-RJ

I

Investindo
na formação
  profissional
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Canibalismo médico
Concordo com o veemente desabafo do
colega Cláudio Santili, que em seu artigo
"Canibalismo Médico" (Jornal da SBOT
no46) condena o desvio de comportamento
de alguns colegas causadores de danos
crônicos à nossa classe. É lamentável que
pessoas que escolheram tão nobre ofício
se prestem a práticas tão desonrosas e
prejudiciais. Enquanto médicos de verdade
lutam por remuneração justa, esses tais se
submetem ao aviltamento de honorários, e
o que é pior, fazem disso meio para
angariar pacientes e auferir lucros de modo
fraudulento.

Viriato Moura
Presidente da regional SBOT-RO

Ética médica
Gostaria de saber se é permitido a um
médico sem título de especialista (SBOT/
MEC), apenas com estágio em serviço não
reconhecido pela SBOT, fazer parte da
escala de plantão da ortopedia em hospital
de grande porte, que faz atendimento de
convênios, particulares e uma parcela de
SUS. Existe algum empecilho ou
comprometimento legal?

  Francismar Sanches Lopes Júnior

Infelizmente, sim. Cabe, porém, à diretoria
clínica do hospital solicitar a comprovação
oficial do Título de Especialista ou similar
de médico que se candidata a ingressar no
corpo clínico. Isto é legal e deve ser exigido.

Espírito Santo
Os planos de saúde no interior de São
Paulo, de modo geral, não permitem o
ingresso de novos associados. Esta atitude

ficaremos na superficialidade, sem
uma solução definitiva. Achei este
seu comunicado de uma inocuidade ímpar,
com todo respeito, data vênia, questão
de opinião. De que adianta estabele-
cermos novas tabelas se os ortopedistas
que "furaram" a Cooperativa do Espírito
Santo vão trabalhar por bem menos,
ou através de arranjos políticos.
Sinceramente, já vimos estas histórias
se repetirem muitas vezes. Quanto maior
o número de médicos, maior a mani-
pulação, maior o descontrole. O básico
é o fechamento das escolas ruins até
o número ideal. Temos de encetar
"algum começo" neste sentido, para que
se viabilize este processo de adequação
"médico versus necessidade". Sugiro
que todas as sociedades de especiali-
dades iniciem junto com o CFM e AMB,
lobbies junto ao Congresso Nacional
para através de lei, outorgar ao CFM e CNE
a prerrogativa de vetar a abertura de
novas escolas como só acontece com a
OAB. Vejam vocês que no meu
estado,Tocantins, na minha cidade
Araguaína (130 mil habitantes) estamos à
véspera de formar 120 médicos, na
primeira turma do ITPAC - Instituto
Tocantinense Presidente Antonio Carlos,
escola sucursal da Unipac de Barba-
cena e, como não bastasse, em julho
de 2002 a prefeitura de Gurupi (Sul do
Estado) inaugurou também curso com
60 vagas. Tem base? Como dizia o
meu professor de cirurgia de mão de
Niterói, Márcio Malta, que foi  também o
que lhe disse um seu professor: "Ai do
médico pobre!!!"

Juarez Carlos de Carvalho

dos planos, que são pressionados
por médicos já estabelecidos nestes,
está ocasionando subempregos dentro
deste estado. Sabemos que o concurso
para ortopedistas no Espirito Santo não
é ético, mas ninguém se posiciona a
favor daqueles que são impedidos de
trabalhar em seus respectivos estados.
A SBOT poderia se posicionar a favor
dos novos ortopedistas e seu ingresso
nos planos, pois seria um meio de acabar
"com mal pela raiz".

Luciano B. de Souza

A SBOT, bem como a AMB e o CFM, é
totalmente favorável ao Credencia-
mento Universal, que deverá ser a
nossa próxima luta, após a implantação
do CBHPM que o colega deverá ajudar
a implantar.

Honorários Médicos
Sugiro a esta Comissão a confecção, sob
patrocínio, da nova Lista Hierarquizada e
que seja distribuída para todos ortopedistas
do Brasil.

Joaquim Ramos

Isto já foi providenciado pela nova diretoria
SBOT. Aguarde pelo correio.

Descredenciamento médico
Gostaria de obter informações a res-
peito de descredenciamento médico,
pois fui informado pelo Bradesco Saúde
que não farei mais parte de sua rede
credenciada por motivos de reestrutu-
ração de rede. Peço a gentileza de
me informarem se alguma atitude está
sendo tomada para que isso não ocorra

e se o convênio pode, simplesmente, des-
credenciar o médico sem motivo justo.

 Ronaldo Miragaia Perri

O Conselho Federal de Medicina está sendo
acionado para que o descredenciamento do
médico sem motivo justo não mais ocorra. A
Resolução CFM 1616, de 7 de abril de 2001,
claramente proíbe o descredenciamente sem
justa causa.

 George Bitar
Presidente da Comissão de Defesa

Profissional da SBOT

Excesso de médicos
A princípio pensava-se que a criação
das cooperativas médicas fosse a solução
para a "problemática médica atual"
(parafernália de idéias e proposições no ar).
Na minha visão nossa situação médica
em geral passa pelo "aparelho formador".
Como conseguiremos controlar a massa
de médicos que chega ao mercado,
sem o menor planejamento, que precisam
trabalhar, garantir o seu sustento e o de
suas famílias? Como? As escolas mé-
dicas despejam profissionais no mercado
à revelia, e eu diria, ao sabor das pol-
pudas mensalidades que recebem dos
alunos. Somos hoje mais de 280 mil
médicos, ou seja 110 mil a mais do
que preconiza a Organização Mundial
da Saúde.
Enquanto não atacarmos a base do
problema � o excesso de médicos �  não
chegaremos a lugar algum. Estou
convencido de que devemos nos unir
e fechar as escolas que funcionam
sem condições, para controlarmos o
nosso próprio mercado, caso contrário,



Jan/Fev 2004 Visite o seu portal www.sbot.org.br

AGENDANOTAS &
INFORMAÇÕES

Critérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOT,
regionais, comitês e internacionais.

Acesse a agenda completa dos eventos programados no portal www.sbot.org.br

11

ODiário Oficial da União publicou, no
último dia 3 de fevereiro, a Resolução

336 do Conselho Nacional de Saúde (CNS),
recomendando a prorrogação da suspensão
total da abertura de novos cursos
universitários na área de saúde por 60 dias.
Em julho do ano passado  o CNS já havia
suspendido a abertura por 180 dias. Na
nova resolução,  propôs a nomeação de um
grupo de trabalho integrado pelos
ministérios, órgãos competentes e entidades
representativas da sociedade civil, para
estabelecer critérios técnicos para a abertura
de novos cursos. Durante a reunião do
Conselho Nacional de Defesa Profissional
da SBOT, o presidente da Frente Parlamentar
da Saúde, deputado Rafael Guerra, havia
defendido a aprovação do Projeto de Lei do
deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), que
decreta a suspensão por 10 anos dos cursos
de Medicina no país.

E V E N T O S   2 0 0 4

M
ar

10 a 14
71th Annual Meeting - AAOS
São Francisco - EUA - Fone: 1-847-8237186

M
ai

05 a 08
4th World Congress on Sports Trauma
Atenas/Grécia - Fone: + 3 010 9006000 - congress@amphitrion.gr

Ou
t 30 a

02/11
36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Rio de Janeiro / RJ - Fone: 0800-557268

25 a 27
IV Congresso Brasileiro de Tumores Músculo-esqueléticos
Salvador / BA - Fone: (71) 261-6617 / 288-1030

Ab
r

14 a 17
10º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho / 11º Con-
gresso Brasileiro de Artroscopia
Foz do Iguaçu / PR - Fone: (11) 3887-3237

22 a 24
CIOT-2004
Centro de Convenções Rebouças - São Paulo / SP
Fone: (11) 3069-6815 / 3062-1691

20 a 23
V Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Pousada do Rio Quente / GO - Fone: 0800-557268

13 a 15
IV Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia
Bento Gonçalves / RS - Fone: 51-3330-1134

20 a 22
XIV Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia
São Lourenço / MG - Fone: (31) 3273-3066

27 a 29
5º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo
Maceió / AL - Fone: (82) 231-8238 / 1335

SLARD 2004 • Congresso da Sociedade Latino-americana
de Artroscopia,  Joelho e Traumatologia Desportiva
Viña del Mar - Chile - Hotel del Mar - www.slard.org

18 a 20

Se
t VII Congresso Internacional de Fixadores do Comitê ASAMI

Gramado / RS - Fone: (51) 3332-4101
30 a
02/10

IOT tem
    novo TITULAR
IOT tem
    novo TITULAR

Oprofessor
Tarcísio Eloy

Pessoa de Barros
Filho tomou posse
como professor-
titular do Instituto
de Ortopedia e
Traumatologia da
FMUSP. A cerimô-
nia oficial ocorreu
no dia 11 de feve-

reiro e foi presidida pelo diretor da Facul-
dade de Medicina da USP, Giovanni Guido
Cerri. Estiveram presentes o ex-ministro Adib
Jatene e outras autoridades do setor da
saúde. O professor Tarcísio vai trabalhar ao
lado do professor Marco Martins Amatuzzi,
que já é professor-titular no IOT.

O

O

CNS proíbe abertura
de faculdades de

medicina por 60 dias

CNS proíbe abertura
de faculdades de

medicina por 60 dias

C omunicamos que a Sede Nacional da
SBOT permanecerá fechada na se-

mana do Carnaval (de 23 a 27/02/04)
retomando suas atividades normais no dia
01 de março de 2004. Aproveitamos a
oportunidade para reiterar que o horário
de funcionamento da Sede Nacional
(Atendimentos de Secretaria e Tesouraria) é
das 09:00 às 18:00 horas de segunda a
sexta-feira.

S.Paulo, 03 de fevereiro de 2004
Rames Mattar Jr. � Secretário Geral

C
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Cidadania
DEFESA PROFISSIONAL

Com a  criação do Conselho Nacional de Defesa Profissional a SBOT envolveu
todos os estados na busca por melhores condições de trabalho. Maior

beneficiado será o paciente, que terá um atendimento melhor

Saiba quem é o representante
de seu estado e discuta com

ele as propostas para melhoria
das condições de trabalho

dos ortopedistas.

Neylor Lasmar. "A SBOT é uma
sociedade muito forte do ponto de
vista científico e vamos dar todo o
suporte para que continue assim,
mas resolvemos levantar a bandeira

da Defesa Profissional porque não
era mais possível convivermos com
tanta injustiça contra os médicos",
desabafou. Uma pesquisa realizada
pela atual gestão junto aos oito mil
membros da SBOT revelou que a
Defesa Profissional deveria ser a
prioridade da entidade para este

ano, com 83% das respostas. "Não
podíamos e não vamos ficar indi-
ferentes ao anseio dos ortopedistas,
que só querem um pouco mais de
dignidade. E o Conselho resgata

essa dignidade por-
que vai lutar pela im-
plantação da nova
Classificação Hierar-
quizada de Procedi-
mentos Médicos, pela
aprovação da lei Ato
Médico e do creden-
ciamento universal, e
contra a abertura in-
discriminada de novas
escolas", prometeu. A
certeza de que o Con-
selho dará resultados
advém do fato de que
ele é constituído pelo
diretor de defesa pro-
fissional de todas as

regionais da SBOT, perfazendo 26
membros (veja relação). O Conselho
já tem uma Comissão Executiva para
agilizar a tomada de decisões.
"Começamos o ano muito bem, mas
vamos precisar do apoio de todos
os colegas para que tenhamos
êxito", solicitou Neylor Lasmar.

E ra para ser apenas uma reu-
nião, mas o primeiro en-
contro oficial dos membros

do Conselho Nacional de Defesa
Profissional da SBOT, ocorrido nos
dias 6 e 7 de janeiro, em
São Paulo, transformou-
se num grande evento de
defesa dos interesses
profissionais de toda a
classe médica. A pre-
sença dos presidentes
Eleuses Paiva, da As-
sociação Médica Brasi-
leira, Edson Oliveira
Andrade, do Conselho
Federal de Medicina, do
deputado federal Rafael
Guerra, da Frente Parla-
mentar da Saúde, José
Erivalder Guimarães, do
Sindicato dos Médicos
do Estado de São Paulo,
e de outras autoridades deu ao
evento da SBOT um caráter oficial.
A criação do Conselho Nacional de
Defesa Profissional, cujo objetivo
maior é desenvolver ações visando
a melhorar a condição de trabalho
dos ortopedistas,  foi idealizada no
ano passado pelo atual presidente,

Conselho
  Nacional de

Defesa
Profissional

Conselho
  Nacional de

Defesa
Profissional

SBOT dá exemplo deSBOT dá exemplo de
CidadaniaCidadania

E
Helio Barroso dos Reis (Superint.) ES
George Bitar SP
César Pan AC
Sergio Marinho de G. Canuto AL
Frank Hudson M. de Carvalho AM
Nicolas Gerardo G. Cordero BA
Maximiniano Leite B. Chaves CE
Afonso Henriques P. Fernandes DF
Dejair Xavier Cordeiro ES
Robson Paixão de Azevedo GO
José Wanderley Vasconcelos MA
Pedro José Pires Neto MG
Marcos Henrique Marini MS
Maurício de Araújo Allet MT
Luiz Henrique Barros Costa PA
Waerson José de Souza PB
Jomar Hygino de M. Guerra Fo PE
Leonardo Eulálio Araújo Lima PI
Mauro Luiz Fuchs PR
Frederico Paz Genuíno Oliveira RJ
Jean Válber V. Rodrigues RN
Eliu de Freitas Cabral RO
Nilo Brandão Neto RR
Osvaldo André Serafini RS
Anastácio Kotzias SC
Jorge Aldi de Andrade Sirqueira SE
José Ronaldo de Assis TO

A diretoria da SBOT e os representantes de todas
as regionais: participação ativa


