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A campanha publicitária pro-
duzida pelas entidades mé-
dicas para a popularização da
CBHPM (ao lado, o outdoor da
campanha) começou a surtir
efeito em vários estados. A
SBOT tem promovido diversos
encontros entre as lideranças
médicas e os planos de saúde
para discutir o assunto.
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Entrevista

O 1o vice-presidente da SBOT, Walter
Albertoni fala sobre a unidade da
diretoria na discussão e implantação
de novos projetos.

Responsabilidade

AA Biblioteca Vir-
tual da SBOT
foi inaugura-

da no final de março
e deverá se trans-
formar num impor-
tante pólo gerador de
informações para os
membros quites com
suas anuidades e
para os residentes de
todos os serviços
credenciados pela
SBOT. A disponibili-

zação de livros e artigos publicados nos principais periódicos científicos
vai permitir uma pesquisa bibliográfica avançada visando a educação
médica continuada, atualização e reciclagem profissional, além de alavancar
a produção de trabalhos por parte dos ortopedistas brasileiros.
A continuidade do projeto foi garantida pela unanimidade entre o
presidente atual, Neylor Lasmar e os presidentes das próximas gestões,
Walter Albertoni e Arlindo Pardini (foto).
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    Palavra do
presidente

A Biblioteca Virtual constitui um
importante banco de dados para levanta-
mentos bibliográficos e uma das prin-
cipais ações da SBOT neste ano.

Um projeto
DE TODOS

Um projeto
DE TODOS
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Editorial

Nossa participação isolada não tem força.
É fundamental cada ortopedista em sua
cidade participar das assembléias e
movimentos, pois a situação será cada vez
mais desesperadora.

de nós
Tudo depende

de nós
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para todos
Um projeto

ações da nossa gestão até aqui.
Criamos algo concreto, fruto do enorme
senso de responsabilidade que im-
pera na mente de toda a diretoria. Não
se trata de um projeto pessoal, deste
ou daquele membro, mas uma con-
quista da SBOT e de todos os orto-
pedistas brasileiros.

O saber não tem pá-
tria nem endereço. Ele
nasce na mente e no
coração de todos aqueles
que abraçaram a medi-
cina como sacerdócio,
mas a partir de agora
teremos um local apro-
priado para onde pode-
remos dirigir nossas dú-
vidas com relação à
produção de trabalhos
científicos. Para quem já
está habituado a publicar
em periódicos ou mi-

nistrar conferências em congressos,
a Biblioteca Virtual vai se constituir
num importante banco de dados
para levantamentos bibliográficos;
quem nunca escreveu um artigo, terá
suporte profissional exclusivo para
iniciar-se nesse fascinante universo;
e quem estiver interessado em atua-
lizar seus conhecimentos, terá acesso
aos melhores periódicos da nossa
especialidade. Seja qual for seu de-
sejo � ou sua necessidade � participe
dessa idéia. Acesse a Biblioteca Virtual
e tenha um mundo de novas idéias
e informações à sua disposição.

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Desde o início do ano, quando a
Gestão 2004 assumiu a direção
da SBOT, temos falado da

necessidade de haver um enfoque
mais expressivo nas ações de defesa
profissional. Nada mais justo, já que
esta área é, com certeza, uma das
mais importantes no exercício da
medicina atualmente,
não apenas da ortopedia,
mas de toda a classe
médica. Ao desfraldar a
bandeira da defesa pro-
fissional, dissemos em
alto e bom som para
quem quisesse ouvir que
a SBOT não iria se furtar
de garantir aos orto-
pedistas um valor digno
para a remuneração
dos seus honorários, fato
que vai se concretizar
somente quando a Clas-
sificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos for adotada
integralmente. É nessa direção que
temos caminhado, trazendo essa
discussão para o seio da nossa
sociedade, com a presença dos líderes
das principais entidades médicas
brasileiras.
Entretanto, sempre deixamos claro
também, que nunca nos descuida-
ríamos daquilo que a SBOT já havia
conquistado no campo do Ensino, Trei-
namento e Educação Médica Conti-
nuada. E foi com esse espírito com-
prometido com nosso desenvolvi-
mento científico que inauguramos, no
último dia 26 de março, a Biblioteca
Virtual da SBOT, uma das principais

DSe você acha que os valores pagos
pelos convênios é suficiente para
manter o seu consultório pos-

sibilitando um ganho mensal; se você
acha que compensa continuar
operando seus pacientes e recebendo
após 30 dias, no mínimo, valores
inferiores a uma consulta particular (em
muitos casos); se você acha que o
movimento pela implantação da
Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos da AMB é
função exclusiva das nossas entidades;
se você acha que corre sério risco ao
participar do movimento, saiba que a
inevitável inadimplência que irá atingir
a nós todos é um risco muito maior; se
você acha que está �velho demais� ou
�jovem demais� para participar dos
movimentos da sua categoria; se você
só atende doente particular no
consultório ou pacientes do Sistema
Único de Saúde no hospital e não
precisa nem vai precisar atender
convênios, seguradoras, medicinas de
grupo ou Unimed´s; se você acha que
este movimento é igual aos outros (dos
quais você provavelmente também não
participou) e que este também �não vai
dar nada�;

REFLITA:
Nunca os médicos estiveram em tão
precária situação financeira por culpa
exclusiva da nossa falta de união, da
�mordaça� que nos colocaram nos
últimos nove anos, proibindo listas e
tabelas sob alegação de cartel; a
defasagem dos nossos honorários
mostra claramente o que ocorreu com
os convênios, recebendo aumentos

anuais e não repassando NADA
ao médico responsável pelo serviço
prestado ao paciente: você; as cirur-
gias, em sua esmagadora maioria,
são remuneradas de uma forma vil,
abaixo de qualquer lógica. Inúmeras
cirurgias veterinárias realizadas em
regime ambulatorial pagam muito
mais que nossas mais freqüentes
cirurgias; sem a participação de todos
os médicos brasileiros � que vivem do
atendimento da medicina suplementar
(convênios) � no nosso movimento,
estaremos fadados ao fracasso. Os
poucos que sempre querem levar
vantagem em tudo terão contra si os
rigores do nosso Código de Ética
(artigos 77 e 78), pois esse movimento
tem o aval do Conselho Federal de
Medicina; as nossas entidades nos
níveis federal, estadual e regional
apenas cooperaram com o movimento
que tem características próprias em
cada região.
A SBOT, juntamente com todas as
suas regionais e com o Conselho
Nacional de Defesa Profissional, tem
participado, na medida do possível,
junto com todas as outras especia-
lidades e entidades de classe. Nossa
participação isolada não tem força. É
necessário, é fundamental cada
ortopedista em sua cidade participar
das assembléias e movimentos, pois a
situação será cada vez mais deses-
peradora, a persistirem  os valores que
recebemos por um trabalho que
somente nós saberemos executar.

George Bitar
Editor-chefe

Tudo depende
de nósde nós

REFLITA:



Abril 2004

Compartilhada
Responsabilidade

ENTREVISTA

Visite o seu portal www.sbot.org.br 3
Abril 2004

A SBOT implantou um sis-
 tema de gestão no qual

            atrela uma diretoria à
outra. Foi uma decisão acertada?
Sem dúvida. Cheguei à diretoria da
SBOT em 2001, durante a gestão do
dr. Roberto Santin, como presidente da
Comissão de Ensino e Treinamento e
logo percebi que a SBOT vem
primando por uma administração
continuada, sempre tendo em foco
aquilo que é melhor para os sócios.
A cada gestão o novo presidente
define suas estratégias de ação
com personalidade própria, sem
interromper o que já vinha sendo feito.
Isso porque todas as ações, antes de
serem adotadas, são discutidas com
os presidentes que irão assumir nos
anos seguintes. Então tudo o que é
implantado faz parte de um processo
de coesão muito forte. Eu creio que
é isto que está levando a SBOT a
um caminho de sucesso cada vez
maior, não apenas na nossa especia-
lidade, mas sobretudo em relação as
outras sociedades e órgãos de classe,
como a AMB e o CFM.

O planejamento tem sido cum-
prido satisfatoriamente?
Tudo o que está sendo implantado
hoje já passou por uma intensa
discussão e por isso mesmo tem tido

continuidade, mesmo
que a nova diretoria
dê destaque a uma
outra área. Por
exemplo, tudo o que
foi planejado pelo dr.
Gilberto Camanho
teve seqüência na
gestão do dr. Sérgio
Franco, que não
deixou de imprimir sua
marca pessoal à frente
da SBOT com inú-
meros projetos e
campanhas. Para este
ano o dr. Neylor
Lasmar assumiu e
desfraldou a bandeira
da defesa profissional
de forma mais intensa,
chamando todas as
entidades para uma
discussão saudável,
sem deixar de cum-
prir um cronograma
que ele próprio ajudou a de-
finir no ano anterior, quando foi
1o vice-presidente.

Esse é um perfil da SBOT ou
das pessoas que compõem a
diretoria?
Essa é a identidade da SBOT enquanto
sociedade médica, mas também faz

parte do perfil dos profis-
sionais, que adotaram essa
identidade.  Esse processo
se intensificou a partir
do momento no qual se
decidiu que a gestão seria
anual, porque numa
gestão de dois anos
normalmente o presidente
fica mais solitário. Agora
não, o 1o vice-presidente
tem de ficar atento porque
ele assume a presidência
no ano seguinte e precisa
participar ativamente do
processo decisório.  Acho
que esse foi o segredo.

Esse processo não inibe
um pouco a marca
pessoal do presidente
que assume?
Pelo contrário, porque
mesmo os projetos que
poderiam ser caracteri-
zados como pessoal têm
tido continuidade no ano
seguinte, ainda que o novo
presidente dê ênfase a

Um sistema de
trabalho pautado
pelo espírito
de equipe, onde
as propostas
ocorrem de forma
democrática visando
a continuidade
das ações. Para o
1o vice-presidente
da SBOT, Walter
Manna Albertoni,
que vai assumir a
presidência em 2005,
este é o modelo de
gestão ideal,
adotado pela SBOT
nos últimos anos.
Ele disse que a
SBOT acertou em
priorizar a área de
defesa profissional
e adiantou que vai
manter essa bandeira
no próximo ano.

Walter Manna Albertoni é
pró-reitor de extensão da
Universidade Federal de

São Paulo e chefe do
Departamento de

Ortopedia e Traumatologia
da Unifesp. Presidiu a

Sociedade Brasileira e a
Federação Sulamericana de

Cirurgia da Mão. Foi
presidente da CET.

A diretoria unida: Rene Jorge Abdalla (2º tesoureiro), Cláudio Santili (1º secretário),
Walter Manna Albertoni (1º vice-presidente),  Neylor Pace Lasmar (presidente gestão

2004), Arlindo Gomes Pardini (2º vice-presidente), Rames Mattar Jr. (secretário-geral),
Marco Antônio Percope de Andrade (1º tesoureiro) e José Luiz Runco (2º secretário).
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outras áreas. O dr.
Neylor conversou muito
comigo quando decidiu
levantar a bandeira da
defesa profissional e
esta também será
prioridade na minha
gestão. Então teremos
praticamente dois anos
de um trabalho intenso
numa área que segu-
ramente é a maior
carência dos ortope-
distas atualmente.

Há muitos conflitos
de opiniões durante
as reuniões?
Claro. Se todos pensás-
semos igualmente seria
uma catástrofe, porque
sem o contraditório
não haveria nem a
democracia. Olhar um
mesmo assunto sob

vários enfoques só engrandece
a discussão. Pode até haver opiniões
contrárias, mas quando fechamos
uma questão, mesmo aqueles que
tinham um ponto de vista dife-
rente passam a defender aquela
idéia e sentem-se responsáveis
por sua implantação. As divergên-
cias existem durante as discussões,
mas depois que algo é decidido,
vira unanimidade.

E como adequar as necessidades
dos ortopedistas nos seus
estados? Esse trabalho seria das
regionais?
As regionais têm necessidades
peculiares aos seus estados. Adminis-
trativamente agem com autonomia
no limite dos seus regimentos
aprovados pela Comissão Executiva
Nacional, porém, política e filosofica-
mente somos uma só SBOT para todo
o Brasil.

A vice-presidência está sendo
uma boa escola ?
Sim, porque ficamos dois anos
atuando junto à diretoria antes de
assumir o mandato. Entretanto, os
demais cargos também contri-
buem muito para a nossa formação.
Creio que qualquer ortopedista que
almeje a presidência da SBOT deve
passar pelas comissões mais
importantes para entender o que
ela realmente significa para os
seus sócios.
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       O médico
COMO PACIENTE

Livro escrito por uma psiquiatra expõe a fragilidade do médico ao adoecer

O médico é o pior paciente que
 outro médico poderia ter. Pri-
 meiro, acredita que nunca irá

adoecer, mas quando isso acontece fica
ansioso e irritado, desaprova a orientação
do tratamento médico, desconfia da
prescrição medicamentosa, faz uso da
automedicação e motiva-se menos para
mudar o comportamento após a doença.
Estas foram algumas das conclusões da
psiquiatra Alexandrina Maria Augusto da
Silva Meleiro no livro �O médico como
paciente� (Lemos Editorial, 272 págs.).
O livro foi baseado em sua experiência
de 16 anos no Grupo de Interconsultas
Psiquiátricas do Instituto de Psiquiatria da
USP como supervisora dos médicos
residentes. Num levantamento estatístico
realizado entre 1984 a 1994, envolvendo
pacientes médicos internados no Com-
plexo do Hospital das Clínicas, ela des-
cobriu que a relação com os profissionais
responsáveis pelo atendimento era
permeada de complicações incomuns a
pacientes não médicos. "Esse trabalho
mostrou que 80% dos médicos do
complexo mencionaram dificuldades em
tratar o paciente médico", revela a
psiquiatra.
Em 1994 ela fez nova incursão nesse
tema, desta vez, num trabalho realizado
no Instituto do Coração, em São Paulo,
sob o título "o médico como paciente:
estudo comparativo com pacientes
cardíacos de nível universitário internados
no Instituto do Coração", que serviu de

base para sua tese de doutorado. O
estudo comparou o processo de
internação dos médicos com o de
engenheiros e advogados, englobando as
três áreas do conhecimento � Humanas,
Exatas e Biomédicas.
O grupo que respondia melhor ao
tratamento era o dos engenheiros, que
apresentou menos complicações clínicas.
Os advogados compunham o grupo
intermediário, e os médicos, o pior tipo
de paciente. "Nesse trabalho chamou-me
a atenção o número de pacientes médicos
que evoluíam para óbito nas primeiras
24 horas de internação, fato que apenas
veio a confirmar o que já sabíamos: ao
ficar doente, o médico protela a busca
por ajuda até o nível de colocar em risco
sua própria vida. Quando chegam ao
hospital, a maioria já apresenta com-
plicações em seu quadro clínico", revela
a psiquiatra.
Ela diz que momento em que se decidiu
por essa linha de pesquisa foi quando
atendeu um médico que tinha feito um
transplante renal que morreu dias
depois. "Esse colega havia sido
dispensado da rotina comum a todos
pacientes encaminhados para trans-
plantes porque era médico; foi dis-
pensado de fazer o tratamento psicoló-
gico e a terapia imunossupressora
dentro do próprio hospital. Foi aí que
percebi o quão difícil é para o médico
ficar doente", disse. A resistência em
buscar ajuda especializada ocorre por

diversos fatores. Primeiro, porque o
médico acredita que nunca vai adoecer;
em segundo lugar, quando isso acontece,
acredita que ele próprio tem de estar
capacitado para resolver o problema,
afinal, foi para isso que estudou. "É nesse
momento que tem início a auto-
medicação, prática que todos nós
condenamos com veemência ", lamenta
Alexandrina. Em terceiro e último lugar,
ele não busca ajuda porque não confia
que outro médico o atenderá direito.
Alguns lançam mão do velho artifício para
fazer uma consulta sem levantar
suspeitas: o amigo ou conhecido que
precisa de ajuda. "Diversos colegas já me
procuraram com esse argumento, mas
quando começo a fazer perguntas
específicas o 'outro' desaparece e o que
vejo me preocupa, porque não deveria
ser assim. Temos muito medo de expor
nossa fragilidade ante outro colega",
lamenta. Ela lembra que o Código de
Ética Médica diz que o médico não deve
prestar atendimento a pacientes com os
quais mantêm vínculo emocional, fato que
interfere no raciocínio lógico e na conduta
clínica. "E como fica o raciocínio de
diagnóstico e de condutas terapêuticas a
seguir quando se trata dele próprio?",
questiona a psiquiatra. Ela faz questão
de frisar que há profissionais que se
comportam bem, mas a maioria absoluta,
dois terços do total, usam seus
conhecimentos de maneira equivocada.
Ela diz que seus achados não são

exclusividade do universo do médico em
pleno exercício profissional. Uma questão
que já é alvo de consenso na literatura
mundial é a alta incidência  de
graduandos em medicina propensos à
somatização, quadros de ansiedade,
depressão, suicídio e dependência
química do álcool e de outras drogas,
razão pela qual muitas instituições de
ensino da medicina resolveram implantar
departamentos de assistência psicológica
para a graduação.
Transformada num livro de linguagem
fácil, sem o abuso de terminologia
psiquiátrica, a ' tese de doutorado'  já
vendeu mais de 70 mil exemplares, um
recorde para publicações nesse
segmento. "A repercussão foi maior do
que eu esperava. Há pessoas que têm
presenteado o livro para médicos amigos
ou familiares e diversas instituições e
entidades têm me procurado para discutir
o assunto e isso é muito bom porque
mantém o problema em pauta", diz.
Questionada sobre qual deve ser a
postura do médico ao descobrir que está
doente, ela respondeu que ele deve sim-
plesmente seguir todas as recomendações
que daria a uma pessoa doente. "Ele
precisa se colocar na posição de paciente
e o médico que irá atendê-lo precisa
adotar uma postura profissional, for-
malizando a relação médico-paciente e
acabando com aquelas consultas de
corredor de hospital muito comuns no
nosso meio", finaliza.



Abril 2004 Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP 5

CBHPM

"O cooperativismo como filosofia e
prática da eqüidade, valorizando e
dignificando o trabalho médico". Ao
inscrever essa frase entre as crenças
e valores que definem sua identidade
organizacional, a Unimed-BH
reafirmou seu compromisso perma-
nente com a categoria médica. É sob
esse prisma que a Cooperativa tem
participado dos debates pela
implantação da CBHPM e acom-
panhado a mobilização das nossas
entidades nacionais. Para tanto, a
Unimed do Brasil, confederação que
reúne e representa as 386 coope-
rativas médicas em todo o País, criou
uma comissão especial com a
missão de estudar os impactos da
nova classificação nas diferentes
especialidades. O objetivo é construir
um consenso nacional que leve à
melhoria permanente da remune-
ração médica e, ao mesmo tempo,
preserve a viabilidade das coope-
rativas num mercado cada vez mais
competitivo e pressionado pela alta
dos custos, como é o da saúde
suplementar. É importante ressal-
tarmos que, no conjunto, as
Unimed´s são as operadoras de pla-
nos de saúde que melhor remu-
neram o trabalho médico nas suas

regiões de atuação. E, mais do
que isso, valorizam o papel dos
médicos também como gestores
da atenção à saúde de seus clientes
� donos que são das cooperativas.
Isso só é possível pelo respeito aos
princípios e a prática do coo-
perativismo. Um acordo de âmbito
nacional é imprescindível para
o Sistema Unimed, que opera
em mais de 80% do território
brasileiro e atende a seus clientes
pelo regime de intercâmbio entre
as cooperativas. Na Grande
Belo Horizonte, a Unimed-BH
vem participando desse debate e
contribuindo para os estudos de
viabilidade da CBHPM. Um
passo importante é o diálogo
instalado com a Comissão Estadual
de Honorários Médicos, com
representantes das nossas enti-
dades. Estamos certos de que
somente um processo democrático,
consistente e responsável nos
indicará o caminho para a valori-
zação contínua dos médicos e da
medicina. E é com essa premissa
que nos comprometemos.

Emerson Fidelis Campos
Presidente da Unimed-BH

SBOT, AMB e Unimed discutem
  IMPLANTAÇÃO DA CBHPM
SBOT, AMB e Unimed discutem
  IMPLANTAÇÃO DA CBHPM

A SBOT reuniu os presidentes da Associação Médica Brasileira e da Unimed de
Belo Horizonte em sua sede nacional para tratar da implantação da Classificação

Brasileira Hierarquizadas de Procedimentos Médicos

A SBOT continua firme em
seu propósito de ser uma
das sociedades médicas

mais atuantes na implantação da
Classificação Hierarquizadas de
Procedimentos Médicos (CBHPM).
No último dia 26 de março, a
Diretoria 2004 reuniu o presidente
da Associação Médica Brasileira,
Eleuses Vieira de Paiva e o presi-
dente da Unimed de Belo Hori-
zonte, Emerson Fidelis Campos,
que também é ortopedista,
visando a implantação em Minas
Gerais. Participaram do encontro
todos os membros da Gestão
2004, capitaneados pelo presi-
dente Neylor Lasmar, os presi-
dentes da Comissão de Ensino e
Treinamento, Tarcísio Eloy Pessoa de
Barros Filho e da Comissão de
Educação Continuada, Moisés
Cohen, além do superintendente do
Conselho Nacional de Defesa
Profissional da SBOT, Hélio Barroso

dos Reis e do presidente do 36o

CBOT, Marcos Musafir.
Na reunião foram discutidos os
principais pontos que ainda
impedem a aceitação da CBHPM
por parte dos planos de saúde.
Emerson Fidelis Campos informou
que sua equipe técnica, constituída
por 16 profissionais, encontrou 35

problemas técnicos na CBHPM.
O presidente da AMB, Eleuses Paiva
colocou à disposição da Unimed
mineira o corpo de técnicos res-
ponsável pela implantação da
CBHPM no nível nacional, reafir-

A mando que as entidades médicas
estão abertas ao diálogo. Ele lem-
brou que a proposta de implan-
tação também inclui a revisão
periódica de todos os procedi-
mentos inclusos na CBHPM e que
a próxima revisão está prevista
para o mês de julho. "Não temos
nenhum problema em admitir os

erros e se eles existirem de
fato, serão corrigidos. Não
há problemas com relação a
esta questão. A Unimed possui
uma importância estraté-
gica para a implantação da
classificação e faremos o que
for possível para esclarecer
todas controvérsias", garantiu.
Após a reunião, a Unimed

de Belo Horizonte enviou uma
nota ao presidente da SBOT,
Neylor Lasmar na qual afirma
sua disposição em discutir o assunto.
Veja a íntegra do documento abaixo,
à esquerda.

Os presidentes da SBOT, Neylor Lasmar e
da AMB, Eleuses Paiva: objetivo comum

Emerson Fidelis (de camisa vinho)
defende posição da Unimed

Respeito aos valores do cooperativismoRespeito aos valores do cooperativismo

Rames Mattar Jr.
Secretário-geral da SBOT

Prezado membro da SBOT

O comunicado que ora publicamos nos foi enviado pela Associação Médica
Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, sobre as negociações com a
Fenaseg para implantação da CBHPM. Como entidade, orientamos a todos
os membros a adotarem as medidas descritas  no texto.

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Negociações com a Fenaseg
Em reunião realizada no dia 24 de março, em Brasília, com a participação
das diretorias da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de
Medicina e dos presidentes de todo o sistema federativo da AMB, foram
tomadas, por unanimidade, as seguintes decisões visando as negociações
com a Fenaseg (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização):

1) Como as empresas de seguro-saúde  não podem atuar com o sistema de
credenciamento, decidiu-se que a partir de 15 de abril de 2004 todos os
médicos brasileiros passarão a atender pelo sistema de reembolso, tendo
como base a  Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos;

2) Não negociar isoladamente com as operadoras vinculadas à Fenaseg a
implantação da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos;

3) Evitar estabelecer qualquer tipo de acordo que não contemple de modo
integral as bases e os conceitos da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos.

Eleuses Vieira de Paiva
Presidente da Associação Médica Brasileira

O presidente da Unimed-BH,
Emerson Fidelis disse que a

entidade dirigida por ele poderia
implantar integralmente a nova

tabela a partir de janeiro de
2005, desde que todos os itens

controversos estejam corrigidos.

COMUNICADO IMPORTANTE
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A inauguração da
Biblioteca Virtual
da SBOT está sendo
considerada um
marco para a
atualização dos
membros da SBOT.
Com uma
bibliotecária
exclusiva, o serviço
oferece aos
ortopedistas um
vasto acervo para
consultas
bibliográficas
visando as mais
variadas
finalidades - da
elaboração de
trabalhos científicos
à busca de
condutas em
ortopedia para
defesa dos
ortopedistas em
casos de processos
por erro médico.

Uma grandeUma grande

O presidente da SBOT, Neylor Lasmar, e o 1o vice-presidente Walter
Manna Albertoni: projeto terá continuidade.

Neylor Lasmar (centro) e Rene Abdalla (dir.), ao lado dos
representantes da Merck Sharp & Dohme: parceria produtiva.

Objetivos

Spine, Sports Medicine e techniques in Knee
Surgery, além dos livros-texto da especialidade
de ortopedia, como Rockwood and Green�s
Fractures in Adults e 5-Minute Orthopaedic
Consult, entre outros.
A biblioteca foi idealizada para servir de
adjuvante na formação dos ortopedistas,
contribuindo para sua atualização técnica
e científica. Todos os membros quites terão
acesso aos periódicos científicos nacionais
e internacionais mais conceituados na
atualidade. Mais uma vez a SBOT contou com
o patrocínio da Merck Sharp & Dohme,
viabilizando a inauguração e a manutenção da

Biblioteca Virtual. "O
Laboratório Merck, através
de seu produto Arcoxia, é
nosso grande parceiro
nesta realização, con-
cretizando, portanto, um
acordo extremamente
útil para nossa socie-
dade", reconheceu o
presidente da SBOT,
Neylor Lasmar.

Objetivos
Uma das maiores utili-
dades da Biblioteca Virtual
para os ortopedistas será
com relação à produção
de trabalhos. "O colega
não precisará se preo-
cupar em fazer o levanta-
mento bibliográfico na
Bireme ou em qualquer
outra base de dados por-

Acesso irrestrito
aos periódicos
científicos em

ortopedia e trauma-
tologia mais impor-
tantes do mundo e
uma bibliotecária ex-
clusiva para auxiliar a
busca por artigos e
temas mais variados.
Estes são apenas
alguns dos benefícios
que os sócios quites
com suas anuidades
passaram a ter com a
implantação Biblioteca
Virtual da SBOT, inau-
gurada oficialmente
no dia 26 de março. A
biblioteca vai disponi-
bilizar, gratuitamente,
capítulos de livros e
artigos publicados nas revistas científicas
mais importantes na especialidade. Ao
todo, serão cerca de 20 publicações, que
irão disponibilizar textos avulsos, capítulos
de livros e artigos publicados em periódicos
impressos, além de todo o conteúdo do
Medline, maior base de dados de medicina
do mundo.
A Biblioteca Virtual vai oferecer aos sócios da
SBOT o conteúdo mais completo em ortopedia
e traumatologia, com artigos, imagens e
gráficos publicadas em veículos como Clinical
Orthopaedics & Related Research, Journal Bone
Joint Surgery, Journal of Pediatric Orthopaedics,

A
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que a SBOT vai dar a ele todo o suporte
necessário", assinalou Neylor Lasmar. Para fazer
pesquisa na biblioteca, basta acessar o Portal
da SBOT (www.sbot.org.br) e entrar na área
restrita. O acesso é possível somente com a
utilização de senha pessoal e o serviço estará
disponibilizado apenas para quem estiver em
dia com suas anuidades. Quem quiser poderá,
também, fazer a consulta nos terminais
instalados na sede nacional exclusivamente para
essa finalidade.
A biblioteca também irá ajudar na formação
médica, já que o acesso será disponibi-
lizado para todos os serviços de residência
credenciados pela SBOT. Cada serviço terá
uma senha especial para que os médicos
residentes possam fazer pesquisas. Para o
presidente da Comissão de Ensino e
Treinamento, Tarcísio Eloy Pessoa de Barros
Filho, a Biblioteca Virtual foi um grande avanço
da SBOT, opinião que é compartilhada pelo
presidente da Comissão de Educação
Continuada, Moisés Cohen. Segundo ele, aos

poucos os ortopedistas irão criando uma cultura
com relação à utilização da Biblioteca Virtual.
Mas as vantagens não estão situadas apenas
no campo técnico e científico, mas também
jurídico. Com a inauguração, os ortopedistas
que eventualmente sejam alvos de processos
judiciais poderão fazer uma pesquisa biblio-
gráfica detalhada para buscar condutas em
ortopedia e preparar suas defesas adequada-
mente, podendo fazer uma clara distinção entre
erro médico e complicações comuns inerentes
a qualquer procedimento cirúrgico.
Após a inauguração, o 1o vice-presidente,
Walter Manna Albertoni declarou que a SBOT

demonstrou ser uma
sociedade médica de
vanguarda e que a
Gestão 2004 deu um
passo importante pa-
ra a consolidação do
processo de formação
a atualização dos or-
topedistas. Para o
2o vice-presidente,
Arlindo Gomes Par-
dini a diretoria está
acompanhando uma
tendência mundial,
que é a implantação
de mecanismos para
agilizar a comuni-
cação e informação
aos usuários.
Quem conhece a
SBOT e seu sistema de
gestão sabe que
apoio irrestrito da diretoria é fundamental para

garantir a continuidade
dos projetos, garantindo
benefícios mais dura-
douros para os orto-
pedistas brasileiros. Por
essa razão o presi-
dente, Neylor Lasmar fez
questão de ouvir a
opinião de toda sua
diretoria, em especial dos
vice-presidentes, Walter
Manna Albertoni e Arlindo
Gomes Pardini, já eleitos
para presidir a SBOT
em 2005 e 2006, res-
pectivamente. Segundo
ele, "mais uma vez a
SBOT deu uma demons-
tração da união e
altruísmo".

Uma parceria de sucesso
Para o gerente de produtos do Arcoxia,
Fernando Carrieri a Merck Sharp & Dohme
resolveu apoiar o projeto da Biblioteca Virtual
por ter o mesmo objetivo da SBOT com relação
à formação dos médicos. "A Merck Sharp &
Dohme é uma empresa comprometida com a
educação médica continuada e enxergamos a
oportunidade de estabelecer entre nosso
antiinflamatório Arcoxia e a SBOT uma nova
maneira de garantir a atualização aos
ortopedistas. Entendemos que esta iniciativa faz
parte da nossa responsabilidade, na medida
em que isso irá resultar num benefício maior

CONQUISTACONQUISTA

A inauguração foi prestigiada pela presença de toda a diretoria
da SBOT e dezenas de convidados.

Fernando Carrieri

O momento em que o 1o vice-presidente, Walter Albertoni
descerra placa de inauguração da Biblioteca Virtual.

para a população, que passa a ter um
atendimento mais qualificado", afirmou em
entrevista ao Jornal da SBOT.
Segundo ele, esse trabalho faz parte da
responsabilidade da empresa que representa.
"Acredito que a responsabilidade social também
deva ser uma das preocupações da indústria
farmacêutica", diz. Ele informou que além de
apoiar iniciativas de cunho científico como a
Biblioteca Virtual, a Merck possui vários projetos
e parcerias sem fins lucrativos que visam a
melhorar a qualidade de vida da popu-
lação em geral. Para Carrieri, tanto a
Merck quanto a SBOT são duas instituições
sérias que, dentro dos seus campos de
atuação específicos, têm procurado solu-
ções para melhorar a qualidade da for-
mação médica. "No início do ano nos foi dada
a oportunidade de
contribuir com
mais esse desa-
fio e resolvemos
aceitar o convite
porque entende-
mos que a SBOT
tem tomado as
decisões corretas,
não apenas com
relação à parte
científica, mas
também no sen-
tido da defesa pro-
fissional. Espera-
mos que essa par-
ceria continue ren-
dendo bons resul-
tados", finalizou.

Fernando Carrieri

Abril 2004

Uma parceria de sucesso
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AAOS

A Academia Americana de Ortopedia elogiou formalmente a
apresentação da SBOT no Café dos Presidentes, durante seu
congresso anual. O diretor do Comitê Internacional da entidade
americana disse que vários países se interessaram em
desenvolver programas similares aos da SBOT e reafirmou o
interesse em fortalecer e intensificar a parceria com a Ortopedia

O diretor do Comitê
Internacional da
American Academy

of Orthopaedic Surgeons
(AAOS), Miguel E. Cabanela
enviou uma correspon-
dência à SBOT nacional no
último 23 de março, em
nome de toda a diretoria, na
qual elogia a participação
brasileira durante o Café
dos Presidentes, na abertura
do maior congresso de
ortopedia do mundo. Na
ocasião, o presidente da
SBOT, Neylor Lasmar e o
presidente do 36O Con-
gresso Brasileiro de Orto-
pedia e Traumatologia,
Marcos Musafir apresen-
taram a SBOT e seus
projetos para os presi-
dentes de 70 sociedades
de ortopedia do mundo.
A apresentação bra-
sileira mereceu grande
destaque no Academy
News, veículo oficial
do congresso. Vale
lembrar que a SBOT foi
a única sociedade
ortopédica a ter direito
de fala no evento, fato
que por si só revela a
visibilidade interna-
cional e o respeito con-
quistados nos últimos
anos, fruto de um tra-

balho sério e pautado pela ética.
Miguel Cabanela agradeceu a
disponibilidade dos brasileiros em

falar durante o encontro e destacou
a seriedade das apresentações.

O atual presidente da AAOS,
James Herndon e o presidente
eleito para o próximo ano, Robert
Bucholz já haviam declarado
que a SBOT era um exemplo para
os demais países, em função
da seriedade nas áreas de ensino,
treinamento e educação médica
continuada. A afirmação dos diri-
gentes foi feita logo após a
apresentação dos brasileiros, no
primeiro dia do congresso. Para
Miguel Cabanela, o interesse de
outras sociedades de ortopedia
pelo modelo adotado pela SBOT
no Brasil é um bom termômetro para
avaliar a seriedade dos ortopedistas
brasileiros. O diretor da AAOS fina-
lizou a correspondência reafirmando
o interesse da Academia Americana
em fortalecer e intensificar o inter-
câmbio já existente entre a SBOT
e a AAOS.

Fac-símile da carta enviada pela diretoria
da AAOS, com elogios formais à SBOT

SBOT:SBOT: RECONHECIMENTO RECONHECIMENTO

A boa impressão da SBOT no Congresso da AAOS já tinha
sido divulgada na edição anterior do jornal da SBOT

INTERNACIONALINTERNACIONAL

�Vocês podem estar
interessados em saber

que representantes de seis
países da América Latina,

Ásia e Europa expressaram
um interesse imediato em

tentar desenvolver
programas similares para

seus próprios membros. Isto
certamente é um indicativo
do nível de interesse bem

como da impressão positiva
das apresentações e seus

sucessos no Brasil�
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ESPAÇO DOS COMITÊSESPAÇO DAS REGIONAIS

Aregional do Amazonas está organizando o 10o Congresso Norte-Nordeste
de Ortopedia e Traumatologia, que será realizado no Tropical Hotel Manaus,

nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2004. Informações através dos telefones (92)
648-1434/ 236-8223/ 236-0363.

Vanderson Araújo � Presidente da regional

OsteoporoseOsteoporose

Trauma ortopédicoTrauma ortopédico

Ombro e CotoveloOmbro e Cotovelo

A International Osteoporosis Foundation convida os ortopedistas
membros da SBOT para a realização  do Congresso Mundial de
Osteoporose, que acontece entre os dias 14 e 18 de maio próximo,

no Riocentro no RJ. O Comitê Organizador do congresso cedeu gratuita-
mente um espaço para a SBOT divulgar suas ações e projetos para 2004.
Além disso, concede um desconto especial correspondente a até 50% no valor
das inscrições. Maiores informações podem ser obtidas no site da empresa
organizadora do congresso (www.jz.com.br), pelos telefones (21) 2264-0782 /
9688-1675, com Mônica Araújo ou através do e-mail moni.ara@ig.com.br.

A programação científica do X Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico,
que vai acontecer entre os dias 20 e 24 de maio, na Pousada do Rio
Quente - Goiás, está sendo elaborada de forma atraente e objetiva

e com certeza será um grande evento e teremos a oportunidade para debater
as mais novas tendências da especialidade. A estrutura da pousada é um
convite à confraternização e à descontração e o horário das atividades per-
mitirá tempo de folga suficiente para que aproveitemos bem o Hot Park
com suas inúmeras diversões aquáticas. Programe-se, coloque em sua
agenda. Veja as facilidades que estamos oferecendo e venha para o paraíso
das águas quentes. Informações: (62) 215-8069 - www.eventoall.com.br/
trauma2004 � eventoall@eventoall.com.br

Robson Azevedo
Presidente X CBTO

ASociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo estará reali-
zando o V Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, no
período de 27 a 29 de maio, em Maceió (AL), sob a presidência do dr.

Glauco Monteiro Cavalcanti Manso. Teremos um pré-congresso abordando
temas em várias áreas do Ombro e Cotovelo, onde realizaremos uma sessão
"Como eu trato", com situações pouco freqüentes, apresentadas por
especialistas de todo o Brasil. Estamos finalizando o CD de "Patologias do
Ombro e Cotovelo" para uso no consultório e nos preparando para o
lançamento do livro da nossa sociedade. Também estamos organizando
simpósios e cursos em vários Estados, como o  Curso Teórico-prático de
Cirurgia do Ombro e Cotovelo, que vai acontecer nos dias 05 e 06 de
novembro de 2004 em Vitória (ES).

 José Sérgio Franco
Presidente da SBCOC

A

A

A
No Maranhão temos tido muitos avanços na implantação da CBHPM,

com negociações já adiantadas com a Unimed, Amil, Long Life, Medplan,
Unidas, Multiclínicas e Unihosp após muita luta por parte dos ortopedistas.

 José Wanderley Vasconcelos � Presidente da regional

Acusamos o recebimento de informações das regionais de São Paulo, Alagoas e
Rio Grande do Sul que não puderam ser incluídas nesta edição.

A

Informamos a todos os colegas que estamos lançando um informativo mensal
com temas da rotina diária dos ortopedistas. Em maio teremos a Jornada

Científica de Joinville, com o tema Cirurgia do Ombro. Estamos organizando o
Congresso Catarinense de Ortopedia e Traumatologia, a ser realizado em
novembro próximo, com o tema central "A Rotina Diária do Ortopedista: pronto-
socorro e consultório".

Antoine Chryssovergis � Diretor científico da SCOT

N

Aregional da SBOT no Pernambuco informou sobre a aquisição de sua sede
própria (Rua Senador Fábio de Barros, no 62) e reforma para construção de

um auditório com capacidade para 60 pessoas, secretaria e biblioteca. Na
parte científica, estão programadas 36 reuniões cientificas dos comitês e 07
(sete) cursos de atualização.

Otavio Caraciolo Borba � Presidente da regional

28 e 29 de maio Curso de Ortopedia Pediátrica
Tópicos: epifisiólise do quadril, doença de Legg-Calvé-Perthes, aspectos
ortopédicos da paralisia cerebral, displasia do desenvolvimento do quadril, pé
torto congênito e deformidades torácicas.
2 e 3 de julho Jornada de Coluna Vertebral
Tópicos: lesões traumáticas da coluna cervical e torácica, tratamento conservador
e tratamento cirúrgico das escolioses, lesões raquimedulares: terapia com células
tronco, hérnia discal: ciatalgia discogênica e não-discogênica.

Sydney Haje � Presidente da regional

A

Manaus

Santa Catarina

Distrito Federal

Maranhão

Pernambuco
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CARTAS

os procedimentos. Pesquise junto ao
gestor municipal o que seu hospital
precisa fazer para ser reconhecido como
tal. A SBOT também estará atuando
junto ao Ministério da Saúde para
flexibilizar tal procedimento.

Planos de saúde
Tenho escutado com freqüência dos
meus pacientes que, além de pagar e
caro aos convênios com a medida de
não atender pelos mesmos e cobrar dos
pacientes, os médicos ao invés de pena-
lizarem os compradores de serviços mé-
dicos, estão penalizando os pacientes
que nada tem à ver com a falta de cor-
reção dos pagamentos dos honorários.
Outro fato que chama a atenção é que
apesar de sabermos dos trabalhos das
entidades médicas, quem fica na linha
de frente, tendo inclusive um confronto
direito com os pacientes, são os mé-
dicos. Volto a insistir: a) negociação na-
cional com os compradores de serviços
médicos pelas entidades representa-
tivas nacionais: b) negociação local
pelas entidades regionais, com os con-
vênios e cooperativas locais; c) caso
haja confronto e as negociações não
andem, aí sim paralisação de todos os
ortopedistas no nível nacional ou local
conforme o caso, e de todos os con-
vênios e sem atendimento ambulato-
rial; d) os atendimentos seriam restritos
aos casos de urgência e emergência fei-
tos normalmente em hospitais; e) desta
forma não penalizaríamos os clientes e

teríamos com maior facilidade o seu
entendimento, e o não enfrentamento.

Sérgio Toledo Barbosa

É isto mesmo que precisávamos e esta-
mos orientando aos colegas para fazer.
O movimento está crescendo e deve
atingir todos os médicos brasileiros.

Pós-operatório
Foi-me solicitado pelo auditor de um
plano de saúde de minha cidade se há
alguma normatização e/ou trabalho
provando que os pacientes em pós-
operatório imediato de artroplastia total
e/ou parcial do quadril, joelho e ombro,
com ou sem doenças de base (diabetes,
arritmias etc.) devam fazer o 1o pós-
operatório em unidade de terapia
intensiva e/ou semi-intensiva. Gostaria
de saber qual a opinião da SBOT nestes
casos. Qual a orientação a ser dada
aos colegas da auditoria para que
possa ser normatizado?

Ighor Alexander
Zamuner Spir

O ideal é que todas as artroplastias e
cirurgias ortopédicas de grande porte
passem pela semi-intensiva ou intensiva,
independente da presença de doenças
secundárias. No nosso hospital isto é
solicitado pelo anestesista, em comum
acordo com o ortopedista.

As cartas desta seção foram respondidas
pelo dr. George Bitar, presidente da

Comissão de Defesa Profissional da SBOT.

Ética
Sou assistente do serviço de residência
médica de ortopedia e traumato-
logia de um hospital do interior de São
Paulo. A cada quatro anos, devido às
mudanças políticas, ocorrem alte-
rações de diretrizes e isso nos acar-
reta muita dificuldade de trabalho e
ensino. Sempre suportamos, mas
atualmente está um pouco mais difícil.
Nosso serviço é tido como um "bom
serviço" na cidade e região, sendo
referência regional e de alguns lu-
gares distantes também. Participamos
dos exames anuais para obtenção
do título de especialista da SBOT,
com boa média de aprovação,
realizamos atividades didáticas e
trabalhos científicos anuais, temos
subespecialistas com certificação
aceita pela SBOT e temos recebido
avaliação positiva da SBOT para este
trabalho, que é exercido pelo mesmo
grupo há muitos anos. Minha pergunta
é: seria possível, por questões po-
líticas e pessoais da diretoria adminis-
trativa, num momento em que estamos
nos posicionando contra algumas
questões para conseguir melhores
condições de trabalho e ensino, so-
frermos algum tipo de punição? A SBOT
poderia nos orientar?

Paulo

Este conflito com diretoria adminis-
trativa precisa ser solucionado
com muito diálogo em nome do res-
peito e engrandecimento da insti-
tuição. Deve-se mostrar aos dirigentes
que vosso posicionamento é exclusi-
vamente em benefício dos pacientes,
do hospital e dos médicos. A Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia está à disposição
para eventuais deslizes éticos que
possam ocorrer.

CBHPM
É extremamente importante o movi-
mento para a implantação da CBHPM,
mas é lamentável o fato de que grandes
distorções dessas tabelas não tenham
sido corrigidas nesta versão. Como
exemplo, podemos citar a cirurgia para
reconstrução do ligamento cruzado
anterior do joelho. Quem faz sabe que
com apenas um auxiliar aumenta muito
o tempo cirúrgico, prejudicando o pa-
ciente. A redução incruenta das fraturas
do antebraço sem auxiliar traz evidentes
prejuízos à condução do tratamento.
Vários outros exemplos poderiam ser
citados. Será que aqueles que partici-
param na elaboração da CBHPM, não
exercem a especialidade na sua pleni-
tude? Espero estar colaborando para
o engrandecimento da nossa tão so-
frida ortopedia.

Marco Aurélio Pedro
do Nascimento

Já solicitamos à Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Joelho e Artroscopia as
alterações pontuais que devem ser
introduzidas na revisão da CBHPM, e
deveremos encaminhá-las a Comissão
Nacional de Honorários Médicos
neste mês.

Alta complexidade
Gostaria de chamar sua atenção para
dois fatos com referência às últimas
alterações realizadas na tabela de
procedimentos do SUS em janeiro de
2003: o procedimento 3900908-4,
antes descrito como tratamento cirúr-
gico de deslocamento epifisário dos
ossos do antebraço, teve sua descrição
alterada para "tratamento cirúrgico das
farturas distais dos ossos do antebraço",
mas manteve como idade limite 20
anos, o que impossibilita sua utilização
em adultos e é o único código da tabela
que autoriza a utilização de fixador
externo de punho. Acredito que deva
ser um engano a manutenção da idade
limite, apesar da mudança da descrição
do procedimento. Os códigos dispo-
níveis para a utilização em luxação e/
ou fratura luxação de pelve (3900911-
4 e 3901011-2) que seriam utilizadas
para estabilização do anel pélvico
através de fixador externo, procedi-
mento de emergência que salva vidas,
é restrito a serviços de alta complexi-
dade. Cabe ressaltar que eu e mais
nove colegas trabalhamos em um
hospital de referência regional com 330
leitos, de alta complexidade nas áreas
de neurocirurgia e oncologia, mas não
de ortopedia, por problemas políticos
relacionados ao gestor do sistema no
nível municipal (pleno) e o teto finan-
ceiro do estado. Realizamos diversos
procedimentos de alta complexidade de
fato, mas não de direito, e os serviços
credenciados no estado distam mais de
500km.

Adriano Reginatto Klein

Infelizmente é isso que ocorre em todo
o Brasil, onde não existem hospitais
credenciados para alta complexidade
em número suficiente. Este e-mail, bem
como de outros, contém as mesmas
queixas. Encaminhe o seu e-mail ao
Sistema Único de Saúde e a SBOT fará
o mesmo.

SUS
Como chefe da Ortopedia do Hospital
da Fundação da Casa de Caridade de
São Lourenço, MG, fui chamado à di-
reção e informado que a tabela de pro-
cedimentos do SUS não está mais auto-
rizando o tratamento cirúrgico de
fraturas de colo de fêmur com a técnica
de artroplastias, estando apenas
liberadas para doenças do tipos
artroses e outros procedimentos, como
o uso de fixadores, do tipo mini-U-fix
não mais podem ser usados em fraturas
distais de punho em pacientes com
mais de 20 anos de idade. Como
proceder, realizando o melhor para o
cliente: afrontando as normas do
hospital ou transferindo estes casos
para outros serviços e assim mais uma
vez, sermos derrotados pelo sistema de
saúde já falido deste Brasil?

Henrique Alberto
Orciuoli Lippelt

Reitero que estas determinações são do
SUS e dizem respeito à classificações
dos hospitais de alta complexidade, e
que apenas estes podem executar todos
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AGENDA

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

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

Congresso Brasileiro do Comitê Asami
Hotel Serrano - Gramado/RS - F: (51) 3332-4101

V Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Pousada do Rio Quente/GO - F: 0800-557268

IV Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia
B. Gonçalves/RS - F: (51) 3330-1134 - www.vjs.com.br/ortopedia

XIV Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia
São Lourenço/MG - F: (31) 3273-3066

II Congresso Médico SBOT - Unimed Manaus
Tropical Hotel/AM - F: (92) 648-1434 - sbotam@bol.com.br

III Congresso Mundial de Ortopedia Pediátrica / VI
Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
Salvador/BA - F: (71) 264-3477 - www.ifpos2004.com.br

84a Jornada Carioca de Quadril / Coluna
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br

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

Curso de Ortopedia Pediátrica
Naoum Plaza Hotel / DF - F: (61)346-8148 - sbotdf@ambr.com.br

85a Jornada Carioca de Joelho / Pé
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br

24o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
Araxá/MG - F: (31) 3444-4794/4329 - etica@net.em.com.br

X Congresso N/Ne Ortopedia
Manaus/AM - F: (92) 648-1434 - www.sbotam@bol.com.br

AOSSM 2004 - Annual Meeting - The American Orthopaedic
Society For Sports Medicine
Quebec City - Quebec - Canadá - www.sportsmed.org

Curso de Coluna Vertebral
Naoum Plaza Hotel/DF - F: (61) 346-8148 - sbotdf@ambr.com.br

III Congresso Internacional de Artroplastia / VI Congresso
Internacional da SBOT-RJ
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844 - sede@sbotrj.com.br

II Congresso Brasileiro de Traumatologia Desportiva
São Paulo/SP - F: (11) 3887-7772 (Eliana)

86a Jornada Carioca de Ortopedia Infantil
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br

87a Jornada Carioca de Membro Superior
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844

36o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Rio de Janeiro/RJ - F: 0800-557268 - www.sbot2004.com.br

VII COOTES - Congr. Ortopedia e Traumatologia do ES
Hotel Eco da Floresta - Pedra Azul - ES

59th Annual Meeting - Assh (American Society For Sugery
Of The Hand)
New York/EUA - www.assh.org

3rd Annual International Conference - Sicot/Sirot 2004
Havana - Cuba - www.sicot.org

19th Annual Meeting - Nass (North American Spine Society)
Chicago, IL (EUA) - www.nass.org

AAHKS - 14th Annual Meeting - American Association of Hip
And Knee Surgeons
Dallas, Texas (EUA) - www.aahks.org
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Belo Horizonte/MG - claudia@rhodeseventos.com.br
F: (31) 3227-8544

09 a 11

A
ANS discute CBHPM

AAgência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) convocou
uma reunião no último dia 20 de

abril para conciliar a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) e o rol de proce-
dimentos utilizado pelas operadoras de
planos de saúde atualmente. O grupo é
composto por seis funcionários da ANS e
representantes da AMB, do Conselho
Federal de Medicina (CFM), da
Confederação Médica Brasileira (CMB),
da Federação Nacional dos Médicos
(Fenam) e das operadoras (medicina de
grupo, seguradoras especializadas em
saúde, cooperativas e autogestão).

ANS discute CBHPM

Ato Médico

Oconselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (Cremesp)
promoveu um debate sobre o

exame de habilitação para os recém-
formados em Medicina, em moldes
semelhantes ao realizado pela Ordem dos
Advogados do Brasil. A discussão contou
com a participação de lideranças de
entidades médicas estaduais e nacionais,
além de representantes dos estudantes.

Ato Médico
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CEC

Uma educação de
     QUALIDADE
Uma educação de
     QUALIDADE

Atualização em Traumato-ortopedia,
que já foi implantado em diversos
países da América Latino com
sucesso. Ao todo serão desen-
volvidos 40 temas ao longo de dois
anos, que irão abordar assuntos que
deixaram dúvidas nos exames da
residência. A programação já está
definida e os primeiros capítulos
deverão estar finalizados no
segundo semestre. Uma das ino-
vações para este ano é a reformu-
lação do Prêmio Anual da SBOT. Das
quatro categorias previstas, duas
serão direcionadas para jovens pes-
quisadores, de até 40 anos, estimu-
lando os ortopedistas mais jovens
nas áreas de pesquisa básica e
pesquisa clínica. Sobre a Biblioteca
Virtual � uma das maiores reali-
zações da SBOT neste ano � o presi-
dente da CEC diz que será uma fer-
ramenta fundamental que vai dar
suporte bibliográfico para as várias
necessidades do ortopedista, seja na
formação, atualização, avanços
científicos e no aspectos jurídicos.
"Acho que a Biblioteca Virtual será
cada vez mais utilizada na medida
em que os colegas a conhecerem
melhor", acredita.

"A integração com a
CET vai nos permitir
direcionar os temas
mais adequada-
mente, porque se-
remos informados
antecipadamente
sobre as questões
onde houve o maior
número de erros
durante o exame
para o TEOT, possibi-
litando termos um
panorama das áreas
mais carentes. Este
trabalho é funda-
mental porque nos
dá um reflexo nacio-

nal sobre como está  o conhecimento
dos colegas nas diversas subes-
pecialidades e nos possibilita dire-
cionar melhor nossos projetos para
melhorar a performance dos candi-
datos. É com base nas informações
da CET que estamos elaborando,
por exemplo,  os temas de cursos e
congressos oficiais da SBOT e dos
demais  materiais produzidos", diz.
Um dos principais projetos para este
ano também será feito em parceria
com a CET: o  Proato - Programa de

nizando campanhas
como ocorreu no ano
passado e trazendo a
população para mais
perto da própria SBOT.
Essa também é nossa
responsabil idade",
afirmou.
Ao elaborar os cursos
a CEC pensa na
possibilidade de os
ortopedistas poderem
usar os pontos para
sua recertificação, mas
o aspecto principal é
garantir uma atuali-
zação adequada para
melhorar a qualidade
no atendimento aos pacientes.
Atualmente a CEC está envolvida em
dois grandes projetos: e elaboração
de um livro de clínica médica que
está concorrendo com os livros
importados mais importantes, onde
grande parte do conteúdo editorial
é referente à traumato-ortopedia, e
o outro é a parceria mais efetiva
para com a Comissão de Ensino e
Treinamento para a escolha dos
temas oficiais dos congressos dos
materiais impressos.

AComissão de Educação
Continuada da SBOT vem
seguindo um ritmo intenso

de atividades para os próximos anos.
Ao todo, a CEC trabalha com
aproximadamente 20 projetos �
alguns já em andamento desde o
ano passado e outros que foram
criados na gestão atual.  " A CEC
visa a educação continuada e por
isso, tem por obrigação dar
continuidade aos diversos projetos
que já vinham sendo desenvolvidos,
mas a cada nova gestão esse
número aumenta", diz o presidente,
Moisés Cohen.
Ele diz que a CEC tem duas grandes
responsabilidades: uma para os
ortopedistas e outra com a
comunidade, que ele classifica como
intra-muros e extra-muros. "No
aspecto interno visamos atualizar o
ortopedista e manter o conhe-
cimento que ele recebeu em seu
treinamento com cursos, livros,
fascículos, DVD´s,  CD´s, Internet e
tantos outros meios que se façam
necessários para divulgar o
conhecimento, do básico ao mais
avançado. O outro lado é nossa
atuação na comunidade, orga-

A

A Comissão de Educação Continuada prepara um intenso programa para os ortopedistas, que terá
desdobramentos para os próximos dois anos. Um dos destaques é o trabalho em conjunto com a Comissão

de Ensino e Treinamento, que vai permitir um diagnóstico mais apurado das carências dos ortopedistas

O presidente da Comissão
de Educação Continuada,

Moisés Cohen


