Órgão Oficial da
Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
Nº 51 Junho 2004

SBOT 2004: RESGATANDO A DIGNIDADE PROFISSIONAL
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cada dia a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
ganha novos aliados. A campanha publicitária e os movimentos deflagrados
pelos médicos nos estados sensibilizaram a mídia e a população. Agora,
o Congresso Nacional começa a se mobilizar para discutir o Projeto de Lei
do deputado Inocêncio
Oliveira (foto), que adota
a CBHPM como instrumento legal de remuneração da classe médica, seguindo o exemplo de vários estados. O
projeto deverá ser votado em regime de urgência e tudo leva a crer
que o sonho dos médicos está muito próximo de se transformar
em realidade.
Págs. 06 E 07

Biblioteca Virtual:
um marco da SBOT

O

número de acessos à Biblioteca Virtual
tem crescido em proporções geométricas, ultrapassando a marca de 700
visitas por dia. A tabela ao lado mostra a evolução das consultas, de janeiro a maio. O projeto tem recebido elogios de professores e
profissionais ligados aos serviços de residência.
De Norte a Sul do País, a certeza é que a SBOT acertou
em cheio na criação da Biblioteca Virtual.
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A Biblioteca Virtual e a CBHPM são instrumentos que irão mudar de uma vez por todas
nossa concepção sobre dignidade profissional e educação médica continuada.
Pág. 02

Editorial

Blindagen Jurídica
A implantação da CBHPM é irreversível, e o
benefício não será tanto pelo que vamos
conquistar economicamente, mas pela valorização da nossa profissão.
Pág. 02

Entrevista

Contas equilibradas

O tesoureiro da SBOT, Marco Antônio
Percope de Andrade, diz que é preciso ter
critérios e muito bom senso na gestão dos
recursos financeiros.
Pág. 03

Consultas em ascensão
Journals

Journal of Bone & Joint Surgery - americano
Clinical Orthopaedics & Related Research
Journal of Bone & Joint Surgery - britânico
Spine
Journal of Shoulder & Elbow Surgery
Outros
Total

6.306
3.208
1.273
942
510
4.707
16.946

Books
Chapman`s Orthopeadic Surgery
Rockwood & Green`s Fracture in Adults
Lovell and Winter`s Pediatric Orthopaedics
5-Minute Orthopaedic Consult
Rockwood & Wilkins` Fractures in Children
Outros
Total

2.894
2.601
1.139
794
679
3.489
11.922

11 de agosto de 2004: O Conselho Nacional de Defesa Profissional da SBOT vai
reunir as lideranças médicas numa nova mobilização em Brasília. Participe!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

EDITORIAL

Blindagem

O

movimento médico em todo
o Brasil avança, infelizmente,
para grandes confrontos que,
com certeza, resultarão em grandes
conquistas. O quadro é irreversível, e o
benefício não será tanto pelo que
vamos conquistar economicamente,
mas muito mais pela valorização da
nossa profissão. Os planos de saúde
(seguradoras, medicina de grupo,
autogestões), nossas Unimed's, os
planos de hospitais filantrópicos e as
caixas de pecúlio municipais precisam
entender que a situação atual é totalmente insustentável. Não é "choradeira"
dos médicos que "só querem levar
vantagem".
Vejamos o que está ocorrendo: as
seguradoras ligadas aos grandes
bancos nacionais ou internacionais, que
tiveram os maiores lucros entre todas
as instituições financeiras, alegam que
só podem aumentar a consulta para R$
30,00 ou R$ 34,00. O valor mínimo
da CBHPM é R$ 42,00, podendo haver
uma "banda" para baixo, se for um
convênio de funcionários de uma
prefeitura, por exemplo. Não é o caso
das seguradoras cujo valor deveria ser
de R$ 50,40 (banda superior de 20%).
Evidentemente todos os procedimentos
clínicos, cirúrgicos e SADT devem ter a
mesma base. Além disso, seguro não é
convênio, portanto deveria pagar por
reembolso e, a exemplo do que o Ministério Público determinou no caso das
oficinas de carro, ser de livre escolha
por parte do cliente. Se o conflito estiver
instalado, em várias cidades começarão
a "caça às bruxas", ameaças de retaliação e descredenciamentos.
Para que os colegas fiquem protegidos,
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Jurídica
torna-se necessária a "blindagem jurídica" o mais precocemente possível,
evidentemente elaborada por uma boa
assessoria jurídica, a exemplo do que
vem ocorrendo em Minas Gerais e na
Bahia. A "blindagem", entre outras
coisas, leis e liminares, se apóia na
resolução 1.673 do CFM, que considera preço vil aquele praticado abaixo
da CBHPM. O CFM e os CRM's, que
são pessoas jurídicas de direito privado
e exercem a atividade de fiscalização profissional delegada pelo
poder público mediante autorização
legislativa. O contato e o apoio do
Ministério Público é fundamental para
nossa proteção.
Quanto às punições aos colegas que
furarem o movimento, assinarem
contratos às escondidas e aceitarem
valores muito abaixo do que foi
acordado pela comissão de negociação, todos serão encaminhados ao
CRM. Estamos preconizando um "rito
sumário" nas sociedades de especialidades para aqueles que comprovadamente traírem seus colegas. Apesar
de não termos direito de julgamento e
punição, podemos divulgar seus nomes
no jornal das sociedades e impedi-los
de participarem de inúmeras atividades
científicas, entre outras coisas. O pior
que pode acontecer a um ortopedista é
ser denunciado entre seus pares. Tenho
absoluta certeza que isto não será
preciso e que os ortopedistas de todo o
Brasil estão unidos, juntamente com
seus colegas de todas as especialidades, numa batalha da qual certamente sairão vitoriosos.
George Bitar
Editor-chefe

Exemplo e

D

perseverança

entre tantos assuntos que temos destacado no Jornal da
SBOT, fazemos questão de dar
prioridade a alguns temas que julgamos
ser de importância fundamental para
o exercício da medicina. Alguns colegas
poderão questionar, e com razão, por
que insistimos tanto em falar sobre a
implantação da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a
Biblioteca Virtual, por
exemplo. A razão é simples: trata-se de dois
instrumentos que simplesmente irão mudar de
uma vez por todas nossa
concepção sobre dignidade profissional e educação médica continuada. Em pouco mais
de três meses de funcionamento, a Biblioteca Virtual já está
mudando a cultura dos ortopedistas
sobre como fazer pesquisa visando o
aperfeiçoando profissional, porque os
periódicos disponibilizados são os mais
importantes em nossa especialidade. E
o melhor de tudo: é de graça, sem
nenhum custo para os ortopedistas.
Tenho recebido cartas, e-mails e telefonemas de colegas de todo o país com
elogios à Gestão 2004 pela criação da
Biblioteca Virtual. Participei recentemente do Congresso Cearense de Ortopedia e do Congresso Norte-Nordeste
e pude ver de perto o benefício que esse
projeto trouxe para os sócios. Todos
os colegas com os quais tive o prazer
de conversar, sem exceção, parabenizaram a SBOT por essa iniciativa.

Ligue grátis 0800 557268

Quanto à CBHPM, precisamos dela
para mudar de vez o mapa da indiferença e do desrespeito pelo nosso
trabalho. Essa classificação representa
um marco que rompe de vez com um
modelo injusto e arbitrário impingido
a nós pelas empresas que operam no
mercado da saúde suplementar e que
por pouco não destruiu
nossa própria identidade.
A capacidade de mobilização dos médicos  e,
sobretudo dos ortopedistas, que têm dado um
verdadeiro exemplo para
as demais especialidades
 emociona aqueles que
estão à frente das entidades médicas nacionais e desmistifica a idéia
de que não temos capacidade de organização.
O deputado Rafael
Guerra, presidente da Frente Parlamentar da Saúde, declarou que jamais
viu tamanho envolvimento de uma
classe com uma causa quanto o
engajamento dos médicos na implantação da CBHPM. Confesso que eu
também não. A participação da SBOT
tem sido refletida na participação
efetiva das nossas regionais nos
movimentos estaduais, como ocorreu
recentemente em São Paulo, Rio de
Janeiro e em outros estados, sobretudo
Norte e Nordeste. Orgulho-me de
pertencer a uma classe que tem dado
tamanha demonstração de consciência
e amadurecimento profissional.
Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTA

Finanças em dia

Finanças em dia

Ao contrário do que

ocorre com a maioria
das entidades
científicas, a SBOT
não tem tido
problemas de
recursos para bancar
projetos e serviços
para os ortopedistas.
O pagamento das
anuidades, as
parcerias com a
iniciativa privada e,
sobretudo, a gestão
responsável dos
recursos financeiros
são uma garantia
para a continuidade
das ações. O
tesoureiro Marco
Antônio Percope
de Andrade disse que
a prioridade da SBOT
neste ano é investir
em Defesa
Profissional sem se
descuidar da
Educação Continuada.
Ele elogiou o
trabalho das gestões
anteriores nesta
entrevista ao
Jornal da SBOT:
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C

omo está sendo sua
experiência à frente da
tesouraria?
Na SBOT nacional é a primeira vez
que participo de uma diretoria,
apesar de já ter tido uma vivência
na presidência da regional de Minas
Gerais e no Comitê de Cirurgia do
Joelho. Estar à frente da tesouraria
é um desafio porque a SBOT é praticamente uma empresa, com uma
estrutura complexa e uma grande
importância no cenário brasileiro.
Tem sido possível adequar as
necessidades da SBOT aos
recursos disponíveis?
Temos inúmeras necessidades e
muita vontade de resolver todas
elas, mas é preciso ter um jogo de
cintura muito grande para investir
nas áreas prioritárias. A integração
da diretoria é muito importante e
esse é o fator que tem feito a
diferença. O secretário geral,
Rames Mattar, presta um auxílio
importantíssimo na negociação
com os patrocínios, e o administrador da SBOT, Paulo Viegas,
também dá um grande suporte
no dia a dia. A SBOT conseguiu,
ao longo dos anos, formar um
time muito qualificado do ponto
de vista técnico. Além disso, a
diretoria como um todo tem uma
visão única de todo o processo de
gestão da SBOT e trabalha de forma
conjunta. Essa divisão de responsabilidade talvez seja o fato mais
importante e é, também, a melhor
lição que aprendi: quando todos
trabalham unidos fica mais fácil
alcançar os nossos objetivos.
Sempre se ouviu dizer que as
entidades científicas tinham
deficiência de recursos, mas a
SBOT sempre teve uma vida
financeira saudável. Qual é o
segredo?
Não há segredo algum. A boa
gestão das diretorias nos últimos
anos e o modelo de gestão adotado pela SBOT são os fatores mais
importantes. Creio que essa forma
de gestão, que atrela uma diretoria à outra, com a participação
ativa do futuro presidente, é fundamental para haver essa continuidade. O dr. Neylor Lasmar, por
exemplo, participou ativamente da

gestão passada e os dois próximos
presidentes estão participando das
decisões tomadas neste ano, como
vice-presidentes. Em todas as
gestões sempre se procurou buscar
recursos junto à iniciativa privada e
a motivar os sócios sobre a
importância deles manterem em dia
suas anuidades.

os highlights da Academia Americana e a própria Biblioteca Virtual
são bons exemplos. Somente com
os recursos da SBOT não seria
possível fazer tudo isso. Precisamos
dos nossos parceiros e tenho certeza de que eles estão tendo o
retorno esperado com relação aos
seus investimentos.

Quais são os critérios adotados
O cadastro da SBOT apresentou
no momento de aplicar os
problemas e alguns membros
recursos? Há prioridades ou é
quites apareceram como inauma questão de necessidade
dimplentes. O impasse foi
imediata?
solucionado?
Nossa prioridade neste ano, que tem
Sim, e esse assunto já foi discusido alvo do nosso principal
tido arduamente pela diretoria.
investimento, é a defesa profissional.
Primeiramente gostaríamos de nos
Parte expressiva dos recursos está
desculpar com os colegas que
sendo direcioestavam em dia
nada para gae, mesmo assim,
rantir ações em
o sistema acutodos os estasava inadimdos. Entretanto a
plência. Fizemos
educação conalterações no
tinuada não foi
nosso cadastro
deixada de lado.
e ele ainda está
A inauguração e
sendo adequaa manutenção da
do. Tivemos uma
Biblioteca Virtual
reunião da direMarco Antônio Percope de
requereu investitoria especifiAndrade é o tesoureiro da SBOT
mentos especiais
camente para
e seu sucesso
discutir essa
mais do que comprova que os sócios
questão e resolvemos enviar uma
estão contentes.
correspondência a todos os membros que por ventura estiverem
Como o senhor avalia o alto
inadimplentes, até mesmo para eles
índice de adimplência?
se manifestarem, caso já tenham
Batemos um novo recorde no
recolhido suas anuidades. Creio
pagamento das anuidades, com
que é essa transparência que
faltava.
cerca de 84% dos membros já
com suas mensalidades pagas.
Existem projetos da tesouraria
Para nós foi uma surpresa
para o futuro?
muito grata ver que muitos sócios
pagaram suas anuidades de
Em termos de tesouraria o prouma só vez. Certamente é algo
jeto permanente é encontrar
a comemorar, porque esse aporte
formas de aumentar nossas
de recursos é fundamental para
receitas e, assim, podermos decontinuarmos desenvolvendo prosenvolver novos projetos para
jetos que beneficiem aos ortoos membros. Nesse aspecto,
pedistas membros da SBOT.
estamos trabalhando no sentido
de diminuir ainda mais o índice de inadimplência, mos O senhor falou há pouco sobre
trando aos sócios que vale a
o estabelecimento de parcerias.
pena estar em dia com suas
É um fator importante?
Sem dúvida. Para se fazer qualanuidades. Só assim ele vai
quer projeto o custo é muito
poder usufruir os benefícios que
alto e sem o apoio de empresas
a SBOT proporciona, além de
não teríamos condições de ter
receber de volta tudo o que
tantos serviços para os sócios. O
pagou na forma de produtos
exame para obtenção do TEOT,
e serviços.

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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36O CBOT

Congresso da SBOT será na

Barra da Tijuca

O 36o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia vai acontecer num
dos locais mais bonitos e seguros do Rio de Janeiro  a Barra da Tijuca  que
também foi o fator fundamental para sediar os Jogos Pan-americanos de 2007. A
comissão organizadora está trabalhando para garantir ao evento um caráter científico
de nível internacional e, ao mesmo tempo, um ambiente saudável para a confraternização.

S

Divulgação/imprensa Riocentro

para obtenção do Título de
egurança e tranqüilidade. Estas
cipado como palestrante nos dois
são as duas palavras mais imEspecialista em Ortopedia e
últimos congressos da SBOT, meTraumatologia.
portantes adotadas pela Codida adotada para permitir uma
missão Organizadora do 36o CBOT
O curso é gratuito para todos
participação mais efetiva de conos congressistas, mas será dirino planejamento e organização
ferencistas de todas as regiões, pringido prioritariamente, para os
das atividades para o maior
cipalmente nos temas oficiais e de
residentes, preceptores de resiencontro da Ortopedia Brasileira,
atualização. No âmbito internaciodência, chefes de serviço e ortoque acontece entre os dias 30 de
nal já foram confirmados nomes do
pedistas generalistas. Para gaoutubro e 2 de novembro, no Rio
quilate de James Herndon (presirantir o bom funcionamento dos
de Janeiro. A expectativa é de
dente da AAOS), Charles Rockwood,
trabalhos, haverá um gerente
que 3.800 congressistas participem
Rudolph Giuliani, Philipp Kregor,
responsável em cada sala onde
do evento. "A cidade do Rio de
Dana Mears, Wroblewsky e o proJaneiro está mais limfessor Lars Lidgren, da
pa e mais bonita. A região
Suécia, que foi um dos
da Barra está muito bem
poucos ortopedistas do
cuidada, além de ser um
mundo a serem indicados
dos locais mais seguros da
para o Prêmio Nobel, e
cidade", afirma o premuitos outros.
sidente do congresso,
Até agora foram comerMarcos Musafir.
cializados 70% dos esO congresso será linear.
tandes, percentual que não
As mesas redondas, por
atende as expectativas da
exemplo, vão acontecer
Comissão Organizadora.
simultaneamente em cinco
Além do fato de muitas emsalas, assim como as
presas terem se fundido, os
Com cinco pavilhões interligados, o Riocentro é um
sessões Como eu Trato. Já
patrocinadores reclamam
espaço multifuncional desenvolvido para receber
os temas livres e os cursos
do número excessivo de
eventos nacionais e internacionais
dos comitês estarão orgaeventos durante o ano. Há
nizados em 13 salas paralelas.
estarão ocorrendo as atividades e,
uma recomendação da SBOT de que
além disso, foram criadas subJá foram recebidos mais de 100
não haja eventos até três meses
comissões responsáveis por áreas
temas livres estruturados, lemantes do CBOT, mas que não vem
brando que o prazo de inscrições
específicas, fato que vai agilizar a
sendo observada. "Isso prejudica
tomada de decisões e a resolução
vai até o dia 21 de julho. O envio
muito o planejamento financeiro e
de eventuais problemas.
deve ser feito através do site do
a organização deste que é o
congresso (www.sbot2004.com.br).
Com relação aos palestrantes
principal congresso da SBOT", diz
brasileiros, antes da escolha a
Uma das grandes novidades para
Marcos Musafir. Mesmo com dificulComissão Científica do Congresso,
este ano será a realização de
dades, a organização está buscando
presidida pelo professor Sérgio
um curso organizado pelas copatrocínios alternativos.
Franco e composta por todos os
missões de Ensino e Treinamento
O investimento em inscrições está
membros da CEC, diretores da SBOT
e Educação Continuada, no sáatraente, com 50% de desconto até
e do congresso, definiu os critérios
bado pela manhã. Serão
30 de agosto. Para os sócios da
que seriam adotados nessa tarefa:
abordados 16 temas
SBOT o valor é R$ 300,00 e para os
expertise na área do saber e
baseados nas perresidentes, R$ 250,00. A adesão
condições plenas para transmitir
guntas mais difíceis
prévia dá direito a inscrição para
dos últimos exames
esse conhecimento; não ter partios familiares, participação gratuita

em dois cursos e participação no sorteio de um carro na abertura do
congresso. "Quanto mais cedo o
colega se inscrever mais condições
teremos de proporcionar a ele um
atendimento adequado, sobretudo
no primeiro dia do congresso", diz.
A inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo site do congresso.
Haverá uma programação paralela
para as crianças e familiares dos
congressistas. O Rio de Janeiro
oferece inúmeras possibilidades de
diversão e lazer. "Estamos organizando um congresso inesquecível,
para que os colegas aproveitem ao
máximo a parte científica e, ao
mesmo tempo, desfrutem das belezas da Cidade Maravilhosa",
finaliza o presidente do 36o CBOT.

1) Temas
Temas livres
livres estruturados:
estruturados: inscrição
inscrição até
até 21/07,
21/07,
1)
exclusivamente através
através do
do site.
site. Participe!
Participe!
exclusivamente
2) Visite
Visite o
o site
site do
do congresso:
congresso: www.sbot2004.com.br
www.sbot2004.com.br
2)
3) Inscrições com desconto de 50% até 30 de agosto. Aproveite!
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Jornal da SBOT

A

BANCO DE OSSOS

ESPAÇO JURÍDICO

Precisamos sair
da ilegalidade

Contratualização com
os planos de saúde
e operadoras

tualmente existem apenas dois
bancos de ossos regulamentados no Brasil: o do Hospital
das Clínicas da Universidade Federal
do Paraná e o do Instituto Nacional
de Traumato-ortopedia (INTO), do Rio
de Janeiro. Os demais bancos de ossos
que estejam funcionando ou que
venham a funcionar estão na ilegalidade. Não se trata de uma crítica, mas
sim, de um alerta. Precisamos atentar
para o fato de que a lei em vigor considera o osso como órgão  o que não
podemos concordar  e seu uso indiscriminado é classificado como tráfico
de órgãos, que é um crime federal.
Atualmente para um ortopedista usar
ossos em transplante de forma legal
precisa estar credenciado pelo Ministério da Saúde, assim como o hospital
onde o procedimento será realizado.
Há vários centros no país, alguns renomados, tentando legalizar seus bancos de ossos, mas não conseguem porque nossa legislação é atrasada e
burocrática, fato que inviabiliza nosso
trabalho e prejudica os pacientes.
Precisamos mostrar que o osso está
muito mais para o sangue do que para
rim ou coração. Para atender a
demanda, teríamos de ter, somente no
Rio de Janeiro, três bancos de ossos;
em São Paulo teriam de ser, no
mínimo, seis. Como pode o maior
estado brasileiro não ter um banco de
ossos sequer legalizado?
Nos próximos dias 15, 16 e 17 de julho
estaremos realizando o Congresso
Internacional de Artroplastia, no Rio de
Janeiro. Nesse encontro teremos o
primeiro fórum de debates sobre ban-
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co de ossos e convidamos o presidente
do Conselho Federal de Medicina, o
coordenador geral de transplantes do
Ministério da Saúde, representantes do
órgão que normatiza os transplantes
no Rio de Janeiro e o presidente da
SBOT, professor Neylor Lasmar, entre
outras autoridades.
O primeiro motivo desse encontro será
informar ao ortopedista que quando
ele utiliza ossos para transplante sem
estar cadastrado no Ministério da
Saúde e fora dos centros legais, está
cometendo um crime federal, baseado
na legislação em vigor. O segundo
motivo é elaborar um documento assinado por todos os participantes chamando a atenção para o problema e
com propostas efetivas de mudança.
Esperamos que a SBOT nacional compre essa briga e inicie um grande movimento para mudarmos a legislação.
É preciso que o osso passe a ser
considerado como tecido, não como
órgão, mas isso só pode ser mudado
no Congresso Nacional, através de
Projeto de Lei. Se houvesse a mesma
burocracia para as transfusões de
sangue, uma quantidade imensa de
pessoas iria morrer. O problema é que
os ossos não são associados à morte,
mas à invalidez, entidade para a qual
ainda se dá muito pouca importância,
infelizmente. Precisamos mudar esse
quadro urgente, mas é preciso haver
o envolvimento de todos os órgãos
competentes, principalmente a SBOT
e os ortopedistas.
Pedro Ivo de Carvalho
Presidente da Regional da
SBOT no Rio de Janeiro

C

om a finalidade de regularizar
as condições de prestação de
serviços de saúde, recentemente as operadoras de planos de
saúde têm encaminhado contratos aos
médicos, em cumprimento à Resolução
no 71 da Agência Nacional de Saúde
complementar. A intenção é proceder
ao ajuste da relação através de
instrumento jurídico que disponha
claramente sobre os direitos e
obrigações de ambas as partes. A
citada medida normativa não contém
nenhum modelo padrão, conforme
almejado e pleiteado pelas entidades
médicas, contudo, enfatiza a aplicação
dos princípios da teoria geral dos
contratos, como não poderia deixar
de ser. Assim, esses instrumentos
deverão estabelecer cláusulas comuns, tais como: qualificação das
partes, objeto e natureza do trato com
a descrição de todos os serviços,
prazos e procedimentos para faturamento e pagamento, fixação do
valor dos serviços prestados com
base na CBHPM, critérios para reajuste (forma e periodicidade), vigência, renovação, rescisão e respectivos critérios, bem como as
diretrizes básicas contidas na Lei
no 9656/88, nas normas do Consu e
da ANS. A ocasião é, pois, propícia
para acertos necessários ao equilíbrio contratual e deve ser aproveitada, porém, toda cautela é pouca.
Há notícias de que muitas opera-

doras têm apresentado aditivos ao
contrato anterior com cláusulas que
não atendem as expectativas legais,
nem as da classe médica. Isso não
pode ocorrer, pois a pretensão é
afastar toda e qualquer irregularidade
existente, sem criar outras tantas. Um
novo contrato deve, então, ser exigido.
Portanto, recomenda- se que as
minutas oferecidas sejam analisadas com critério em comparação
aos termos da Resolução n o 71,
observadas as regras do bom direito,
sem pressa. Os médicos serão os
principais beneficiados. Aliás, é
bom salientar que o prazo final
para a providência ocorrerá em
setembro, 180 dias após a publicação da norma (em 18 de março
de 2004). Logo, pressões em sentido contrário devem ser igno radas e comunicadas às entidades
médicas. É evidente que a ameaça
de descredenciamento norteará
toda a negociação, mas é chegado
o momento da classe médica, de
uma vez por todas, definir e garantir
seus direitos, afinal a ANS, um pouco
tardiamente, produziu avanços.
A luta e a união, nunca foram tão
oportunas: o contrato justo, sem ilegalidades, sem abusos, baseado na
CBHPM, está ao alcance de todos, desde que cada médico faça a sua parte.
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica da SBOT

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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A união está fazendo

A DIFERENÇA

Desde que a CBHPM foi lançada, em julho do ano passado, já se sabia que seu sucesso dependia da
capacidade da classe médica em se mobilizar. Nos últimos meses o movimento tem se expandido para
praticamente todas as regiões do País, levando ao fechamento de vários acordos. Órgãos públicos como a
Agência Nacional de Saúde Suplementar e entidades privadas como a Fenaseg, que até pouco tempo atrás
relutavam em negociar, já estão admitindo a implantação da CBHPM como uma possibilidade real.

Mobilização em São Paulo: participação
ativa dos ortopedistas

No dia 15 de junho o
jeto de lei do deputado
ministro da saúde,
Inocêncio Oliveira, que
Humberto Costa e o
estabelece a CBHPM
presidente da Agência
como referencial de hoNacional de Saúde
norários médicos para o
Suplementar, Fausto
sistema de saúde suplePereira dos Santos,
mentar. O deputado
receberam os dirigentes
Rafael Guerra, presidente
das entidades médicas
da Frente Parlamentar da
nacionais. Da reunião
Saúde  que reúne 230
saíram mais notícias
deputados e 27 senaboas: o ministro reiterou
dores , declarou que os
seu apoio à CBHPM e
médicos não podem ficar
vai exigir das segurasujeitos ao poder ecodoras maior agilidade
nômico, às pressões e
nos entendimentos com
Mais de mil médicos participaram da assembléia
reajustes insuficientes
ocorrida em Brasília.
as entidades médicas;
tanto na tabela da saúde
ficou acertado que o
suplementar quanto na
Ministério da Saúde vai realizar estudos técnicos para
tabela do SUS. No encontro, o presidente da Câmara
posterior implantação da CBHPM no âmbito do SUS;
dos Deputados, João Paulo Cunha (PT-SP), disse
a ANS deverá concluir os estudos técnicos até o final
que os deputados estão decididos em ajudar a
de junho e encaminhar à sua diretoria colegiada
resolver o impasse entre médicos e operadoras e
proposta de uma resolução incluindo a CBHPM no
comprometeu-se a acatar a solicitação da Frente
rol de procedimentos da ANS; o presidente da ANS
Parlamentar da Saúde e conceder caráter de urgência
comprometeu-se, também, em mediar os entendipara a votação do projeto de Inocêncio de Oliveira.
mentos entre a Abrange  que congrega as empresas
Um acordo prévio entre lideranças poderá fazer com
de medicina de grupo  e as entidades médicas.
que a tramitação ocorra de forma prioritária, com
No mesmo dia os médicos haviam dado mais uma
parecer favorável até o final do mês de junho,
demonstração de força. Vestindo aventais cirúrgicos,
podendo ser votado no plenário antes do recesso
cerca de mil profissionais lotaram as dependências
parlamentar. Mais de 100 parlamentares, entre
da Câmara dos Deputados para discutir o prodeputados e senadores, participaram do encontro.
Foto: imprensa Câmara

D

entre todas as boas notícias recebidas pela
classe médica com relação à implantação
da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos, talvez a melhor tenha vindo
do ministro da saúde, Humberto Costa, que afirmou
que será duro com as empresas que não entrarem
num acordo com os médicos. A afirmação é a melhor
prova de que o movimento entrou em sua reta final.
Para o presidente da SBOT, Neylor Lasmar, trata-se
de um caminho sem volta. "Disparamos um processo
que só terá fim com a implantação integral da
CBHPM, e tanto o governo quanto as empresas de
saúde suplementar sabem disso. A SBOT tem participado ativamente desse processo, prestando apoio
integral às entidades nacionais e, principalmente,
organizando movimentos próprios através do
Conselho Nacional de Defesa Profissional", informou.

Mobilização ganha força nos estados

N

o dia 17 de junho foi a vez dos médicos
cariocas darem seu recado ao cruzar os
braços e suspender o atendimento a todos
os planos de saúde por 24 horas. Utilizando cartazes,
faixas e outdoor eles protestaram contra as empresas
e informaram a população sobre as principais reivindicações da classe médica no estado: a implantação
da CBHPM, equivalência entre planos individuais
e coletivos quanto ao pagamento dos médicos,
contrato coletivo e reajuste anual dos honorários
médicos. Foi a terceira manifestação pública
somente no mês de junho. Dos 45 mil médicos
em atividade no Estado, cerca de dez mil atendem
aos planos e seguros. Segundo o Conselho Regional
de Medicina do Rio de Janeiro, a adesão foi de 90%,
e empresas como Bradesco, Sul América, Unidas,
Amil e Golden Cross já estão aceitando negociar
com a classe médica.
O movimento pela implantação da CBHPM continuou
no dia 21, desta vez com a realização de assembléias
em todos os estados. A Comissão Nacional para
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Implantação
da CBHPM já
havia organizado assembléias semelhantes no
início do mês,
No Rio de Janeiro, as clínicas
mas desta vez
ortopédicas fecharam por 24h
foram definidas posições concretas com relação às seguradoras
 representadas pela Fenaseg  grupo mais renitente
até agora. A orientação segue a mesma: os médicos
devem continuar não aceitando qualquer contrato
individual enviado por operadora de saúde. Com
relação aos ortopedistas, a SBOT divulgou parecer
de sua assessoria jurídica no portal na internet
(www.sbot.org.br), no qual orienta aos sócios não
assinarem novos contratos de forma apressada, já
que o prazo vai até setembro. A AMB está estudando
a criação de um contrato padrão que atenda aos
interesses da classe médica.

Ligue grátis 0800 557268

Unimed: parecer favorável

O

Comitê Nacional de Integração
(Conai), formado pelas diretorias
de 80 singulares da Unimed deu
sinais favoráveis pela adoção da CBHPM
pelo sistema de intercâmbio entre as
cooperativas. O encontro ocorreu em
Natal, entre os dias 10 e 12 de junho.
A decisão ainda precisa ser oficializada
pelo Conselho Confederativo da Unimed
Brasil. Por solicitação dos presidentes
do Conselho Federal de Medicina, Edson
de Oliveira Andrade, e da Associação
Médica Brasileira, Eleuses Vieira de Paiva,
que participaram da reunião, deverão
ser criadas câmaras técnicas em cada
Unimed para avaliar os impactos financeiros da CBHPM e medidas que possibilitem
a sua implantação.

Jornal da SBOT

OFISSIONAL

Um aliado noNacional

Congresso Nacional

Um dos maiores responsáveis pela inserção da CBHPM no dia a dia da política é o deputado federal Rafael
Guerra (PSDB-MG), presidente da Frente Parlamentar da Saúde, que congrega 230 deputados e 27 senadores.
Seus laços com a SBOT estão mais fortalecidos neste ano em função de sua grande amizade pessoal e de longa
data com o presidente Neylor Lasmar. Se a Câmara aprovar o projeto do deputado Inocêncio de Oliveira,
grande parte do mérito terá sido dele. Ele concedeu a seguinte entrevista ao jornal da SBOT:

C

anos e é perfeita do ponto de vista técnico. Está
na hora da categoria médica, com apoio de todas
as sociedades de especialidades, da Associação
Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, dos sindicatos e das Unimed's do Brasil se
unirem para trazer mais dignidade para a profissão médica, com remuneração justa,
atendimento de melhor qualidade e
maior ética na relação médicopaciente.

A CBHPM, por regiões

assinassem um termo de compromisso pela adoção.
Em Pernambuco a Unimed acertou com os médicos com
redutor de 20%. No Sergipe a Unidas fechou acordo,
reajustando as consultas em 34,4% a partir de 1o de
maio e adotando-a integralmente com a banda mínima
a partir de janeiro de 2005.

Foto: divulgação

omo o senhor avalia o movimento
para implantação da CBHPM?
A classe médica está dando um exemplo
de organização. A mobilização do dia 15 de junho,
por exemplo, reuniu mais de mil médicos em Brasília, com a participação de representantes de
todos os partidos políticos. Certamente foi o principal acontecimento
da Câmara do dia, não apenas pelo
grande número de lideranças que
compareceram, mas sobretudo pela
consistência da reivindicação. Este
ano completo 39 anos desde que me
formei em medicina e nunca vi uma
mobilização tão tranqüila, decidida,
participativa e com tamanha unidade
como esta.

Como está a discussão no
Congresso Nacional?
Atualmente vários projetos estão em
andamento na Câmara dos Deputados, como o projeto da deputada
Maninha (PT-DF) e dos deputados
Serafim Venzon (PSDB -SC) e
O senhor acredita que a
Inocêncio Oliveira (PFL-PE). Todos
reivindicação é justa?
outorgam à classe médica o diO deputado Federal
Não tenho dúvidas a esse respeito. É
reito de ter uma tabela como a
Rafael Guerra
um direto dos profissionais de saúde
CBHPM, mas o projeto do deputado
terem uma classificação de procedimentos de
Inocêncio Oliveira é mais detalhado do que os
acordo com a hierarquização discutida pelas
outros. O projeto prevê, por exemplo, que toda
sociedades de especialidades, e colocarem uma
vez que houver reajuste no preço dos planos para
referência de preços para os serviços que prestam.
os usuários, o mesmo percentual deve ser
Os postos de gasolina, os advogados e até os
repassado para os prestadores de serviços. Além
camelôs colocam preço pelos serviços oferecidos.
disso, obriga a revisão dos valores anualmente,
Por que a classe médica não pode fazer o mesmo?
sempre no mês de junho. Se não houver acordo
A CBHPM foi exaustivamente discutida durante três
entre operadoras, prestadores e usuários,

Norte A Unimed já acenou com algumas propostas

em praticamente todos os estados, sobretudo Roraima,
Tocantins e Rondônia, onde um acordo foi assinado.
No Acre, o Grupo Unidas e outras operadoras
aceitaram adotar a CBHPM com redutor de 20%. No
Amazonas a proposta dos médicos é a implantação
com banda mínima de 20% e nova negociação em
seis meses. No Pará e Amapá as operadoras
Cooperativa Mista dos Rodoviários Federais, Vida Plena,
Top Saúde, Pró-Saúde, Amil, dentre outras, já adotaram
a CBHPM.

Nordeste Na Bahia a Unidas já acertou a
implantação a partir de 1o de agosto, faltando apenas
definição com relação às bandas. No Ceará os médicos
aprovaram o acordo com a Unidas e no Maranhão,
além da Unidas, os médicos conseguiram que algumas
Unimed's e empresas como Amil, Medplan, Blue Life e
Multiclínicas, além do Fundo de Saúde do Exército,
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Centro-oeste No Distrito Federal houve suspensão
ao atendimento da Sul América e as operadoras
Bradesco, Blue Life, Slam, Smile, Medial e Assefaz têm
prazo de 30 dias para entrar em acordo. Em Goiás, os
usuários das operadoras Sul América, IGF e Bradesco
são atendidos pelo sistema de reembolso. No Mato
Grosso a Unimed de Cuiabá prometeu adotar a CBHPM
com redutor de 20% até agosto. Em Campo Grande
(MS) os médicos suspenderam o atendimento às
operadoras e já iniciaram o processo de descredenciamento coletivo.
Sudeste No Espírito Santo a Unimed adotou o valor
mínimo proposto pela CBHPM. A Secretaria Estadual
de Saúde do estado, que trabalha com oito

estabelece a criação de um conselho arbitral, com
representantes de diversos segmentos e esse
conselho tem até 1o de julho para definir os
valores. Outro fator favorável é que se trata de
um parlamentar de grande influência, com vários
mandatos e que já presidiu a Câmara várias vezes.
O projeto já tem data para ser votado?
Já colhemos assinaturas de todos os líderes
pedindo regime de urgência. Nosso objetivo é
colocá-lo em votação no plenário antes do recesso
parlamentar, que começa no próximo dia 9 de
julho. Estamos trabalhando para que tudo ocorra
nesse prazo.
A Frente Parlamentar da Saúde, que o
senhor preside, está unânime com relação
ao movimento da classe médica?
A Frente Parlamentar da Saúde é suprapartidária,
com representantes de todos os segmentos e não
cabe a ela fazer mobilizações de convencimento,
mas sim ser uma caixa de ressonância do setor
de saúde e dos segmentos que os parlamentares
representam. Entretanto, é nosso dever apoiar esse
movimento dentro da classe política e fazermos
todos os esforços possíveis para que o objetivo
seja alcançado, independentemente da vinculação
partidária de cada parlamentar, porque se trata
de uma reivindicação justa e que vai garantir um
atendimento de melhor qualidade para o paciente.
cooperativas, está negociando a implantação da
CBHPM nos procedimentos do SUS. Em Minas Gerais
a Unidas fez uma proposta de adoção da CBHPM com
redutor de 20% para implantação em janeiro de 2005,
o que foi rejeitado. No Vale do Paraíba e região de
Campinas, em São Paulo, as negociações com a
Unimed estão adiantadas.

Sul No Paraná os médicos decidiram prestar
atendimento à Fenaseg somente por reembolso a partir
de 1o de maio e Assepas/Unidas, que congregam as
empresas de autogestão, têm prazo até o início de julho
para avançar nas negociações. No Rio Grande do Sul
foi implantada a Central de Convênios com a
responsabilidade de iniciar as negociações com as
operadoras de saúde. Na região de Bento Gonçalves,
os médicos deram prazo até junho para que a
operadora Tacchimed, que abrange 90% da população,
adote a CBHPM. Em Santa Catarina um fórum sobre
remuneração médica, realizado em abril, abriu as
negociações para a implantação pelo sistema Unimed,
que domina 90% do mercado no Estado.

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

Relação suspeita

Uma grande
vitória na Bahia

O

debate publicado na última
Isto poderá ou não prejudicar o
edição do Jornal da SBOT
paciente, mas, certamente, sempre
sobre se o médico pode
afeta o praticante, do ponto de vista
receber subsídios da iniciativa privada
moral. Não se deve esquecer que a
ao participar de congressos merece
ética comercial é diferente da ética
algumas reflexões. Um episódio ocormédica que, como mencionei, é extrerido na edição de abril de 2004 da
mamente restritiva. Naturalmente há
revista International Orthopaedics,
exceções, em que tal coerção não
órgão oficial de publicação da Socieexiste e esta seria a condição ideal.
dade Internacional de Ortopedia e
Esta colocação pode parecer fora da
Traumatologia (SICOT), serve para
realidade e até ingênua, principalilustrar a influência financeira que pomente ao se olhar à volta e ver que a
de existir no meio profissional médico,
prática é comum em todos os níveis,
principalmente em um tipo de publiaté nos meios universitários. Nesta
cação cujo compromisso deveria ser
situação há um agravante, pois estas
com o conhecimento científico. O repessoas são formadoras de opinião e
nomado ortopedista espanhol Julio de
o efeito nocivo resultante de algum
Pablos assina uma indignada carta
conluio poderá ser multiplicado.
contra a publicação de um supleEntretanto, a moral e a ética são extremento, da mesma revista, que fora
mamente amplas e exigentes, mas o
inteiramente dedique dirá a lei?
Esse assunto está
cado a um tipo
O médico pode receber auxílio de
particular de próabordado de maempresas para financiamento e
tese do quadril de
neira genérica no
divulgação de pesquisa, desde que
Código de Ética
um único fabriem acordo com a legislação
Médica, nos articante, sem esclavigente e não como um favor
gos 4o e 10o. Mais
recer que se trapessoal que, certamente, vai ter a
tava de um anúnespecificamente,
contrapartida, nem sempre ética.
cio publicitário.
o assunto é aborSe um órgão interdado pelo Connacional como a SICOT curva-se a
selho Federal de Medicina por meio
concessões do tipo comercial, qual
da resolução 1.595 de 18 de maio de
seria a capacidade de resistência de
2000. Há, também, outras decisões
um ortopedista brasileiro, cidadão do
correlatas que proíbem o médico de
terceiro mundo, sobrevivente em um
associar-se a empresas comerciais
como fabricantes de produtos médicopaís que vive em interminável crise,
principalmente no setor que ele atua,
hospitalares, ópticas, farmácias e, por
extensão, oficinas ortopédicas. Esta é
para resistir à sedução de ter suas desa lei e, certamente, tem o objetivo de
pesas custeadas por uma entidade comercial, justamente para aprimorá-lo
proteger a profissão e o próprio méprofissionalmente? Creio que depende
dico, pois claramente identifica um
de cada indivíduo. Alguns acharão que
relacionamento de risco nas situações
acima. O médico pode receber auxílio
isto é correto e desfrutarão do benefício sem incômodo algum. Outros
de empresas para financiamento e
divulgação de pesquisa, desde que em
acham incorreto, mas também receacordo com a legislação vigente e não
bem o benefício tendo, talvez, algum
conflito de consciência ou alguma descomo um favor pessoal que, certaculpa íntima que a apazigüe. E, finalmente, vai ter a contrapartida, nem
mente, há aqueles que rejeitam tal
sempre ética. Em meu entendimento
melhor fariam as empresas se destiproposta, não abrindo mão de princípios. O assunto deve ser analisado
nassem as verbas às sociedades médo ponto de vista ético. A ética é rigodicas que, estatutariamente, têm compromisso com a promoção da especiarosa em nossa profissão e a diferencia
das demais pela extrema responsabililidade, do especialista e do saber. Com
dade, que é promover a saúde e o bem
isto, as entidades ficariam financeiraestar das pessoas e faz com que o mémente mais fortalecidas e poderiam indico esteja subordinado a regulavestir mais em revistas científicas,
mentos que não existem para outras
promover eventos a custos mais acesatividades. Ao receber auxílio de uma
síveis e, elas sim, poderiam oferecer
firma produtora de medicamentos,
incentivos com premiações e até
fabricante ou distribuidora de imauxílios individuais para participação
plantes, creio que ninguém é tão ingêem eventos para aqueles colegas que
nuo em pensar que isto esteja sendo
apresentassem justificativa para tal.
feito sem segundas intenções. FatalAssim, a relação pessoal, o favoritismo
mente a cobrança virá, manifestandoe o conluio seriam, pelo menos,
se através de vários tipos de pressões
diminuídos mas, cui bono? (a quem
ou compromissos, explícitos ou não,
interessa?).
que poderão levar o médico a favoJosé B. Volpon
Professor associado da Faculdade
recer aquela específica firma em termos
de Medicina de Ribeirão Preto, USP.
de prescrição ou utilização do implante.
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Liminar conseguida na justiça autoriza médicos baianos a
receberem honorários diretamente das seguradoras Bradesco
e Sul América, com valores integrais da CBHPM

A

classe médica baiana conseguiu uma importante vitória pela implantação da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM). Uma liminar expedida
pela 2 a Vara Especializada de
Defesa do Consumidor obriga as
seguradoras Sul América e Bradesco a pagar diretamente aos
médicos conforme os valores da
CBHPM. Em seu despacho, a juíza
Lícia Pinto Fragoso Modesto deu um
prazo de 72 horas após a solicitação por parte do médico. Em caso
de descumprimento, a multa
prevista é de R$ 40 mil diários.
O presidente da regional da SBOT
da Bahia, Flávio Robert Sant'Ana
afirmou que o fato de o Poder
Judiciário da Bahia ver a CBHPM
como fato consumado serve para
fortalecer o movimento. "Os médicos baianos estão coesos na luta
pela implantação da CBHPM e a

Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br

atitude do Judiciário é fundamental
para mostrar que estamos no caminho certo", disse. Os segurados
das duas operadoras vão até o
consultório, assinam a guia de
atendimento com o código da
tabela da CBHPM e os médicos
anexam uma cópia da liminar na
fatura. Desta forma, as empresas
são obrigadas a repassar aos médicos os valores com base na tabela cheia da CBHPM, e não como
vinha sendo negociado, com redutor de 20 %. O ortopedista Jorge
Jambeiro afirmou que a liminar
abre um precedente legal importante. "Se os colegas de todo o
Brasil seguirem este mesmo caminho rapidamente vamos ganhar
essa luta". A decisão judicial foi
considerada uma vitória para a
classe médica, mas as lideranças
do movimento lembram da necessidade da categoria não se
desmobilizar.

Jornal da SBOT

ESPAÇO DOS COMITÊS
DIA DOS COMITÊS no 36 oo CBOT:

"MANUAL DO USUÁRIO"

O

Congresso Brasileiro está próximo!
Neste ano, como
em anos anteriores, os
diversos comitês, que em
resumo significam o "corpo"
da SBOT, estão ainda mais
valorizados. O dia reservado
para a atividade definida
com "Dia do Comitê" será
no 'início' do congresso e
deve ser interpretado como
uma grande oportunidade
de confraternização dos
diversos capítulos que compõem nossa sociedade. As
atuais lideranças de cada
comitê estão preparando
um programa científico
abrangente e atraente, e
muitos deles, um evento de

confraternização ao final do
dia. É importante lembrar
que participar dessa atividade significa "reciclar" e
"atualizar" conhecimentos,
portanto são programas
idealizados para todos os
ortopedistas, e não pensarmos erradamente que
são atividades destinadas
especificamente aos membros de cada comitê. Portanto, antecipadamente reveja seus próprios conceitos e selecione para
o "Dia do Comitê" aquele
capítulo que precisa ser
"reciclado" ou "atualizado".
Esperamos você lá!
Rene Jorge Abdalla

ASAMI - Fixadores Externos

A

inda faltam alguns
meses para o VII
Congresso Internacional de Fixadores do
Comitê ASAMI, que acontece de 30 de setembro
a 2 de outubro, em Gramado. A programação científica será das melhores,
com as presenças dos convidados internacionais dr.
Paley (USA), Maurizio
Catagni e Franco Lavini
(Itália), além de todos os
nomes nacionais em fixação
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externa. Gramado oferece,
nesta época de primavera,
toda a sua beleza para
você desfrutar. As opções
gastronômicas estão cada
vez mais requintadas.
Convidamos você novamente com a garantia de
um evento de alto nível.
Consulte e faça já sua
inscrição com desconto no
site www.asamifix.com.br
Paulo Bertol
Presidente do congresso

ESPAÇO DAS REGIONAIS

A

Paraná

regional da SBOT do Paraná divulga a
realização da II Jornada de Coluna,
nos dias 16 e 17 de julho, no Hotel Rayon,
em Curitiba. Serão abordados os seguintes
temas: Evolução Natural da Escoliose;
Novidades nas Cirurgias das Deformidades
da Coluna; Tratamento nas Cirurgias das

Deformidades; Cirurgia da Escoliose Via
Anterior; Cirurgia da Escoliose Via Posterior;
Cifoses Juvenil no Tratamento Cirúrgico.
Informações: sbotpr@cwb.matrix.com.br e
(41) 262-8023.
Alessandra M. Doetzer
Secretária

Distrito Federal

O

s dois primeiros eventos programados
pela regional da SBOT do Distrito
Federal para 2004 foram marcados pelo
sucesso. O Curso de Metodologia Científica
destacou-se pelo alto nível das apresentações e o I Curso de Ortopedia Pediátrica
contou com 101 participantes que lotaram
o auditório do Naoum Plaza Hotel nos dias
28 e 29 de maio. Os temas abordados des-

pertaram ampla discussão com a platéia,
que também se beneficiou da apresentação de casos clínicos. A expectativa é
grande para os próximos eventos: I Fórum
de Defesa Profissional da SBOT em Brasília
(11 de agosto) e I Jornada de Cirurgia de
Ombro e Cotovelo (27 e 28 de agosto).
Sydney Haje
Presidente SBOT-DF

Amazonas

O

10o Congresso Norte-Nordeste de
Ortopedia e Traumatologia, encerrado no dia 26 de junho, em Manaus, foi
um sucesso absoluto. Tivemos 323 participantes, que puderam acompanhar palestras
de figuras importantes no cenário da
ortopedia brasileira  incluindo o presidente

da SBOT, Neylor Lasmar  e quatro palestrantes estrangeiros. Os próximos congressos Norte-Nordeste já têm locais definidos: em 2005 será em Maceió e em
2006, no Piauí.
Vanderson de Araújo
Presidente do congresso e da SBOT-AM

Mato Grasso do Sul
A regional da SBOT MS, elegeu a nova diretoria para o biênio 2004-2006.
Presidente: Carlos Augusto Laureano Leme
Vice-presidentes: Fábio dos Santos Magalhães, Milton Ossamu Mori e Flávio Arima
Secretário-geral: Luis Fernando Sismeiro
1o e 2o secretários: Nei Pires e José Roberto de Souza
Tesoureiro-geral: Osmar de Campos
1o e 2o tesoureiros: Marco Aurélio Garcia e Celso Jorge Cordoba
Comissão científica: Arthur Figueiredo, Augustin Malzac, Rogério Nunes e Antonio F. Gaiga
Comissão social: Nestor Muzzi F. Filho e Jorge Watanabe
Comissão de ética: Hélio Mandetta, Nelson M. de Oliveira e Sandro Fabi
Delegados: Roberto Cisneiros e Dairson Paulino de Castro
CECON: Marcos Henrique Marini, Luis R. Rodrigues, Emerson C. Bongiovani e Luiz Henrique Mandetta

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

Com referência ao debate sobre o
pagamento das despesas de médicos em
congressos por empresas privadas
pagando (JSBOT nº 50) é, no mínimo,
ingênuo da parte do colega Pedro Ivo
de Carvalho achar que:
1º) A Ética Profissional está perfeitamente
consolidada na classe ortopédica;
2º) As empresas privadas (laboratórios
e "metalúrgicas") primam pela ética da
saúde e não pelos valores do comercialismo desenfreado da globalização
das multinacionais;
3º) As "regras do jogo" são claras e seus
limites precisos, com as instituições
pertinentes (CRM, SBOT, AMB, ANVISA)
fiscalizando adequada e continuamente;
4º) O paciente/doente está sendo
ouvido ou beneficiado diretamente;
5º) O mercado de trabalho médico
ortopédico está adequado em quantidade e qualidade às necessidades
assistenciais brasileiras.
É muito simplista afirmar que "não vejo
nada demais nesse tipo de marketing,
que não tem nada a ver com a outra
prática  esta condenável  que é o
médico vincular sua participação... pelo
uso de determinado material de implante
ou medicamento". Ora, acaso alguma
empresa patrocinadora pertence à
Madre Tereza de Calcutá ou a algum
"fundo perdido" do Governo Federal?
Alegar que "no mundo inteiro é assim"
nos faz pactuar com esses e outros
horrores éticos praticados "no mundo
inteiro". Sugiro que se leiam os
comentários sobre esse assunto no BMJ.
De mesma forma que o ortopedista
reserva honestamente uma parcela de
seus ganhos para pagar suas instituições
ou mesmo sua secretária, que guarde
algum dinheiro para seu aprimoramento
e reciclagem científica (e ética). Lembro
que essas premissas valem tanto para o
ortopedista individualmente, bem como
para a transparência das subvenções à
SBOT.
Luiz Philippe Westin
Cabral de Vasconcellos

Respeito Já

Mesmo sem conhecê-lo quero
demonstrar minha solidariedade
ao colega ortopedista que foi duramente criticado por uma emissora
de televisão em uma cidade do interior de São Paulo, relatado no último Jornal da SBOT. Acho que os
colegas, além de buscar por melhores salários, deveriam exigir uma
coisa que talvez seja mais importante:
RESPEITO, já que até os ladrões e
matadores, com ou sem colarinho
branco, são respeitados. Não adianta só
falar! Temos de agir do mesmo modo
que estamos agindo contra os convênios
e planos de Saúde. Parabéns à SBOT
pela sua eficácia e por tudo que os
últimos dirigentes têm feito pelos
ortopedistas .
Felipe Alves do Monte
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Fraturas

Em referência à questão levantada por um
colega sobre urgência no tratamento das
fraturas supracondilianas no cotovelo de
crianças no último jornal da SBOT, sugiro
que seja revisto o artigo de Charles
Mehlman, no JBJS [Volume 83-A(3)
March 2001 pp 323-327], onde conclui
não haver diferença nas complicações
peri-operatórias quando da cirurgia na
urgência ou após oito horas ou mais do
trauma. Estamos seguindo esta rotina na
PUC Campinas (evitando assim atritos
com o serviço de anestesia) e não temos
tido problemas. A cirurgia na urgência
acontece somente quando equipe,
anestesia e família estão de acordo.
José Luís Zabeu

Insalubridade

Sou médico ortopedista desde 1986 tendo feito três anos de residência e já
atuando 18 anos como ortopedista. Trabalho em hospital público (com vínculo
empregatício) e privado (como credenciado) e pago previdência como autônomo há 21 anos. O assunto que me leva a
escrever é que gostaria, se possível, de
receber orientação referente a radiação
ionizante - RI ( o nosso raio-X ou radioscopia do dia-a-dia) a que somos submetidos, muito mais , a meu ver, que nossos
colegas radiologistas. Há algum "benefício" trabalhista para quem se expõe a
RI em emergências e centros cirúrgicos
de hospital público ou como autônomo
em hospital privado?
Irineu Carlos Campiolo

Trabalho remunerado

Li o editorial do dr. George Bitar na última edição do jornal da SBOT e achei
interessante suas colocações, entretanto,
gostaria de lhe fazer uma pergunta: o
cargo de presidente da SBOT é remunerado? Bem, parto do princípio de que
não seja. Então porque todos os cargos
das Unimed's e das Unicred's têm de ser
remunerados? Creio que está chegando
o momento de reestruturarmos os sistemas cooperativos relacionados à área
médica. Tenho 33 anos de formado e
continuo trabalhando para o futuro.
Enquanto não chegarmos bem ao fundo
do poço não vamos nos estruturar. Os
médicos estudam medicina para depois
brincar de administradores e com o
dinheiro dos outros.
Renato Tadeu dos Santos

Unimed

Trabalho há mais de dois anos na cidade
de Sousa (PB) e dei entrada na Unimed
local, onde não fui aceito por "não
preencher os requisitos". O curioso é que
um colega que deixei que atendesse no
meu consultório foi credenciado. Ele é
natural da cidade, faz plantão no
hospital regional local e reside na capital
do estado, João Pessoa. Faço plantão
no mesmo regime de trabalho do colega
na cidade, tenho consultório fixo, resido
há quase um ano na cidade, tenho
residência médica, sou membro titular

da SBOT. O que falta? Como devo proceder? Sem a Unimed é praticamente
impossível sobreviver?
Douglas Michalane P. Teixeira
Infelizmente isto somente deixará de
ocorrer quando conseguirmos implantar
o credenciamento universal.

CBHPM

Estive observando a nova CBHPM que
me foi enviada e, fazendo uma breve
revisão, deparei-me com uma série de
procedimentos que não pagam auxiliar.
Caso não seja, é algo que deve ser
revisto, pois são procedimentos que não
vejo como realizar sem um auxiliar, como
alongamento e transporte ósseo de tíbia
e fêmur, revisão de artroplastia do
quadril e de endopróteses, ressecção de
tumor com enxerto, procedimentos
que incluem fixador e tratamento
conservador de fratura do antebraço,
dentre outros. Não seria viável, uma
nova revisão?
Mauro Roberto G. Pissolati
De fato isto foi detectado e já encaminhamos as sugestões à Comissão
Nacional de Honorários Médicos. A AMB
está aberta para receber sugestões. A
CBHPM irá ser revista periodicamente.
As cartas desta seção foram respondidas
pelo presidente da Comissão de Defesa
Profissional da SBOT, George Bitar.

Encaminhamos sua solicitação à
Sociedade Brasileira de Radiologia e à
Assessoria Jurídica da SBOT.

Alerta aos médicos

O Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo recomenda aos médicos que não assinem, por enquanto,
novos contratos com as operadoras de
planos de saúde. No dia 18 de março
de 2004, a ANS publicou, no Diário
Oficial da União, a Resolução Normativa
(RN) no 71 que obriga as operadoras de
planos de saúde a assinar contratos com
médicos de suas redes credenciadas. O
prazo final para a implementação desses
novos instrumentos jurídicos, que devem
ser apresentados pelas operadoras de
planos de saúde, é até 18 de setembro
de 2004. Assim, advertimos os médicos
que os contratos não devem ser assinados antes deste prazo final, uma vez que
está em curso um processo de negociação
com os planos de saúde. Ressaltamos
que as regras definidas pela Resolução
da ANS não atendem diversas reivindicações das entidades médicas, como a
implantação da CBHPM, o repasse
automático dos aumentos dos planos de
saúde aos médicos, e a instituição de
data-base anual para reajuste dos
honorários e valores de procedimentos.
Clóvis Francisco Constantino
Presidente do Cremesp

Ligue grátis 0800 557268
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O

Conselho Federal de Medicina
(CFM), por meio de sua Câmara
Técnica de Informática em Saúde e
Telemedicina fez uma parceria com a
Sociedade Brasileira de Informática em
Saúde (SBIS) para a execução do projeto
técnico que possibilitará a certificação
dos Prontuários Eletrônicos (registro e
arquivamento de dados referentes aos
pacientes). Atualmente o CFM busca
responder a uma série de indagações
sobre a legalidade da utilização de sistemas informatizados para reunir, armazenar, manusear e transmitir dados do
atendimento em saúde. A implementação do
prontuário eletrônico é considerada, pelo
CFM, de fundamental importância para a
organização e arquivamento de dados sobre
pacientes. Tal procedimento acompanha as
transformações decorrentes da denominada
"Era da Informação".

Junho 2004

16 a 17

II Jornada de Coluna
Hotel Rayon - Curitiba / PR
F: (41) 262-8023 - sbotpr@cwb.matrix.com.br

05 a 07

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

07 a 08

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

04 a 06

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

Set

08 e 11

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

17 e 18

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

30 a
02/10

Out

26 a 30

3rd Annual International Conference - Sicot/Sirot 2004
Havana - Cuba - www.sicot.org
Congresso Brasileiro do Comitê Asami
Hotel Serrano - Gramado/RS - F: (51) 3332-4101
19th Annual Meeting - Nass (North American Spine Society)
Chicago, IL (EUA) - www.nass.org

30 a
02/11

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

05 a 07

AAHKS - 14th Annual Meeting - American Association
of Hip And Knee Surgeons
Dallas, Texas (EUA) - www.aahks.org

19 e 20

III Congresso Internacional de Osteoporose
Hospital Sírio Libanês - São Paulo / SP
F: (11) 3887-3237 - eventos@vemago.com.br

02 a 04

IV Congresso Paranaense
Hotel Internacional - Foz do Iguaçu - PR
F: (41) 262-8023 - sbotpr@cwb.matrix.com.br

09 a 11

X Congresso Sul-americano de Ombro e Cotovelo
Belo Horizonte/MG - claudia@rhodeseventos.com.br
F: (31) 3227-8544

Nov

Prontuário
Eletrônico

15 a 17

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

26 e 29

Dez

O

02 a 04

Curso Internacional de Atualização no Reparo da
Cartilagem - da ciência básica à artroplastia
Hotel Gran Meliá Mofarrej/São Paulo - SP
F: (11) 3887-3237 - www.vemago.com.br

a

INTO lança
publicação

Instituto Nacional de Traumatoortopedia (INTO), órgão vinculado ao Ministério da Saúde e responsável pelas políticas de saúde em
Ortopedia e Traumatologia, está editando um
periódico científico para a divulgação de
rotinas, métodos de tratamento, pesquisas
clínicas e ensaios experimentais. A publicação
será quadrimestral e o objetivo é a multiplicação do conhecimento médico-científico.
Para o diretor- geral do INTO, Sérgio Côrtes,
a revista vem preencher uma lacuna. "Através
desta iniciativa o INTO cumpre mais uma
das suas importantes metas na consolidação
do seu nível de excelência em Ortopedia e
Traumatologia", escreveu no editorial do
primeiro número.

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

Ago

A

SBOT criou uma comissão especial
para estudar melhor a correlação
entre Tabela de Procedimentos AMB
 1992 (utilizada na relação de prestação de
serviço) com os implantes ortopédicos. A
comissão é composta por Göttfried Koberle,
Luiz Carlos Angelini e Marcelo Mercadante.
Para estabelecer esta correlação será necessário arrolar, da melhor maneira possível, os
implantes usualmente empregados nos
procedimentos. A comissão enviou uma carta
aos ortopedistas e solicita que todos
participem dessa coleta de dados, levando em
consideração a correlação em cada subespecialidade. Por exemplo, uma fratura de colo
femoral admite osteossíntese ou artroplastia,
entretanto, há as artroplastias totais não
cimentadas, cimentadas etc. A solicitação é
para os ortopedistas caracterizarem estas
indicações, mesmo que de maneira sumária.
A idéia é que todos relatem sua opinião e as
dificuldades encontradas no dia a dia.

2004

02 a 03

Jul

Procedimentos
ortopédicos e
implantes

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

Visite o seu portal www.sbot.org.br

DIRETORIA 2004
Presidente
Neylor Pace Lasmar
1º Vice-presidente
Walter Manna Albertoni
2º Vice-presidente
Arlindo Gomes Pardini
Secretário-geral
Rames Mattar Jr.
1º Secretário
Cláudio Santili
2º Secretário
José Luiz Runco
1º Tesoureiro
Marco Antonio
Percope de Andrade
2º Tesoureiro
Rene Jorge Abdalla
Presidente do
XXXVI CBOT-2004
Marcos Esner Musafir

Editor-chefe
George Bitar
CONSELHO EDITORIAL
Editor Defesa Profissional
George Bitar
Editor Científico
Glaydson Godinho
Editor Comissões Permanentes
Edgard dos Santos Pereira
Editor Comitês
Rene Abdalla
Editor Regionais
Marcelo Mercadante
Editor Social
Cláudio Santili
Membros
Tarcísio Eloy P. de Barros Fº
Osmar Pedro A. de Camargo
Gildásio Daltro
Milton Valdomiro Roos
José Sergio Franco
Marcos Musafir
Projeto e Execução
In Focus Marketing Ltda.
PABX: (011) 295-8115
E-mail: in.focus@uol.com.br
Administração
Luiz Marcelo Anieri
Monaliza Anieri
Projeto Gráfico
Vando Araújo
Jornalista Responsável
Adimilson Cerqueira
MTb 21.597-SP
Fotolito e Impressão
Van Moorsel, Andrade & Cia. Ltda.
Tiragem
8.000 exemplares
Periodicidade Mensal
Os artigos assinados não
representam, necessariamente, a
posição da diretoria da entidade.
É permitida a reprodução de
artigos, desde que citada a fonte.

11

BIBLIOTECA VIRTUAL

Unanimidade de Norte a Sul
Ortopedistas de todo o País elogiaram a criação da Biblioteca Virtual da SBOT e
ressaltaram sua importância no processo de educação continuada. Desde o início do
ano, já houve mais de 28 mil consultas.

A

A Biblioteca Virtual tem sido
destaque no Jornal da SBOT
nas últimas edições. Desde sua
criação, no final de março, o número
de visitas não pára de crescer.
Somando todas as consultas aos
periódicos em ortopedia e a outros
veículos também disponibilizados,
como JAMA e British Medical Journal,
já são mais de 28 mil acessos neste
ano  cerca de 700 visitas por dia.
Facilidade, baixo custo, agilidade,
rapidez, versatilidade e alto conteúdo
técnico-científico. Os adjetivos para
qualificar a Biblioteca Virtual têm
se multiplicado.
"A Biblioteca Virtual foi uma das
melhores idéias da SBOT em todos os
tempos", diz o chefe do serviço de
Ortopedia e Traumatologia do Hospital Pequeno Príncipe (PR), Luiz
Antônio Munhoz da Cunha. Ele conta
que tem acessado veículos difíceis de
serem encontrados, como o Journal of
Orthopaedic Trauma e Journal Bone
Joint Surgery (britânico). "Hoje se pode
dizer que só não é atualizado quem
não quer ou não é sócio da SBOT",
afirmou. Segundo ele, a iniciativa
permitiu uma melhoria nas atividades
com os residentes, que estão conseguindo realizar pesquisas de artigos
com mais facilidade.
O professor-titular do Instituto de
Ortopedia e Traumatologia da FMUSP,
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho,
que também preside a Comissão de
Ensino e Treinamento da SBOT,
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afirmou que a Biblioteca Virtual
eles, já desde o primeiro ano, se
representa um grande avanço
sintam parte da grande família", disse.
para a ortopedia. "A SBOT está
Para ele, a Biblioteca Virtual já nasde parabéns por esta iniciativa,
ceu com excelente padrão e seu
porque esse projeto
aperfeiçoamento
vai permitir melhor
O que eles disserem acontecerá natuqualidade na forralmente. "O pre"A Biblioteca Virtual foi
mação dos resisidente Neylor
uma das melhores idéias da
Lasmar e sua gesdentes", declarou.
SBOT em todos os tempos",
tão estão de paraA opinião também
Luiz Antônio M. da Cunha
é compartilhada
béns!".
pelo secretário Para o chefe do
"Esse projeto vai permitir
executivo da CET,
Serviço de Ortomelhor qualidade na
Wilson Mello. "A
pedia e Traumaformação dos residentes"
Biblioteca Virtual é
tologia do Hospital
o melhor exemplo Tarcísio Eloy P. de Barros Filho Madre Tereza, de
do uso da tecnoBelo Horizonte,
"O presidente Neylor Lasmar
logia em benefício
Ronaldo Percopi
e sua gestão estão de parabéns"
da educação méde Andrade, os
Osvandré Lech
dica continuada".
residentes estão
entusiasmados
Para o chefe do ser"A SBOT está de parabéns
viço de residêncom a novidade.
por essa grande idéia"
cia do Instituto
"Mesmo antes de
Ronaldo Percopi de Andrade
de Ortopedia de
recebermos a sePasso Fundo (RS),
nha da CET eles já
Osvandré Lech, a "Foi uma idéia brilhante da diretoria estavam acessanda SBOT que está beneficiando a
SBOT dá um grando a biblioteca
todos os ortopedistas brasileiros"
de salto em qualiutilizando minha
Vanderson de Araújo
senha pessoal. Os
dade de educação
continuada à disperiódicos disponi"O sistema é perfeito"
bilizados são os
tância. "Como exGilberto Camanho
mais importantes
presidente da CEC,
na nossa especiaposso avaliar o
lidade e preencheram todas as
extraordinário impacto que esta
necessidades do nosso serviço. A
iniciativa terá no médio prazo para
SBOT está de parabéns por essa
todos nós. Como chefe de serviço,
grande idéia", afirmou. O ortopeagradeço pelo envio de senhas para
dista Flávio Malagoni Buiatti, de
todos os residentes. Isto faz com que

Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br

Uberlândia (MG), também parabenizou a diretoria da SBOT. "O
acesso é muito simples e rápido.
A biblioteca permitiu que tivéssemos acessos aos trabalhos mais
importantes na nossa especialidade",
declarou.
Já o presidente da regional da
SBOT no Amazonas, Vanderson
de Araújo, que presidiu recentemente o 10 o Congresso NorteNordeste de Ortopedia e Traumatologia, a Biblioteca Virtual universalizou o acesso ao conhecimento. "Foi uma idéia brilhante
da diretoria da SBOT que está
beneficiando a todos os ortopedistas brasileiros, porque ajudou a encurtar as distâncias. Hoje
não é mais necessário se locomover até os grandes centros para se
manter atualizado", disse.
O ex-presidente da SBOT, Gilberto
Camanho diz que o projeto é excelente e declarou ser usuário de
primeira hora. "A facilidade de acesso
e a economia que um sistema
desse gera é incalculável, tanto
em equipamentos quanto em deslocamentos. Não tenho críticas porque
o sistema é perfeito, mas gostaria
apenas de dar uma sugestão: algumas pessoas têm relatado certa dificuldade para fazer pesquisas e, por isso,
talvez seja interessante a SBOT
divulgar mais esse serviço, com
orientações didáticas sobre como
acessar o sistema", finaliza.

Jornal da SBOT

