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Fomos a primeira entidade médica
a levantar publicamente a bandeira
da CBHPM, no início do ano. Depois
disso as demais entidades nacionais
começaram a se mobilizar. No próximo
dia 11 de agosto, estaremos todos juntos
novamente, desta vez em Brasília, para
o II Fórum Nacional de Defesa Profis-
sional da SBOT. Participe!

PPPPPropagandaropagandaropagandaropagandaropaganda
    ELETRÔNICA
Conselhos regionais de medicina regula-
mentam a propaganda médica na Internet.
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Já está tudo pronto para o II Fórum Nacional
   de Defesa Profissional da SBOT, que acontece
  no próximo dia 11 de agosto, em Brasília.

O encontro vai reunir as lideranças médicas
nacionais e os ortopedistas deverão visitar os

principais líderes na Câmara e no Senado. O
objetivo é mobilizar a classe política pela implan-

tação da CBHPM. A expectativa do Conselho Na-
cional de Defesa Profissional da SBOT é de que

haja participação maciça de ortopedistas de todos
os estados.
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O paciente que paga seguradora deve ser
atendido como paciente particular, pagando
ao médico e recebendo da empresa, por
reembolso.

Brasília, 11 de agosto:Brasília, 11 de agosto:
A ortopedia vai à lutaA ortopedia vai à luta

O paciente
particular existeparticular existe

AClassificação Brasileira
 Hierarquizada de Proce-
 dimentos Médicos foi

lançada em julho do ano
passado, mas a SBOa SBOa SBOa SBOa SBOTTTTT, na, na, na, na, na
gestão do presidente Neylorgestão do presidente Neylorgestão do presidente Neylorgestão do presidente Neylorgestão do presidente Neylor
LLLLLasmarasmarasmarasmarasmar, foi a primeira entidade, foi a primeira entidade, foi a primeira entidade, foi a primeira entidade, foi a primeira entidade
médica a levantar publicamentemédica a levantar publicamentemédica a levantar publicamentemédica a levantar publicamentemédica a levantar publicamente
a bandeira pela sua implantação ema bandeira pela sua implantação ema bandeira pela sua implantação ema bandeira pela sua implantação ema bandeira pela sua implantação em
2004, sendo seguida pelas entidades2004, sendo seguida pelas entidades2004, sendo seguida pelas entidades2004, sendo seguida pelas entidades2004, sendo seguida pelas entidades
médicas nacionais. Depois disso, o movimentomédicas nacionais. Depois disso, o movimentomédicas nacionais. Depois disso, o movimentomédicas nacionais. Depois disso, o movimentomédicas nacionais. Depois disso, o movimento
explodiu em todas as regiões.explodiu em todas as regiões.explodiu em todas as regiões.explodiu em todas as regiões.explodiu em todas as regiões. Um dos fatores que
têm  influenciado a mobilização dos médicos
brasileiros é a participação ativa da Ortopedia em
todos os fóruns de discussões, através das regionais e
do Conselho Nacional de Defesa Profissional, que tem
um representante em cada estado da Federação. A
maioria faz parte das comissões estaduais responsáveis
pela negociação com as empresas que atuam na área
de saúde suplementar.
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Entrevista

O 2º secretário da SBOT, José Luiz Runco,
elogia as ações da diretoria neste ano e fala
sobre futebol e sua expectativa com relação
ao desempenho do Brasil nos Jogos
Olímpicos de Atenas.

SBOT, futebol
 e olimpíadas

SBOT, futebol
 e olimpíadas

A SBOT mobilizada
 em todo o Brasil

A SBOT mobilizada
 em todo o Brasil

A SBOT na
   vanguarda
A SBOT na
   vanguarda
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mos todos juntos novamente, desta
vez em Brasília, para o II Fórum Na-
cional de Defesa Profissional da SBOT.
Há inúmeras razões para realizarmos
esse evento no centro político brasi-

leiro – onde as decisões
são, de fato,  tomadas
–, mas a principal é que
a CBHPM, apesar de já
amplamente divulgada
em todo o Brasil, só será
implantada se tivermos
o apoio de deputados e
senadores. O lobby das
empresas em Brasília é
muito forte e nós não
podemos ficar para trás.
Nosso intento é visitar o
maior número possível

de parlamentares, pressionando-os
para a aprovação do projeto do de-
putado Inocêncio Oliveira, que adota
a CBHPM como padrão mínimo de
referência para pagamento de hono-
rários médicos. Quero incentivar a
todos os ortopedistas que estejam,
mais do que nunca, ao nosso lado
neste momento de decisão. E àqueles
que puderem, sobretudo os que resi-
dem na região Centro-oeste, que com-
pareçam ao Congresso Nacional e
ajudem-nos a vencer mais essa ba-
talha. Estamos a um passo da vitória
e queremos dá-lo juntamente com
você.

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Omovimento pela implan-
tação da CBHPM, iniciado
pela SBOT no início do ano,

explodiu por todo o Brasil, com
mobilização organizada em pratica-
mente todos os estados.
Fomos a primeira enti-
dade médica a levantar
publicamente a ban-
deira da CBHPM, com
o I Fórum Nacional de
Defesa Profissional, pri-
meiro grande evento do
ano, do qual partici-
param os presidentes
do CFM, Edson Oliveira
Andrade, da AMB,
Eleuses Vieira de Paiva
e da Frente Parlamentar
da Saúde, deputado federal Rafael
Guerra, além de outras lideranças
médicas nacionais. Desde o início a
SBOT tem se posicionado na van-
guarda dessa revolução por que
passa a classe médica. E não é para
menos. Basta lembrar que ainda em
2002, durante a gestão do professor
Gilberto Camanho, foi a SBOT que
planejou e executou a primeira mobi-
lização contra os piores planos de
saúde. Foi a partir daí que as enti-
dades médicas nacionais começa-
ram a se organizar. Agora estamos
dando mais um passo importante
para manter o nosso direito de exercer
uma medicina digna e de qualidade.
No próximo dia 11 de agosto, estare-

O paciente

Há mais de 17 anos escrevo
que seguro não é convênio e
que o paciente que paga

seguradora deve ser atendido
como paciente particular, pagando
ao médico e recebendo da em-
presa por reembolso. É um fato
tão cristalino quanto o direito que
o segurado tem de escolher ofi-
cina para consertar seu carro. O
sr. Cata Preta, da Fenaseg, reafirmou
isso com todas as letras em entre-
vista ao telejornal "Bom Dia Brasil",
veiculado pela Rede Globo. Existe,
também, uma parcela de segu-
rados que adquirem um plano de
saúde destas seguradoras, porém,
é impossível diferenciar entre o
que é seguro saúde e o que é plano
de saúde. Está claro que isto é feito
para impedir que o médico saiba de
quem cobrar.
O mais revoltante é que muitos
segurados têm apólices que dão
direito a receber um valor muitas
vezes superior ao que as segu-
radoras pagam aos médicos, por-
tanto, a cada R$ 25 ou R$ 28 reais
que nós recebemos, muitos têm
direito de receber quatro ou cinco
vezes este valor. Posto isso, o movi-
mento nacional pela implantação
da CBHPM, num primeiro mo-
mento, orienta que os segurados
paguem R$ 42 reais pela consulta
e procedimentos de acordo com
os valores dos novos portes. Isso,

num futuro breve, deverá ser
aplicado também aos planos
de saúde.
É fundamental que consultas e
procedimentos médicos sejam
pagos como particulares, pois
estes mesmos pacientes, de bom
poder aquisitivo, não hesitam em
pagar veterinários, cabeleireiros,
dentistas, escolas e tudo do bom
e do melhor. São nossos aliados
e devem exigir das seguradoras
o direito de escolher médicos e
hospitais. Infelizmente uma par-
cela de colegas tem medo do
descredenciamento, única forma de
se fazer justiça, de valorizar o
nosso trabalho e, principalmente,
de fazer voltar ao nosso consultório
e clínica o paciente particular.
Outros pacientes (executivos de
empresas, por exemplo) que pagam
muito e, com razão, são exigentes,
também devem pagar mais pelo
atendimento em clínica ou consul-
tório, pois quando internados em
acomodações superiores (aparta-
mentos ou suítes), pagam dobrado
pelos nossos honorários. O momento
é este. Vamos participar do movi-
mento médico que sacode o Brasil e
exigir respeito e boa remuneração
pelo trabalho que somente nós
podemos executar.

George Bitar
Editor-chefe
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fiquei surpreso. A SBOT possui uma
estrutura muito grande e está muito
bem montada, com um grande
número de sócios e isso faz com que
todos os projetos sejam realizados
sempre da melhor maneira possível.

Como o senhor avalia a luta
pela implantação da CBHPM?
É uma luta fantástica e eu me sinto
orgulhoso em estar fazendo parte de
uma diretoria que praticamente
iniciou todo esse movimento ao
promover o Fórum de Defesa Profis-
sional em São Paulo, no início do
ano. Temos de olhar essa questão
por dois ângulos: o médico precisa
brigar para melhorar a qualidade
da sua própria formação na gra-
duação e na residência médica; e
em segundo lugar, na medida em
que cresce sua  qualidade técnico-
científica, precisa exigir melhores
condições de trabalho, com uma
remuneração adequada. Não é
possível que as coisas continuem
dessa forma, em que um profissional
não consegue exercer uma boa
medicina dentro de critérios técnicos
e profissionais porque o que ele
recebe de honorários é extrema-
mente baixo. Essa é uma briga da
classe médica. Por isso creio que
quanto mais o médico for bem
formado, com maior capacitação
técnica e científica, mais ele poderá
brigar por um maior respeito à sua
profissão.

A SBOT está no caminho certo,
então?
Esse é um bom exemplo do que eu
disse. A SBOT já está muito bem
embasada no lado científico e pode
dar mais atenção para a área da
defesa profissional. Ela já vinha
brigando por todos os sócios, mas
hoje levanta uma bandeira sobre o
problema dos honorários dos seus
profissionais ortopedistas, evidente-
mente tentando fazer com que todas
as outras especialidades médicas
também venham a brigar para que
as condições de trabalho melhorem
para todos.

O senhor especializou-se na
medicina esportiva. É um tra-
balho gratificante?
Totalmente. Tive a felicidade de fazer
uma conciliação entre a atividade no

esporte – em especial o futebol – e
a atividade paralela. Não pude dar
continuidade à medicina pública
porque o esporte foi preenchendo
todos os espaços. E na atividade de
consultório, exerço tanto a parte
clínica quanto cirúrgica das lesões
do esporte, com enfoque nas
patologias do joelho.

Em que hospital público o
senhor trabalhava?
No Hospital dos
Servidores do Estado
do Rio de Janeiro,
mas tive de me exo-
nerar por conta das
atribuições crescentes
tanto em consultório
quanto no futebol.
Fiquei um pouco frus-
trado porque o dia a
dia de um hospital é
fascinante para o
médico. Entretanto, o
afastamento me per-
mitiu dar uma se-
quência melhor ao
esporte e partir para
outro desafio: parti-
cipar de uma socie-
dade para fundar um
hospital no Rio de
Janeiro. Com a inau-
guração vou poder
realizar outro sonho,
que é montar um
serviço de ortopedia
muito bem estru-
turado. Espero poder
preencher essa lacuna
que ficou em não
estar atuando num hospital.

Como o senhor avalia a orto-
pedia e o esporte atualmente?
Eu defino a medicina despor-
tiva em duas partes: a fisiologia
do exercício – que é feita principal-
mente por cardiologistas voltados
para área esportiva – e a
traumatologia desportiva. E não é
possível imaginar qualquer atividade
desportiva sem um traumatologista
do lado. Nosso contato com o
paciente, que é um atleta, é
fascinante porque a reação a uma
recuperação é diferente. Pessoal-
mente tenho um grande orgulho em
ver um atleta submetido a um
longo tratamento – conservador

É a primeira vez que o
senhor participa da dire-
toria da SBOT?

Sim, é a primeira vez e estou muito
satisfeito por ter sido convidado e
por poder participar desta diretoria,
onde está havendo uma unidade
muito grande, com o cuidado de
manter a formação científica e
tentando aprimorar a defesa
profissional para que os colegas
tenham o direito de exercer sua
profissão e receber honorários
justos.

Quais são as características da
função que o senhor exerce? É
fácil...ou difícil?
Nem uma coisa nem outra. Em
alguns assuntos somos mais exigidos
do que em outros e, apesar de a
secretaria-geral ser a área onde se
concentra o maior número de ativi-
dades, temos procurado discutir
tudo o que acontece e participar da
tomada de decisões. Em princípio
somos levados a crer que é pouco
trabalho, mas na prática não é bem
assim. Conforme nos envolvemos
podemos ver o quanto vale o tra-
balho de cada membro da diretoria.

Já foi dito que a SBOT é muito
mais complexa do que parece.
O senhor sentiu a mesma coisa?
Sim, mas como eu já tinha uma
noção dessa complexidade por ter
sempre atuado dentro do âmbito do
Comitê do Trauma Desportivo, não

ou cirúrgico – poder retornar às
atividades e continuar rendendo o
mesmo de antes. Isso é fantástico.

Qual é a dinâmica do trabalho
da equipe médica na Seleção
Brasileira e como é a relação
com a equipe técnica?
Eu sou coordenador médico e fazem
parte da minha equipe o dr. Rodrigo
Lasmar, como traumatologista, o dr.
Serafim Borges, médico clínico que

dá suporte na parte de
fisiologia do exercício,
o fisioterapeuta Luiz
Alberto Rosan e a
nutricionista Silvia.
Temos uma estrutura
muito boa que tam-
bém existe nas cate-
gorias de base. Em
termos de trabalho em
grupo, tanto o Luis
Felipe Scolari quanto
Carlos Alberto Parreira
são pessoas que res-
peitam a opinião do
departamento médico
e sabem que o tra-
balho grupo é fun-
damental para se ter
resultados positivos.

Agosto é mês de
olimpíadas. Como
está sua expec-
tativa com relação
ao rendimento dos
atletas brasileiros,
do ponto de vista
físico?
Muito alta. Hoje no

Brasil não se fala apenas em
futebol; temos um excelente nível
no basquete, tênis, natação,
atletismo e no vôlei, que acaba de
conquistar o quarto título da
Liga Mundial de forma brilhante.
As modalidades esportivas no
Brasil cresceram e é evidente que
a área de saúde também evoluiu.
O responsável médico do Co-
mitê Olímpico Brasileiro é o orto-
pedista João Granjeiro Neto,
que faz um trabalho maravi-
lhoso. Tenho certeza que a res-
posta dos atletas durante os
Jogos Olímpicos estarão à altura
do amparo profilático e tera-
pêutico de um grande departa-
mento médico.

A SBOT noO 2º secretário da

SBOT, José Luiz Runco,

se diz um profissional

realizado por ter

escolhido o esporte

como área de atuação

principal. Nesta

entrevista, ele falou do

seu trabalho à frente

do Departamento

Médico da Seleção

Brasileira de Futebol,

de sua expectativa para

as Olimpíadas e do

trabalho da SBOT na

área de Defesa

Profissional

)
CAMINHO CERTO)

“A SBOT já está
muito bem

embasada no lado
científico e pode
dar mais atenção
para a área da

defesa profissional
para que as
condições de

trabalho melhorem
para todos”.

José Luiz Runco
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Recertificação:
quem tem esse direito?
Recertificação:
quem tem esse direito?

AComissão de Educação
Continuada e Pesquisa - CEC
da SBOT, a partir do ano

2000, ao concluir estudos sobre a
necessidade de reciclagem dos
conhecimentos do ortopedista, sob
enfoque exclusivo da importância da
atualização, criou a Recertificação,
com base nas "Normas para obtenção
de Recertificação do título de
especialista".  O requisito para que a
solicitação possa ser apreciada, é que
o interessado seja Membro Titular da
SBOT, com título de especialista obtido
há mais de 5 (cinco) anos e esteja quite
com as anuidades.
Preenchida a primeira exigência, o
ortopedista precisará apresentar os
títulos obtidos nesse período (cinco
anos), os quais precisam somar 80
pontos, distribuídos entre trabalhos
premiados, publicações científicas,
conferências, congressos no exterior,
cursos, jornadas e simpósios,
devidamente relacionados em lista a

parte. O membro com doutorado e
livre-docência conseguirá a totalidade
dos pontos exigidos, assim como o
Mestrado, que gera 40 pontos.
Independente do número de pontos
obtidos pelo membro da sociedade,
vale ressaltar que é obrigatória a
participação em pelo menos um (01)
Congresso Brasileiro - CBOT. O site
da SBOT fornece todas as
informações, dispondo, inclusive, de
formulário padrão para a inscrição.
Apesar de não ser obrigatória, é
sabido que outras sociedades de
especialidades médicas já adoraram
a Recertificação. A Associação Médica
Brasileira (AMB) está apreciando a
questão para, se deliberar favoravel-
mente pela obrigatoriedade, unificar
os requisitos. Por fim, dando ênfase à
indagação proposta, apenas o
Membro Titular da SBOT pode solicitar
a Recertificação.

  Adriana C.Turri Joubert
Assessora Jurídica da SBOT

PRÊMIO ANUAL

SBOT prepara a próxima edição dos Prêmios Anuais, que estão
divididos nas categorias Estudo Clínico e Pesquisa. O prazo de

inscrição vai até 30 de setembro

AComissão de Educação Conti-
nuada abriu as inscrições
para o Prêmio Anual da

SBOT, evento que conta com o patro-
cínio da Merck Sharp & Dohme,
através do antiinflamatório VIOXX.
O prêmio foi criado para estimular
a produção de trabalhos científicos
por parte dos
membros da
SBOT e os orto-
pedistas pode-
rão concorrer
nas categorias
Estudo Clínico
ou Pesquisa.
Serão dois prê-
mios em cada
categoria: um
para o melhor
trabalho e outro para o Jovem
Pesquisador (até 40 anos de idade).
Para se inscrever o autor principal
deverá ser membro Titular da SBOT,
estar quite com a tesouraria e
regularmente inscrito no Congresso
Anual da SBOT. Os trabalhos devem
ser inéditos e o regulamento prevê
a desclassificação sumária dos origi-
nais que tenham tido divulgação

prévia no todo ou em partes, tanto
no Brasil quanto no exterior. A
premiação será feita durante o 36º
CBOT, que começa no dia 30 de
outubro, no Rio de Janeiro. Os
originais devem ser enviados até 30
de setembro de 2004 para a CEC,
localizada na sede da SBOT

Nacional. Ca-
da categoria
terá uma co-
missão julga-
dora consti-
tuída de três
membros es-
colhidos pela
CEC, que terá
até 15 de ou-
tubro para dar
seu parecer. A

decisão é irrecorrível. O vencedor de
cada categoria receberá um prêmio
no valor de R$ 1,5 mil e terá direito
a três minutos para apresentar o re-
sumo do trabalho no 36º CBOT. A
CEC aconselha a leitura completa do
regulamento, que já está disponível
no site da SBOT, e informa que os
Prêmios Anuais não têm relação com
os temas livres do Congresso.

Consultar o regulamento no site da SBOT: www.sbot.org.br

CATEGORIA CLÍNICO
Prêmio Prof. Luiz de Rezende Puech R$ 1.500
Prêmio Prof. Bruno Maia R$ 1.500

CATEGORIA PESQUISA
Prêmio Prof. Gastão Veloso R$ 1.500
Prêmio Prof. Orlando Pinto de Souza R$ 1.500

Prêmios anuais da SBOT
Inscrições até 30 de setembro de 2004

Critérios definidos

Em julho a CBHPM completou
um ano do seu lançamento.
Qual é sua avaliação?

Avançamos de forma extraordinária
nos últimos meses graças à mobili-
zação e à unidade da classe médica.
As entidades médicas negociaram
nacionalmente com a Unidas e o
reflexo é que em deter-
minados estados já fo-
ram fechados alguns
acordos. O mesmo ocor-
reu com algumas singu-
lares da Unimed, caso
de Sergipe, por exemplo.
Apesar da interme-
diação da Agência Na-
cional de Saúde, enfren-
tamos dificuldades para
negociação com o sis-
tema Fenaseg. O único
grupo que não res-
pondeu às nossas pro-
postas foi o sistema
Abramge, que deverá
ser o próximo alvo da
mobilização da categoria.

A não adesão imediata da
Unimed foi uma decepção?
De certa forma, sim. Esperávamos que
a Unimed, por ser a cooperativa dos
médicos, tivesse um pouco mais de
agilidade no processo de implantação.
Somente no mês de junho recebemos
uma posição mais clara da coopera-
tiva sinalizando a implantação da
CBHPM no sistema de intercâmbio.

Muitas reuniões com as ope-
radoras ocorreram em ambiente
hostil. Isso abalou a relação
médico-empresas?
Realmente foram reuniões muito
tensas, porém, em nenhum momento
nos deixamos levar pelo ambiente
criado. Hoje os médicos sabem clara-
mente o que querem e não irão abrir
mão das suas reivindicações que, na
verdade, beneficiam diretamente os
usuários dos planos de saúde.

Como o senhor avalia a união da
classe médica pela CBHPM?
Nunca constatei em toda a história da
categoria tamanha unidade. Não
podemos mais aceitar que as em-
presas ditem normas estabelecendo
como nós devemos atender os nossos
pacientes. Isso é prerrogativa única e
exclusiva do profissional.

Qual é a importância das socie-
dades médicas nesse processo?
Foi e está sendo fundamental para o
desenvolvimento do movimento mé-
dico. Um exemplo disso foi a parti-

cipação de todas as especialidades
na grande mobilização realizada no
dia 15 de junho em Brasília, quando
nos reunimos com parlamentares com
o objetivo de aprovar a lei federal de
autoria do deputado Inocêncio
Oliveira (PFL-PE), que insere a CBHPM
como referencial para o sistema

suplementar de saúde.

A ação do Ministério
Público como me-
diador em algumas
regiões  surpreendeu?
Não, porque a principal
função do Ministério
Público é a de zelar pelos
direitos da sociedade. A
CBHPM traz garantias de
assistência de qualidade
à população, além de
oferecer acesso a mais de
mil novos procedimentos.
Temos certeza de que o
Ministério Público visua-
lizou a CBHPM sob essa

ótica,  e por isso não se furtou em de-
fender seus interesses.

Vários estados estão aprovando
leis específicas para a adoção da
CBHPM. Isso já é uma vitória?
É verdade. Espírito Santo, Rio Grande
do Norte, Pernambuco e, mais recen-
temente, o Piauí aprovaram leis
específicas sobre a CBHPM. Outros
estados seguem o mesmo caminho
com projetos de lei em andamento,
mas o que pretendemos é uma lei
federal.

E a negociação com a ANS?
Recebemos sinalização positiva tanto
do Ministério da Saúde como da
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, que prometeu adotar os
procedimentos da CBHPM em seu rol.
Todos entenderam os benefícios que
a CBHPM traz à população. Apenas
as operadoras mercantis de saúde não
querem entender dessa forma, pois
estão mais preocupadas com os lucros
exorbitantes do que com a qualidade
da assistência à saúde.

Quais são os próximos passos?
Atualmente estamos com o nosso foco
centrado nas negociações com as
empresas ligadas à Fenaseg. Depois
disso, voltaremos nossos olhos em
direção aos planos ligados à
Abramge. E quanto ao futuro, não
tenho dúvida, a CBHPM será implan-
tada, pois esse é o desejo de todos os
médicos. A grande mobilização nacio-
nal, que já atinge 18 estados, é a
maior prova disso.

Um ano de CBHPMUm ano de CBHPM
No último dia 17 de julho a CBHPM completou um ano de seu

lançamento em Vitória, no Espírito Santo. O presidente da AMB,
Eleuses Vieira de Paiva, faz uma avaliação do movimento e diz que

a união dos médicos é algo para ficar na história

Eleuses Vieira
de Paiva
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MINISTÉRIO PÚBLICO

A luta pela implantação da CBHPM no Mato Grosso do Sul está acirrada.
Além das empresas, os ortopedistas e demais médicos precisam vencer a

resistência do Ministério Público Estadual.

O Ministério Público
tem servido de me-
diador entre a clas-

se médica e as empresas de
assistência médica suple-
mentar em quase todos os
estados, mas no Mato Grosso
do Sul adotou o caminho con-
trário. Desde que as entidades
dispararam o movimento, o
MP vem colocando os mé-
dicos na berlinda. Primeiro,  o
Ministério Público Federal
posicionou-se contra o fato de
as sociedades médicas apli-
carem o código de ética em
quem furasse o movimento e
abriu uma representação contra
o Conselho Regional de Medicina
do estado, mas o departamento
jurídico do Conselho Federal de
Medicina decidiu que não vai ceder
às pressões.
Depois foi a vez do Ministério Público
Estadual, que entendeu que o
movimento era ilegal e moveu uma
ação, chegando a abrir inquérito
policial contra os integrantes da
Comissão Estadual para implan-
tação da CBHPM, mas o processo
está sendo revertido  na justiça. Sem
conseguir interferir no movimento, o
MPE resolveu abrir processo contra
dois médicos: um contra o ex-
presidente da SBOT regional MS e
membro da comissão estadual de

implantação da CBHPM , Cláudio
Saad, e outro, contra o ortopedista
Marcos Henrique Marini, que repre-
senta o Conselho Nacional de De-
fesa Profissional da SBOT no Estado.
"Não conseguimos entender os
motivos que levaram o Estado a
mover a ação, já que em pratica-
mente todas as regiões o Ministério
Público entendeu que o movimento
é justo e vem mediando as discus-
sões, inclusive dando ganho de
causa aos médicos", diz o ortope-
dista. Segundo ele, os médicos já
fizeram vários convites para explicar
o movimento e conversar com os
procuradores, que se recusam a se
encontrar com a classe médica. No
caso de Marini, chegou-se inclusive

a instaurar inquérito policial.
"Esse mesmo procurador quis
prender dois colegas médicos,
numa posição completamente
arbitrária. Nossa assessoria
jurídica está cuidando do
caso, mas o fato é que
estamos enfrentando uma
briga muito grande no Mato
Grosso do Sul", conta.
A Unidas, que chegou a fazer
uma proposta e que foi
recusada por estar muito
abaixo do que preconiza a
CBHPM, também tem se
negado a conversar com os
médicos, mas o movimento

segue firme. A ortopedia foi a
primeira a levantar a bandeira no
estado e uma das poucas especia-
lidades onde a adesão é de 100%.
"Já não estamos atendendo cerca
de 30 convênios desde dezembro
do ano passado. Atendemos pelo
reembolso e instruímos os pa-
cientes a cobrarem dos planos de
saúde. Nosso maior problema é
que não temos tido adesão de
algumas especialidades, mas
estamos firmes", diz Marini. Os
ortopedistas entraram numa nova
fase e estão fundando uma
cooperativa para fazer frente às
ações das empresas – e do
Ministério Público – e fortalecer o
movimento no Estado.

LEGISLAÇÃO

ODiário Oficial da União
publicou, no dia 15 de junho,
a portaria 1167, do Ministério

da Saúde, e a portaria 213, da Secretaria
de Atenção à Saúde, que institui a Política
Nacional de Atenção em Traumato-
ortopedia em Alta Complexidade. A me-
dida foi tomada para garantir o atendi-
mento integral na área de traumato-
ortopedia aos usuários do SUS, organizar
a assistência em serviços hierarquizados
e regionalizados e estabelecer  o  sistema
de referência e contra-referência, garan-
tindo uma estrutura hospitalar de alta
complexidade, com área física ade-
quada, profissionais qualificados e
suporte de serviços auxiliares de diag-
nóstico e tratamento. A Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT), com suas regionais e comitês,
será o órgão civil de apoio técnico-
consultivo na execução das ações,
quando solicitada pela Coordenação
Geral da Alta Complexidade. Nos
anexos I e II da Portaria 213 estão des-
critas as normas de classificação e
credenciamento de serviços e unidades
de assistência de alta complexidade,
assim como a relação dos procedi-
mentos. A íntegra das duas portarias e
seus anexos poderão ser consultados no
site da SBOT (www.sbot.org.br).

Alta
complexidadecomplexidade

Ministério da Saúde institui a
Política Nacional de Atenção em

Traumato-ortopedia em Alta
Complexidade. A SBOT será o orgão

civil de apoio técnico e consultivo
para a execução das ações

Mato Grosso do Sul
 não teme retaliação

Mato Grosso do Sul
 não teme retaliação

Assembléia dos médicos no estado:
ortopedia lidera o movimento
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As regionais da SBOT em todo o
Brasil estão completamente
engajadas no movimento pela
implantação da CBHPM. Em
muitos locais, inclusive, a Orto-
pedia é a especialidade que lidera
o movimento, participando ativa-
mente do processo de tomada de
decisões e da negociação com as
empresas. A SBOT está organizada
em todos os estados, com um
representante local do Conselho
Nacional de Defesa Profissional,
que é responsável pela mobili-
zação dos ortopedistas no âmbito
regional. Em janeiro a SBOT
promoveu o primeiro grande
evento do ano visando a implan-
tação da CBHPM e a partir daí
dezenas de movimentos passaram
a ser organizados em todo o País.
O Jornal da SBOT ouviu os presi-
dentes de todas as regionais sobre
como está o ânimo dos ortope-
distas nos estados.

Goiás
"Temos tido grande representatividade na Comissão Estadual
pela implantação da CBHPM, na Associação Médica do Estado
e no Conselho Regional de Medicina, do qual sou conselheiro.
Todas essas entidades têm trabalhado na luta pela implantação
da CBHPM. A SBOT está em sintonia com as demais
especialidades, participando de um contexto único a todas as
demais sociedades médicas".

Robson Paixão de Azevedo

Acre
"A Ortopedia foi a primeira especialidade a se
manifestar a favor da CBHPM no estado. Hoje a
tabela já foi implantada, faltando apenas a
adesão da Unimed. A SBOT promoveu reuniões
para esclarecimento dos sócios e conseguiu
coesão histórica entre eles".

Roberta do Couto Pinho

Roraima
"Todos os meses nos reunimos com os presidentes do CRM, da Associação

Médica de Roraima, do Sindicato dos Médicos e das sociedades de especialidades
para discutir o andamento da implantação da CBHPM. Em Roraima todos os

ortopedistas assinaram carta reivindicando a implantação".
 Nilo Brandão Neto

Rondônia
"Estamos lutando para im-
plantar a tabela da CBHPM
com adicional de 20%, e para
isso, todos ortopedistas assi-
naram carta enviada às opera-
doras fazendo a solicitação".

Roberto Álvares Pintan

Amazonas
"Nos reunimos periodicamente com o CRM, com os ortopedistas e proprietáriols de clínicas
ortopédicas para discutir a implantação. O movimento está começando, mas temos conseguido
adesão de todos. Esse foi um dos assuntos debatidos no último Congresso Norte-Nordeste, que
ocorreu recentemente em Manaus e que contou com a participação do presidente Neylor Lasmar
e outras importantes lideranças  médicas nacionais".

Vanderson de Araújo

Rio Grande do Sul
"Estamos apoiando o movimento e participando de todas as
atividades organizadas pela Comissão Estadual pela implantação
da CBHPM. As principais conquistas aconteceram no interior do
estado, como em Passo Fundo, onde a cooperativa dos ortopedistas
conseguiu impor os valores da tabela".

Antonio Carlos Flores dos Santos

Participação ativa das regionaParticipação ativa das regiona
Pará
"Em nosso Estado a SBOT faz
parte da Comissão de nego-
ciação pela CBHPM. Colocamos
a Cooperativa dos Traumato-
ortopedistas à frente das nego-
ciações com os Planos de Saúde,
através de procurações assi-
nadas pela maioria dos ortope-
distas paraenses" .

Fábio Santana

Maranhão
"Nosso movimento está bem adiantado e somos um dos estado

pioneiros na implantação da CBHPM. A SBOT sempre estev
presente,  das reuniões iniciais até as negociações, e foi a primeir

das sociedades médicas de especialidades que entregou ao CRM
estadual o documento de descredenciamento de todos os convênio

que não aceitaram a negociação
José Wanderley Vasconcelo

Mato Grosso do Sul
"Temos observado as recomendações da
SBOT nacional. Agora, começamos a
montar a cooperativa dos ortopedistas e
esta passará a lutar pela CBHPM".

Carlos Augusto Laureano Leme

Paraná
"Estamos dando total apoio à comissão estadual pela implantação, que junto
ao CRM e à Associação de Medicina do Paraná, tem lutado pela remuneração
justa. Nos reunimos semanalmente para discutir e no último encontro a
assessoria jurídica do CRM nos orientou a entrar com medida cautelar dando
prazo de 30 dias para negociação".
 Eduardo Shigueki Hayashi

"A SBOT está de p
vezes por semana 
implantação. Nem t
ao movimento, já q
de plantões em hos
mas estamos com
médicas nacionais e
essa situação".

Distrito Federal
"Como presidente da Associação de Clínicas
Ortopédicas e Ortopedistas do Distrito Federal tenho
participado ativamente como membro da comissão
pela implantação da CBHPM ".

 Afonso Henrique P. de Almeida Fernandes
Mina
"Estamo
total a
através
gação 
inclusive
boletim

 J

Mato Grosso
"Estamos participando da Comissão pela
Implantação da AMB regional, além de informar
nossos sócios através de reuniões e mala-direta,
visando a união entre os ortopedistas".

 Maurício de Araújo Allet

Tocantins
"Todos os ortopedistas do Tocantins são sócios da SBOT
e vêm se mostrando engajados na luta pela
implantação. Conseguimos procuração de todos os
ortopedistas autorizando a SBOT a negociar em nome
de toda a classe. O processo de negociação é lento,
mas estamos avançando".

Neimar Cabral de Lima
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Bahia
 "O movimento pela implantação da CBHPM na Bahia é um dos mais
fortes no Brasil. Isto só foi possível devido ao trabalho conjunto das 36
especialidades, e a SBOT tem se mostrado atuante dentro desse grupo.
Semanalmente nos reunimos para discutir o andamento das negociações
e já estamos divulgando o 23º boletim com os resultados desses encontros".

Flávio Robert Sant`Ana

Santa Catarina
"Além de ser o presidente da regional da SBOT represento o CRM na Comissão
Estadual pela implantação da CBHPM. Estamos vivendo um impasse porque a
Unimed, que atende 85% dos usuários, vem postergando a implantação, apesar
de já ter afirmado ser favorável aos médicos. A SBOT tem alertado seus sócios
para que não façam adiantamento de contratos de forma precipitada e mantemos
os mesmos informados das negociações através de correio eletrônico".

 José Francisco Bernardes

São Paulo
"Temos apoiado ativamente as atividades do movimento pela implantação da CBHPM.
Estivemos em Brasília na manifestação em prol da implantação e nas assembléias
estaduais. O presidente da Comissão de Defesa Profissional da SBOT, George Bitar é
membro da regional de São Paulo e sua atuação tem sido fundamental para o
engajamento dos ortopedistas de todo o estado".

 Pedro Doneux Santos

Alagoas
"Conseguimos uma liminar, semelhante à
concedida pela Justiça na Bahia, onde os planos
são obrigados a repassar os valores adotados pela
CBHPM. Os ortopedistas tiveram fundamental
participação nessa conquista, pois fomos os únicos
em todo o Estado a descredenciar coletivamente o
Grupo Unidas".

 Cleber Barbosa Barros

Rio de Janeiro
 "Juntamente com o CRM fizemos um dia de paralização no atendimento, servindo
como pré-aviso às operadoras. Na ocasião, a ortopedia foi a única especialidade
que teve 99% de seus serviços fechados".

Carlos Alfredo Lobo Jasmim

Piauí
"Além de presidir a regional
da SBOT no Piauí sou vice-
presidente da Comissão Estadual
pela implantação da CBHPM.
Conseguimos importantes vitó-
rias no Estado, onde 85% dos pla-
nos já entraram em acordo com
a comissão. A SBOT está colhen-
do assinaturas dos ortopedistas
em um manifesto de apoio à
implantação integral da CBHPM".

Leonardo Eulálio Lima

Julho 2004

As entidades médicas resolveram
paralisar o atendimento da Golden

Cross e das seguradoras no município
a partir de 30 de julho

Numa assembléia histórica, que levou mais
de 800 médicos ao anfiteatro do Hotel
Renaissance, os médicos paulistas resol-

veram paralisar o atendimento dos usuários da
Golden Cross e dos seguros-saúde a partir de 30
de julho. A decisão foi tomada porque apenas cinco
empresas responderam às cartas enviadas após a
assembléia de 1º de julho, dia em que o município
aderiu ao movimento. O encontro foi conduzido pelo
presidente do Conselho Regional de Medicina de
São Paulo, Clóvis Constantino e contou com a
participação dos presidentes da Associação Mé-
dica Brasileira, da Associação Paulista e Baiana
de Medicina, dos sindicatos médicos, sociedades
de especialidades e parlamentares ligados à área
da saúde.
O presidente do Cremesp, Clóvis Constantino,
destacou a força do movimento no ABC, no interior
e na Baixada Santista, que já suspenderam o atendi-
mento às seguradoras em 1º de julho. Para o presi-
dente da AMB, Eleuses Vieira de Paiva, os médicos
devem ser duros com as empresas. "Não aceito que
dono de banco interfira no meu direito de prescrever
o tratamento mais adequado ao meu paciente,
pagando valores absurdos ou limitando a realização
de exames. Ou colocamos um fim nesta situação
imediatamente ou o atendimento médico no Brasil
vai piorar a cada dia", disse. O presidente da
Associação Baiana de Medicina, José Carlos
Raimundo Brito, que também compareceu ao
encontro, declarou que o movimento "precisa da
força de São Paulo para ter sucesso".
O presidente da Comissão de Defesa Profissional
da SBOT, George Bitar, que participou do encontro
juntamente com outros ortopedistas, foi um dos
primeiros a pedir a palavra após o discurso dos
integrantes da mesa. Ele disse que a SBOT já está
mobilizando todos os ortopedistas do estado para
que a adesão ao movimento seja de 100%. "Os
ortopedistas de todo o Brasil já estão comprometidos
com o movimento, com total apoio da SBOT. No
âmbito do estado de São Paulo, os colegas de
Santos, do ABC,  Vale do Paraíba e de outras regiões
do interior já estão mobilizados e temos certeza de
que a resposta dos demais colegas do estado será
a mesma", declarou em plenário. Eleuses Paiva
adiantou que a Unimed e o Grupo Unidas já
demonstraram interesse em fechar acordos com os
médicos. As entidades vão enviar correspondência
a todos os médicos explicando as decisões e como
funcionará o sistema de reembolso e os resultados
serão avaliados no dia 17 de agosto, quando haverá
uma nova assembléia.

ais em todo o Brasilais em todo o Brasil

Espírito Santo
"A SBOT no Espírito Santo participa das assembléias permanentes no CRM, visando
a montar estratégias conjuntas de atuação. Encaminhamos correspondências
aos ortopedistas para motivação e divulgação das negociações".

Jorge Luiz Kriger

o
os
ve
ra
M
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Pernambuco
"Conseguimos um fato inédito: um compro-
misso assinado por todos os ortopedistas de
que se houvesse retaliação contra qualquer
serviço, todos tomariam partido do punido.
Temos distribuído panfletos explicativos nos
consultórios e nota de esclarecimento em
jornal dominical de maior circulação".

Otávio Caraciolo Borba

Paraíba
"As negociações estão sendo realizadas em
conjunto com a AMB-PB, CRM-PB, Associação
Médica de Campina Grande e Cooperativas de
Ortopedia de João Pessoa (COORT-PB) e Campina
Grande (COOTAC). A comunidade ortopédica
paraibana, através da SBOT e das Cooperativas
de Ortopedia, estão estudando as propostas já
apresentadas".

Giovannini César Figueiredo

Sergipe
"Estamos em processo de descredenciamento em massa de algumas
operadoras que não aceitaram a implantação da CBHPM. O CRM fará
busca ativa nos consultórios para fiscalizar o cumprimento das decisões
tomadas em assembléia".

 Sylvio de Mendonça Cardoso

Ceará
lantão e vem se reunindo duas
com a Comissão Estadual pela
odos os ortopedistas têm aderido

que alguns trabalham em regime
spitais, o que dificulta a adesão,
prometidos com as entidades

e nos empenhando para reverter

 Francisco Machado

Rio Grande do Norte
"A ortopedia é um dos grupos mais unidos no Rio Grande do Norte,
com apoio integral de todos ortopedistas. Temos reuniões muito
produtivas com o CRM, Associação Médica e representantes de
outras especialidades visando uma parceria na luta pela CBHPM".

Jean Válber Varela Rodrigues

as Gerais
os dando adesão
ao movimento,
s da sua divul-
entre os sócios,
e em nosso último

m".
José Alexandre

Reale Pereira

São Paulo
vai parar
São Paulo

vai parar
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Num desses encontros médico-
acadêmicos da vida  presen-
ciei o depoimento técnico-

profissional de uma tutriz, que
deslumbrada descrevia a "incrível
experiência" vivenciada com seu grupo
de tutoria na universidade. Para ela,
uma docente no ensino superior
médico, era realmente inusitado e
fabuloso poder compartilhar os
problemas e conflitos dos alunos da
graduação, enquanto comiam uma
pizza ou desenvolviam outro tipo
qualquer de atividade integralista
de grupo.
Mas por que estamos tendo que
auxiliar e, muitas vezes, "comple-
mentar" aspirações de jovens na
faculdade ou profissionais já for-
mados? Penso que não se pode
surdear, sendo necessário com-
preender o que pode ser considerado
um verdadeiro quiasma no modelo
educacional atual. É preciso melhorar
a capacitação formativa dos seres
humanos e não de técnicos.
Da noite para o dia a educação que
recebemos, baseada nas nossas
origens étnicas tradicionais, se tornou
obsoleta, "das antigas", arcaica enfim.
O crescimento humano era construído
como uma pirâmide, onde os pais e a
família constituíam a base, e os ami-
gos, os professores e outras "autori-
dades", tinham também seu lugar bem
definido na escala de valores.
Lembro-me bem do respeito que
gozavam os professores no Instituto
Estadual de Educação (vejam bem
"Instituto de Educação") "Otoniel
Motta". Eram respeitáveis pelo que
conheciam e ensinavam. Viviam, à
época, a plenitude do significado de
ser um professor. De repente o mundo
e os costumes mudaram. Passamos do
"comportamento reprimido" ao "tudo
pode" e queremos fazer crer que tudo
está melhor. Será? Hoje a informação
chega aos lares e suas cabeças, de
forma ágil, porém, simplificada e já
mastigada. Com a globalização, há
uma tendência à uniformização  de
conceitos que parecem reais e são
passados aos cidadãos que estão cada
vez mais se tornando virtuais. Onde
está a necessária filosofia para
adequar decisões e o comportamento?
Onde está a humanização das pes-
soas? Não podemos viver este clima
de "vale-tudo" ou, "...desde que eu me
dê bem, tudo bem !" Até na Faculdade
de Medicina, falam em "humanizar o
médico"! Pode haver pleonasmo
maior? Não lhes parece um óbvio
contra-senso?

Nas gerações mais recentes, a mãe
não mais se valoriza como educadora
dos seus filhos. Parece que ficou feio,
antiquado, "demodè", ficar em casa
para cuidar da formação do seu bebê.
Todas têm profissão e todas têm de
sair à luta. Você
sabe que é ver-
dade! Por vezes,
gastam mais do
que ganham sim-
plesmente para
pagar alguém que
seja "boazinha", e
acompanhe os pri-
meiros passos de
seus filhos. Du-
rante a semana,
essas crianças são doutrinadas por
essas cuidadoras semi-alfabetizadas
que, invariavelmente, detonam algum
eletrodoméstico com programação
"altamente culta e instrutiva para pren-
der a sua atenção" e, ao final do dia,
relatam com detalhes suas atividades.
Assim é forjada a fase mais criativa
de suas vidas.
Nos finais de semana, o casal, com
aquele sentimento de culpa pela
"ausência" durante a semana, satura
a criança com todo e qualquer tipo de
oferta e facilitação para demonstrar-
lhe todo o seu afeto.
Depois estas crianças vão para a
escolinha e, a seguir, cumprem os
vários graus em escolas que são
apenas observacionais, ou seja,
ninguém interfere, corrige, orienta ou
educa a criança. Há pais que não
admitem que chamem a atenção
de suas "princesas ou príncipes".
Escolas que fazem muito bons
relatórios (alguns online), referindo
que a criança conversou, caiu etc.
Quando não, a insegura coordena-
dora relata: "Mãezinha, sua criança
por vezes tem um comportamento
diferente" – e aconselha – "seria bom,
talvez, quem sabe, consultar um psico
isso, um psico aquilo".
Na faculdade, após insanos pro-
cessos cibernéticos seletivos, que
avaliam apenas resultados tipifi-
cados em retângulos ópticos, e
não pessoas e pensamentos, essas
crianças vencedoras são recebidas
como heróis. Saem na TV, dão
entrevistas e passam a ser super
valorizadas no ambiente familiar
e social. A auto-estima é intangível,
estão acima de qualquer mortal. E
novamente aqui, nós, aqueles mes-
mos pais com aquele velho senti-
mento de culpa, começamos a
reinventar a roda: "os meninos pre-

cisam de alguém para contar os seus
problemas, suas angústias e seus con-
flitos". "Tadinhos, são tão carentes!" –
ouvi de uma professora universitária.
Criou-se então a tutoria, mas tutor no
dicionário é o indivíduo legalmente

encarregado de
tutelar alguém, é
o protetor, o
defensor. "Tutor
não fica bem" –
disse-me um
amigo – "lá na
escola somos
mentores”, que
significa  pessoa
que guia, ensina
ou aconselha ou-

tra;  mestre. Professor, no mesmo dicio-
nário significa aquele que professa ou
ensina uma ciência, uma arte, uma
técnica, uma disciplina; o mestre.
Ora, um dia as pessoas tem que assu-
mir que cresceram e crescer para o ser
humano significa assumir respon-
sabilidades. Especialmente na me-

dicina isto é
fundamental.
Será que de-
vemos mesmo continuar com esse
comportamento cabalista, acei-
tando passivamente que "as nos-
sas crianças" fiquem nessa de
"fui mal porque o professor é um
chato, tal professor não dá uma
aula divertida e pergunta na prova
o que não falou na aula"? Onde
estão os livros? Já não cabem mais
pensamentos do tipo "eu sou bom
e se eu não der certo, o mundo é que
é culpado".
Está na hora de assumirmos cada
um a sua missão, onde PROFES-
SOR é professor, ALUNO é aluno,
cada qual com suas responsa-
bilidades, interagindo num convívio
profissional amigável e produtivo,
mas acima de tudo mais responsável
e menos paternalista.

Cláudio Santili

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão,

Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão;
É preciso ter cuidado

Para mais tarde não sofrer.
É preciso saber viver.
(Roberto e Erasmo Carlos)

Elucubrações sobre aElucubrações sobre a
FORMAÇÃO EDUCACIONALFORMAÇÃO EDUCACIONAL

Cláudio Santili
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Evento debateu
  CONTROLE DA DOR
Evento debateu
  CONTROLE DA DOR

O anestesista americano Scott Reubben participou de uma videoconferência
sobre prevenção da dor em cirurgias ortopédicas

A dor é uma entidade que vem sendo alvo de
intensos debates nos últimos anos, sobretudo
nos aspectos de prevenção e controle

adequados.  O dr. Scott Reubben, uma das maiores
autoridades mundiais nesse campo, participou de
uma videoconferência diretamente dos Estados
Unidos com ortopedistas brasileiros na qual expôs
os estudos mais recentes sobre o controle da dor
peri-operatória. Transmitida pela Conexão Médica,
a videoconferência pôde ser acompanhada ao vivo
a partir de cinco capitais: São Paulo, Porto Alegre,
Salvador, Curitiba e Brasília,
com um coordenador em
cada local. O ortopedista
Rogério Teixeira da Silva, que
coordenou as discussões em
Curitiba, informou que o
principal destaque foi o uso
de medicamentos para
controle da dor antes do
procedimento cirúrgico.
"Até pouco tempo atrás se
preconizava a medicação
somente após a cirurgia, mas hoje se sabe que sua
utilização, inclusive antes da indução anestésica,
proporciona bons resultados em termos de controle
da dor. O dr. Reubben concentrou sua exposição
nos trabalhos mais recentes sobre os inibidores da
COX-2, especificamente o rofecoxib, medicamento
bastante eficiente e que evita complicações gástricas
comuns a outros antiinflamatórios", disse.
Segundo ele, a cirurgia constitui uma das situações
na medicina em que se sabe previamente que o
paciente terá dor. "A cirurgia ortopédica é
extremamente dolorosa porque lidamos com a
estrutura óssea e os estudos apresentados na
videoconferência foram justamente nesse campo",

diz o dr. Rogério. A exposição do anestesista ameri-
cano concentrou-se num estudo com três grupos de
pacientes submetidos a uma cirurgia ortopédica. O
primeiro grupo recebeu o rofecoxib antes da cirurgia;
o segundo, após o procedimento; e o terceiro grupo
recebeu placebo. "Os pacientes do primeiro grupo
foram os que apresentaram a melhor satisfação em
relação à dor pós-operatória". O público-alvo foi
composto, em sua maioria, por ortopedistas e anes-
tesistas, mas houve participação de reumato-
logistas, ginecologistas e profissionais de outras

especialidades. Os anes-
tesistas receberam o pro-
tocolo mais atual sobre como
deve ser feito o controle da
dor peri-operatória, co-
nhecido como Protocolo da
Anestesia Multi-modal, que
preconiza o uso de vários
métodos anestésicos conco-
mitantes para controle da
dor. "Numa cirurgia de joe-
lho, por exemplo, usa-se o

bloqueio do nervo femoral associado ao bloqueio
tipo RAC ou peridural, medicação antiinflamatória
antes da cirurgia e morfina no pós-operatório, caso
seja necessário", explica o ortopedista. Segundo ele,
a videoconferência deixou evidente a necessidade e
a importância da educação médica continuada. "É
cada vez mais difícil para o médico se manter atuali-
zado em função do alto custo para participação em
congressos internacionais e pela demora na chegada
ao Brasil de literatura específica. Nesse aspecto a
videoconferência se firma como um dos métodos prin-
cipais de educação médica, ágil e de custo acessível.
Creio que as entidades médicas deveriam cada vez
mais investir em iniciativas dessa natureza", concluiu.

O 2º Congresso Brasileiro de Traumatologia
 Desportiva vai acontecer entre os dias 5 e

7 de agosto de 2004, no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo. É com entusiasmo que
lhe convidamos a participar deste encontro porque
esta área é uma das que mais tem se desenvolvido
nos últimos anos no âmbito de medicina esportiva.
O estímulo à prática de esporte tem aumentado o
número de lesões exigindo maior conhecimento
do ortopedista para o diagnóstico, prevenção e
tratamento, obrigando-o a compreender o gesto
esportivo das mais diferentes modalidades sua
biomecânica e fisiopatologia. O programa está
extremamente convidativo. Temos a certeza que
este evento, cuidadosamente preparado será um
marco dentro da especialidade em nosso país.

Moisés Cohen
Presidente do Congresso

“Até pouco tempo atrás se
preconizava a medicação

somente após a cirurgia, mas
hoje se sabe que sua utilização,

inclusive antes da indução
anestésica, proporciona

bons resultados em termos
de controle da dor.”

Trauma DesportivoTrauma Desportivo

ACCOERJ

ESPAÇO DOS
COMITÊS

Oeditorial publicado na
última edição do Jornal

da Accoerj (Associação de
Clínicas e Consultórios Orto-
pédicos do Estado do Rio de
Janeiro) sob o título acima,
tratou da despedida de
Frederico Genuíno à frente da
entidade, depois de dois
mandatos consecutivos de dois
anos. Na sua gestão a Accoerj
triplicou o número de associados. "O colega
Frederico Genuíno exerceu brilhantes gestões e,
juntamente com o Cremerj e com a SBOT-RJ,
liderou o movimento dos ortopedistas no estado
do Rio de Janeiro. A Comissão de Defesa
Profissional da SBOT nacional se orgulha de ainda
tê-lo como um de seus membros mais ativos", diz
George Bitar.

Missão cumpridaMissão cumprida

Frederico
Genuíno
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CARTAS

As cartas desta seção foram respondidas
pelo presidente da Comissão de Defesa

Profissional da SBOT, George Bitar.

não identificado com o número do CRM
do estado. É etico este tipo de propa-
ganda? Também não encontrei na relação
dos associados da SBOT o referido colega.

Alberto Tesconi Croci

Cabe denúncia ao CRM (imediata).
Estaremos encaminhando o caso à SBOT-
RS para averiguação e formalização da
denúncia ética (ver pág.11).

Convocação
Resido em Salvador (BA) e tenho a honra
de informar que o movimento pela im-
plantação da CBHPM em nosso estado,
encabeçado pelas entidades regionais de
classe (CREMEB e ABM) e em particular a
SBOT regional, presidida brilhantemente
pelo dr. Flávio Robert Sant'Ana é um su-
cesso, o que foi divulgado amplamente em
rede nacional recentemente. Espero
firmemente que consigam alcançar os
mesmos objetivos em seus respectivos es-
tados e se mantenham firmes neste ca-
minho, que é o caminho da moralização
da remuneração médica em nosso país.

Alex Guedes

Invasão
Tive acesso a um documento do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais
intitulado "Termo de Ajuste de Conduta" ,
que permite ao pessoal de enfermagem
que presta serviço na rede de saúde pública
de Uberlândia a tarefa de "confecção,
retirada e colocação de gesso ou calha
gessada, independentemente das normas
editadas pelo Cofen". Achei muito estranho
este documento, onde se começa a passar
funções do MÉDICO para o enfermeiro.
Mais estranho ainda é que o mesmo
recebeu o aval do representante do
Conselho Regional de Medicina. Muito
cuidado, todos nós, porque querem
amordaçar o esculápio, aviltando o ato
médico. Também a oftalmologia está
enfrentado uma invasão dos charlatães,
intitulados optometristas.

Renzo

O documento enviado pelo colega não
pôde ser publicado em função do formato
inapropriado, mas registramos seu
recebimento.

Está na INTERNET
No site artrose.com.br está publicado o
texto abaixo.

“Prótese do Quadril - Assim como nos
joelhos, é a troca da articulação por um
quadril novo, onde a pessoa recupera a
mobilidade total da articulação, o
comprimento da perna retorna ao original,
ou seja, a perna com artrose avançada do
quadril que está mais curta que a outra volta
a ter o mesmo comprimento e a pessoa fica
sem dor. As próteses de quadril que
utilizamos são da empresa norte-americana
chamada Zimmer, líder mundial na
fabricação de próteses. São fabricadas em
titânio cirúrgico e com porosidade
patenteada chamada fiber mesch, que
permite que o osso cresça para o interior
da prótese, levando a uma fixação que é
praticamente definitiva, não sendo mais
utilizado o cimento ósseo, que é um tipo de
cola e pode se soltar do osso ou da prótese.
É composta de um componente acetabular,
que refaz a superfície acetabular, que é o
lado da bacia, um componente femoral, que
é introduzido por dentro do canal fêmur;
outro componente, a cabeça inter-
cambiável, que acoplada ao componente
femoral será a nova cabeça do fêmur, e,

Cirurgia da mão
Na página das Cartas, há um assunto
colocado de forma errada, quando afirma
que é praticamente obrigatório o pedido
do exame de EMG e nem fala da VCN,
quando na prática só usamos quando há
dúvida diagnóstica. De cada 10 pacientes
usamos em no máximo três, pessoas acima
de 60 anos devem ter alguma alteração
na VCN. Acho que não podemos estar
forçando os médicos a utilizarem este
exame  desnecessariamente e é um exame
doloroso, não agradável que só deve ser
efetuado se necessário, gostaria que fosse
utilizado o mesmo espaço para informar
corretamente até talvez pedir um
posicionamento da SBCM.

Luiz Carlos Sobania

O Jornal da SBOT errou. Todas as infor-
mações técnicas solicitadas são invariavel-
mente encaminhadas aos comitês de
Especialidades para as respectivas
respostas. A opinião do professor Sobânia
é bem abalizada e encaminhamos a
questão à Sociedade Brasileira de Cirurgia
da Mão. Veja resposta abaixo:

“O diagnóstico da Síndrome do Túnel do
Carpo baseia-se no exame clínico. Não
havendo necessidade teórica para realizar
exame eletroneuromiográfico, para
confirmação do diagnóstico e indicação de
tratamento. O procedimento cirúrgico
normalmente é indicado nos casos mais
graves e que não evoluam bem com o
tratamento não cirurgico. O exame de
eletroneurografia é bastante útil nos casos
duvidosos, para auxiliar o médico no
diagnóstico diferencial com as outras
patologias, e no acompanhamento da
evolução de casos especiais".

Honorários
Gostaria de saber a opinião da SBOT com
relação aos convênios médicos que pagam
os ortopedistas por hora de trabalho em
suas próprias instalações e não em
consultório. Ou seja, o ortopedista vai ao
ambulatório de determinado plano de
saúde e ganha por hora de trabalho,
também sem nenhum ganho por qualquer
procedimento. Hoje a hora é paga por
cerca de R$ 25 e atendo cinco consultas
por hora (já agendadas). Assim ganho R$
5,00 por consulta e também não há
acréscimo por procedimento nenhum. Isso
é legal? A SBOT tem alguma sugestão para
este tipo de remuneração (por hora!).
Estamos lutando para implantar a CHPM,
o que é ótimo, mas e os ortopedistas
"recém-formados" que ainda não têm
movimento em consultório devem ser
submetidos a isso? Acabar com esse tipo
de remuneração também não deveria ser
uma diretriz da SBOT?

Mauricio Garber

É lastimável que isso ocorra. Só o
credenciamento universal preconizado pela
SBOT resolverá este assunto. Estamos
encaminhando  sua denúncia à assessoria
jurídica da SBOT.

Propaganda Médica
Curiosamente um paciente me
trouxe uma página impressa do site
www.artrose.com.br do Rio Grande do Sul,
a respeito de prótese do quadril.
Navegando por aquele site, encontram-se
coisas curiosas. Vídeos de pacientes,
proposições terapêuticas com fundo
explicativo duvidoso etc. com a identifi-
cação parcial do colega dr. Mauro Meyer,

um quarto componente, o polietileno, que
fica entre o componente acetabular e a
cabeça intercambiável e fará as vezes da
cartilagem articular. Este polietileno
desenvolvido pela Zimmer, chamado de
longevity, está revolucionando o mercado
de próteses, pois em laboratório, apresenta
um desgaste mais de 100 vezes menor do
que os polietilenos convencionais, o que,
em consequência, levará a resultados
muitos superiores aos 94% de durabilidade
por mais de 20 anos dos atuais. O Centro
Avançado da Artrose desenvolveu uma
técnica cirúrgica através de uma pequena
incisão, do tamanho de 3 a 4 dedos,
chamada de mini-incisão, através da qual
é realizada a cirurgia de colocação da pró-
tese de quadril. O procedimento é realizado
com anestesia peridural podendo o pa-
ciente ficar acordado ou dormindo, com du-
ração de uma hora. O surpreendente nesta
técnica cirúrgica, além da incisão muito
pequena, é que a pessoa pode levantar da
cama e caminhar sem muletas, com apoio
total da perna operada no dia da cirurgia.
A maioria das pessoas já recebe alta e vão
para suas casas no dia da cirurgia, algumas
no dia seguinte. Cinco a sete dias após,
estão em condições de exercer suas ativi-
dades profissionais e/ou habituais, dirigir
automóveis etc. Os pontos são retirados 15
dias após o procedimento e após 30 dias
os pacientes podem correr, dançar, jogar
tênis, vôlei, andar a cavalo, pescar etc.
Especialista em quadris e joelhos, médico
gaúcho, operou recentemente, no México,
a ex-primeira dama Sasha Montenegro,
atriz do cinema mexicano que foi casada
com o ex-presidente Portilho”.
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E V E N T O S   2 0 0 4

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

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

Jornada de Trauma
Pato Branco/PR - F: (41) 262-8023

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

Curso de Atualização - Quadril Adulto
Anfiteatro do Hospital Sírio Libanês
Secretaria Regional SP - F: (11) 3889-7073 (Cláudia)

59th Annual Meeting - ASSH (American Society for
Sugery of the Hand)
New York/EUA - www.assh.org

I Jornada de Cirurgia de Ombro e Cotovelo
Hotel Naoum Plaza - Brasília/DF - F: (61) 245-5762

IX Jornada de Ortopedia e Traumatologia
do Planalto Médio
Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo -
UPF - F: (54) 312-8967 - coopertrauma@ginet.com.br

III Congresso Mundial de Ortopedia Pediátrica / VI
Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
Bahia Othon Palace Hotel - Salvador/BA - F: (71) 264-3477

Curso de Reciclagem de Osteossíntese
Minimamente Invasiva
Secretaria APM - F: (11) 3188-4250

Curso de Atualização - Ombro
Hotel Atlante Plaza - F: (81) 3227-2744

Curso de Atualização - Pé
Hotel Atlante Plaza - F. (81)3227-2744

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

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

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

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

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

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

Curso de Atualização - Joelho
Hotel Atlante Plaza - F: (81) 3227-2744
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IV Congresso Paranaense
Hotel Internacional - Foz do Iguaçu - PR
F: (41) 262-8023 - sbotpr@cwb.matrix.com.br

A Comissão de Divulgação de As-
suntos Médicos dos Conselhos Re-
gionais de Medicina regulamentam
a publicidade médica pela Internet

AInternet foi o maior avanço da comu-
nicação à distância no século passado.

A WEB, como ficou conhecida no circuito
internacional, derrubou as fronteiras geo-
gráficas,  universalizou o conhecimento e cres-
ceu sem controle. Na área médica, tem  sido
uma ferramenta fundamental para pesquisa
científica, troca de informações e telecon-
ferências. Entretanto, como toda novidade,
também trouxe problemas. Um dos maiores
desafios é coibir as práticas de marketing
abusivas e, no caso da área médica, antiética.
A maioria dos países, incluindo o Brasil, ainda
não possui uma legislação específica, mas os
Conselhos Regionais de Medicina já estão se
adiantando. É o caso de São Paulo. O
Cremesp publicou a Resolução 97, que traz
o Manual de princípios éticos para sites de
medicina e saúde na Internet. O objetivo é
regulamentar o uso da Internet por parte dos
médicos, incentivando a auto-regulamen-
tação do setor e estabelecendo padrões
mínimos de qualidade, segurança e confiabili-
dade dos sites de medicina.
"A veiculação de informações, a oferta de ser-
viços e a venda de produtos médicos na
Internet têm o potencial de promover a saúde,
mas também pode causar danos a inter-
nautas, usuários e consumidores", diz o texto.
Baseado em situações reais, o Cremesp apro-
vou um parecer no qual aborda alguns dos
problemas mais freqüentes:
1) A informação médica via Internet pode
complementar, mas nunca substituir a relação
pessoal entre médico e paciente;
2) A simulação de procedimentos médicos
via Internet não é recomendável porque pode
criar falsas expectativas ao paciente. A
simulação, quando utilizada, deve esclarecer
sua finalidade e limitações;
3) É considerado procedimento antiético a
transmissão de imagens de procedimentos
médicos para o público leigo, assim como a
exposição do paciente;
4) É considerada infração ética grave a
autopromoção visando aumento de clientela,
concorrência desleal (promoção no valor de
consultas ou cirurgias, por exemplo), fazer
propaganda de qualquer produto em troca
de vantagens econômicas, estimular o
sensacionalismo prometendo cura para
doenças para as quais a medicina ainda não
possui recursos etc.;
5) Os anúncios de clínicas, hospitais e outros
estabelecimento pela Internet devem trazer,
obrigatoriamente, o nome do médico respon-
sável e o número de sua inscrição no CRM.
A Ética em publicidade médica faz parte do
material desenvolvido pela Comissão de
Divulgação de Assuntos Médicos (Codame),
distribuído pelos Conselhos Regionais de
Medicina a todos os seus membros. As
punições previstas podem ir desde uma
simples censura até a cassação do registro
do médico, dependendo da gravidade da
infração.

Propaganda ética
pela Internet

Propaganda ética
pela Internet
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DEFESA PROFISSIONAL

O II Fórum Nacional
de Defesa Profissional
da SBOT vai reunir as
principais lideranças
médicas e parlamentares
ligados à área de saúde
em Brasília, DF, com o
objetivo de pressionar
deputados e senadores
para a implantação
da CBHPM.

ASBOT foi a primeira socie-
dade médica a promover um
evento exclusivo visando a

implantação da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Pro-
cedimentos Médicos. O I Fórum
Nacional de Defesa Profissional,
realizado em janeiro na capital
paulista, reuniu as principais
lideranças médicas nacionais, juristas
e parlamentares para discutir as
estratégias que seriam adotados
durante todo o ano. Agora a SBOT
prepara a segunda edição do
encontro, desta vez, em Brasília, no
próximo dia 11 de agosto.
O objetivo principal é pressionar
deputados e senadores. Para
o presidente da SBOT Neylor
Lasmar, será um encontro decisivo.
"O movimento médico cres-
ceu muito e agora estamos
necessitando do engaja-
mento dos parlamentares
para fazê-los incorporar
nossa luta. Este encontro
será um pouco mais dinâ-
mico e nossa expectativa é
que haja grande parti-
cipação dos ortopedistas,
com representantes de
todos os estados", disse.
A regional da SBOT no Distrito Federal
está responsável pela organização do
encontro. Segundo o presidente
Sydney Haje, os preparativos estão

ocorrendo dentro do pre-
visto. "O auditório do
Conselho Federal de
Medicina já está reser-
vado e alguns contatos
com autoridades mé-
dicas, políticos e parla-
mentares já foram feitos",
informou. Responsável
também pela definição
dos tópicos do encontro,
a regional sugeriu ao
Conselho Nacional de
Defesa Profissional da
SBOT que a pauta fosse
ampliada.
Além de discutir a im-
plantação da CBHPM,
tendo como pano de fundo a apro-
vação do projeto de lei do deputado

Inocêncio Oliveira, o II
Fórum Nacional de Defesa
Profissional da SBOT deverá
discutir a ação fiscalizadora
dos Planos de Saúde por
parte da ANS, a contratuali-
zação entre operadoras e
prestadores de serviços e o
credenciamento universal,
que prevê a liberdade de
escolha do paciente. A
SBOT já formalizou o con-

vite para a participação dos presi-
dentes da Frente Parlamentar da
Saúde, deputado Rafael Guerra, do
CFM, Edson Andrade, da AMB,

Eleuses Paiva,  da ANS,
Fausto Pereira dos Santos,
do Senado, José Sarney,
da Câmara dos Depu-
tados, João Paulo Cunha,
do ministro da saúde,
Humberto Costa e
do deputado Inocêncio
Oliveira, entre outros. "O
papel da SBOT Nacional
neste encontro, na sua
organização e apoio
logístico, é fundamental,
e toda a diretoria deverá
comparecer em peso. O
auditório do CFM tem
capacidade para 200
pessoas e esperamos lotá-

lo com ortopedistas de todo o Brasil",
afirmou Sydney Haje. A idéia é que
os representantes da SBOT estejam
logo cedo em Brasília para participar
de audiências para agendamento dos
encontros com deputados e sena-
dores, que deverão ocorrer durante
todo o dia. O início do Fórum está
previsto para acontecer a partir
das 19h30, no auditório do CFM.
"Não estaremos discutindo algo
que irá beneficiar apenas os orto-
pedistas, mas para encontrar soluções
para os problemas da saúde suple-
mentar no país, o que pode gerar um
benefício para a sociedade brasileira
como um todo", concluiu o presidente
da regional.

A SBOT rumo àA SBOT rumo à
Brasília!Brasília!

O presidente da SBOT,
Neylor Lasmar,

irá coordenar os
encontros de 11 de
agosto, em Brasília

Sydney Haje


