
Agosto 2004

Um dia para
SER LEMBRADO

Págs. 06 E 07

Órgão Oficial da
 Sociedade Brasileira de

 Ortopedia e Traumatologia
   Nº 53   Agosto  2004

SBOT 2004: RESGATANDO A DIGNIDADE PROFISSIONAL

Pág. 02

    Palavra do
presidente

Pág. 02

Editorial Logomarca SBOT

Com a realização do  II Fórum Nacional de
Defesa Profissional no dia 11 de agosto,
em Brasília, a Gestão 2004 está resgatando
a promessa de não medir esforços para
garantir melhores condições de trabalho
para os ortopedistas brasileiros.
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SER LEMBRADO
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A diretoria está iniciando um movimento
para modernizar a logomarca da SBOT, em
função de solicitações dos membros. Os
ortopedistas poderão participar votando
pela Internet ou enviando sugestões para a
Sede Nacional.

Uma nova
IDENTIDADEIDENTIDADE

Uma nova

Participe do 36º CBOT - www.sbot2004.com.brParticipe do 36º CBOT - www.sbot2004.com.br

O ideal é que todos os materiais produzidos
no Brasil ou aqui utilizados, mesmo que
produzidos lá fora, passem por um controle
de qualidade patrocinado por órgão estatal
competente, assessorado pela Comissão de
Controle de Materiais da SBOT.

Médico ou
 MET MET MET MET METALÚRGICO?ALÚRGICO?ALÚRGICO?ALÚRGICO?ALÚRGICO? MET MET MET MET METALÚRGICO?ALÚRGICO?ALÚRGICO?ALÚRGICO?ALÚRGICO?

Médico ou

Fo
to

: 
Ja

ne
 d

e 
A

ra
új

o/
A

gê
nc

ia
 S

en
ad

o

O requerimento de urgência para o Projeto de Lei do deputado
Inocêncio Oliveira, que prevê a implantação da CBHPM, foi aprovado

depois de um intenso trabalho da SBOT em Brasília, com visitas a
deputados e senadores. Uma das principais audiências do dia

foi com o presidente do  Senado, José Sarney (foto), que
abriu sua agenda exclusivamente para a SBOT.
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descansar. Agora, mais do que nunca,
vamos precisar do empenho de todos
para a aprovação final do texto, porque
essa é uma luta do mar contra o
rochedo. Do outro lado estão todas as
empresas, operadoras e o poder
econômico dos bancos, que provavel-

mente irão fazer um lobby
poderosíssimo no Con-
gresso Nacional. Entre-
tanto, do nosso lado estão
a seriedade, a transpa-
rência, a filantropia, o
compromisso pela ajuda
ao próximo e a responsa-
bilidade pela melhora da
qualidade do atendimento
à população. A aprovação
representa uma resposta
positiva ao trabalho de

todas as entidades médicas nacionais,
que vêm trabalhando arduamente para
que a CBHPM seja aceita em todo o
território nacional. Também devemos
louvar a postura de toda a diretoria da
SBOT, que desde o início abraçou esse
desafio, e ao brilhante trabalho da
regional da SBOT no Distrito Federal,
pela excelente organização do Fórum.
Acredito que todo o nosso trabalho foi
ricamente recompensado. Cumprimos
nosso dever e tivemos a sorte de estar
no lugar certo na hora certa. A Gestão
2004 está resgatando uma promessa
feita no início do ano, qual seja, de não
medir esforços para garantir condições
de trabalho dignas para os ortopedistas
e demais médicos brasileiros.
Prometi e cumpri!

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Odia 11 de agosto certamente
vai ficar na memória de todos
aqueles que têm orgulho no

exercício da medicina e, sobretudo, da
Ortopedia. O requerimento para trami-
tação em regime de urgência do projeto
de lei do deputado Inocêncio Oliveira –
que adota a CBHPM como
referencial mínimo para o
pagamento dos honorá-
rios médicos – foi aprova-
do no final da noite no
plenário da Câmara. E a
SBOT foi uma das princi-
pais protagonistas dessa
grande conquista. Durante
o dia toda a diretoria e os
integrantes do Conselho
Nacional de Defesa Profis-
sional fizeram uma pere-
grinação pelo Congresso Nacional –
em um verdadeiro corpo a corpo com
os parlamentares – para conseguir o
maior número possível de votos favo-
ráveis ao requerimento. À noite, reali-
zamos o II Fórum Nacional de Defesa
Profissional da SBOT, no auditório do
Conselho Federal de Medicina, que tem
capacidade para cerca de 100 pessoas.
Foi a primeira vez, em toda a sua
história, que a SBOT protagonizou um
evento dessa magnitude na Capital
Federal. Fomos recebidos pelos parla-
mentares mais influentes do Brasil,
como os senadores José Sarney, Tasso
Jereissati, Edison Lobão, Paulo Paim,
Antero Paes de Barros e Antônio Carlos
Magalhães e os deputados Rafael
Guerra, Mário Heringer, Ronaldo
Caiado, Nice Lobão e muitos outros.
Tivemos uma vitória, mas não podemos
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ONão é de hoje que nos preocupa
a maneira intempestiva com
que o ortopedista "abraça"

determinados métodos de tratamento
como se "o último lançamento" fosse a
grande esperança para seu paciente.
Com a visita do professor Ilizarov a São
Paulo, criador de um método realmente
revolucionário no tratamento das várias
afecções ortopédicas e traumatológicas,
temos o receio de que, na
vontade de ajudar o pa-
ciente, o ortopedista aca-
be por colocar um fi-
xador externo na
articulação acromio-
clavicular, a exem-
plo dos tempos
áureos da AO, que
colocava (ainda
coloca) vários tipos
de placas nas falan-
ges de incautos pa-
cientes. O exagero
na indicação de
determinado mé-
todo é imperícia,
dolo, falha médica.
A história do "mal não
faz" (às vezes, faz) constitui em erro
grave, o mesmo erro em se permitir
tratar um doente com osteomielite com
drogas homeopáticas que "mal não
fazem". Todos sabemos que os "meta-
leiros", assim como os padres, os mé-
dicos e os jornalistas são bons ou maus.
A indução para o uso desta ou daquela
síntese ou prótese deve ficar a critério
único do médico, sem alternativas,
atrativos ou lucros. Qualquer desvio
desse comportamento constitui grave

infração ética que deve sempre ser
punida. Também não aceitamos a idéia
que determinado órgão nos diga o que
deve e o que não deve ser usado no
tratamento. Isto é subjetivo, pessoal e
intransferível. O ideal é que todos os
materiais produzidos no Brasil ou aqui
utilizados, mesmo que produzidos lá
fora, passem por um controle de quali-
dade patrocinado por órgão estatal
competente e idôneo, assessorado pela

Comissão de Controle de Materiais da
SBOT. Quanto ao uso

indiscriminado e
abusivo de deter-
minados mate-
riais, a Comissão
de Defesa Profis-
sional se dispõe a

denunciar os maus
ortopedistas para

salvaguardar o bom
nome da imensa maio-

ria. Tudo dentro da SBOT, sem
alarde ou sensacionalismo.

Assim, estaremos defendendo
nossa saúde e a da comunidade

da irracional procura pelo lucro.

Nota do Editor
Esse editorial foi originalmente publicado em
abril de 1989, no boletim da SBOT, mas é sem-
pre atual. Atualmente existem materiais de custo
altíssimo que inviabiliza o pagamento pelos pla-
nos de saúde. É nescessário definirmos diretrizes
ou condutas para termos força moral para
reivindicar melhores honorários. Tudo de melhor
que precisa ser feito ao nosso paciente não deve
deixar de ser implantado, porém, a concor-
rência entre dois ou mais fornecedores é salutar
e deve baixar o custo, mantendo a qualidade.

George Bitar
Editor-chefe

Médico ou
  METALÚRGICO?
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(Programação atraente e segura para acompanhantes)

13 Cursos dos Comitês

01/11 (Feriado)
Segunda-feira

Temas de Atualização

DEFESA PROFISSIONAL

Conferências
Internacionais

Temas Livres

Como eu Trato

Mesas Redondas
Modernas

Assembléia Geral

Festa do Ortopedista
no Hard Rock Café

Resumo do Congresso

13 Cursos dos Comitês

02/11 (Feriado)
Terça-feira

Temas de Atualização

Temas Oficiais

Como eu Trato

Mesas Redondas
Modernas

Encerramento
(sorteio carro 0km)

31/10   Domingo

DIA DOS COMITÊS

Mesas Redondas
Modernas

Temas de Atualização

Temas Livres

Recepção dos Comitês
e Encontros Alumni

Curso CEC/CET

30/10   Sábado

Temas Oficiais

Abertura do Congresso
(sorteio carro 0km)

Conferências
Internacionais

Mesas Redondas
Modernas

Como eu Trato

Temas Livres

Abertura Oficial no
Ribalta Eventos
(sorteio carro 0km)

Outros motivos para o ortopedista
comparecer ao congresso:
Além da reciclagem e atualização, este é o
ANO DA DEFESA PROFISSIONAL e temos
de acabar de vez com a má remuneração
do profissional, tanto na área pública quanto
na área privada. A ortopedia está liderando
o movimento por maior dignidade, graças
ao esforço do professor Neylor Lasmar e

toda sua diretoria. Esta cruzada é de
todos nós e temos de estar lá, na-

quela sala onde será realizada
a reunião de Defesa Profis-

sional, no dia 01/11,
às 11h, para defen-

dermos  nosso
futuro.

Mais de 2.000 ortopedistas
já garantiram sua inscrição!

Agosto 2004

Presidente da Comissão
Científica do Congresso:

Prof. Dr. José Sérgio Franco

Q uais serão os destaques do
36º CBOT?
As palestras serão de atualização

e todas irão trazer informações novas para
os congressistas. Os palestrantes fizeram
uma revisão bibliográfica criteriosa para
apresentar somente temas atuais. Todas as
experiências relatadas poderão ser aplicadas
na prática clínica diária imediatamente após
o congresso.

Quais serão os palestrantes interna-
cionais de maior relevância?
Todos os convidados estrangeiros são
considerados destacados especialistas
mundiais em suas áreas de atuação, como:
• Michael W• Michael W• Michael W• Michael W• Michael Wroblewsky (Inglaterra)roblewsky (Inglaterra)roblewsky (Inglaterra)roblewsky (Inglaterra)roblewsky (Inglaterra)
• James Herndon (AA• James Herndon (AA• James Herndon (AA• James Herndon (AA• James Herndon (AAOS)OS)OS)OS)OS)
• W• W• W• W• Wayne Burkhead (Estados Unidos)ayne Burkhead (Estados Unidos)ayne Burkhead (Estados Unidos)ayne Burkhead (Estados Unidos)ayne Burkhead (Estados Unidos)
• Phillip Kregor (Estados Unidos)• Phillip Kregor (Estados Unidos)• Phillip Kregor (Estados Unidos)• Phillip Kregor (Estados Unidos)• Phillip Kregor (Estados Unidos)

Hotel Oficial:  Sheraton Barra

Transportadora Aérea: TAM

www.sbot2004.com.brwww.sbot2004.com.brInformações e inscrições:Informações e inscrições:

· Dois cursos dos comitês gratuitos

· Sorteio de carros 0km
(CRM na mão)

· Inscrição
grátis para
acompanhantes

· Secretaria expressa exclusiva

· Redução de filas nas catracas

· Crachá antecipado

· Acesso prioritário (transporte
e hotel)

· Curso CEC/CET gratuito

Agência: Roxy Turismo
Tels: (21) 3284-0141 • (011) 3214-4114

Vantagens da pré-inscrição
(até 20 de setembro)

Vantagens da pré-inscrição
(até 20 de setembro)

AtividadesAtividades

Abertura OficialAbertura OficialAbertura OficialAbertura OficialAbertura Oficial 0101010101
TTTTTemas Oficiaisemas Oficiaisemas Oficiaisemas Oficiaisemas Oficiais 0404040404
TTTTTemas de Atualizaçãoemas de Atualizaçãoemas de Atualizaçãoemas de Atualizaçãoemas de Atualização 1414141414
Conferências InternacionaisConferências InternacionaisConferências InternacionaisConferências InternacionaisConferências Internacionais 5454545454
Cursos ComitêsCursos ComitêsCursos ComitêsCursos ComitêsCursos Comitês 2626262626
Dia dos ComitêsDia dos ComitêsDia dos ComitêsDia dos ComitêsDia dos Comitês 1313131313
Curso de Revisão CEC/CETCurso de Revisão CEC/CETCurso de Revisão CEC/CETCurso de Revisão CEC/CETCurso de Revisão CEC/CET 0101010101
Cursos PCursos PCursos PCursos PCursos Profissionaisrofissionaisrofissionaisrofissionaisrofissionais 0505050505
Assembléia GeralAssembléia GeralAssembléia GeralAssembléia GeralAssembléia Geral 0101010101
Reunião de Defesa PReunião de Defesa PReunião de Defesa PReunião de Defesa PReunião de Defesa Profissionalrofissionalrofissionalrofissionalrofissional 0101010101
Como eu TComo eu TComo eu TComo eu TComo eu Tratoratoratoratorato 1818181818
TTTTTemas Livresemas Livresemas Livresemas Livresemas Livres 234234234234234
Mesas Redondas ModernasMesas Redondas ModernasMesas Redondas ModernasMesas Redondas ModernasMesas Redondas Modernas 2424242424

Inscrições com desconto até 20/09/2004Inscrições com desconto até 20/09/2004

Já está quase tudo pronto para o 36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia,
que acontece entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro na Barra da Tijuca (RJ) –

um dos locais mais seguros da cidade – sob a presidência do Dr. Marcos Musafir
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Na abertura do II Fórum
Nacional de Defesa Profis-
sional da SBOT, realizado no

último dia 11 de agosto, em Brasília,
o presidente Neylor Lasmar
parabenizou as entidades
nacionais pelo trabalho que
vem sendo desenvolvido em
prol da classe médica
brasileira e reafirmou o
apoio integral da ortopedia
ao movimento. Os trabalhos
foram conduzidos pelo
presidente da Comissão de
Defesa Profissional, George
Bitar. Enquanto o fórum
acontecia, os deputados
estavam reunidos na Câ-
mara votando o regime de
urgência e por essa razão
vários parlamentares que
haviam confirmado pre-
sença não puderam com-
parecer ao Fórum.
O deputado federal, Mário Heringer
afirmou que os parlamentares são
sensíveis às pressões externas e disse
que a SBOT estava no caminho
certo. “A CBHPM só vai andar se
vocês continuarem fazendo o
que estão fazendo aqui hoje",
disse. Após a fala do parlamentar,
foram definidos os líderes de 10

partidos que deverão ser pres-
sionados pelos ortopedistas. Para
cada parlamentar foi designado um
membro do conselho do mesmo

estado, que
deverá acom-
panhar os tra-
balhos na Câmara. O encer-
ramento dos trabalhos foi feito
por George Bitar, que deu um
panorama de como está a im-
plantação da CBHPM em todo
o Brasil:

Após um dia de trabalho exaustivo no Congresso Nacional, em Brasília, a diretoria da SBOT e os integrantes do Conselho Nacional
de Defesa Profissional reuniram-se no auditório do CFM para a realização do II Fórum Nacional de Defesa Profissional

Norte: A Unimed está com as nego-
ciações adiantadas em Roraima e
Tocantins e já fechou acordo com a
classe médica de Rondônia.

Nordeste: Na Bahia há a
suspensão ao atendimento
aos usuários da Bradesco
e Medial, que também
estão descredenciadas
no Sergipe. O sistema de
reembolso está sendo
aplicado na Bahia, Rio
Grande do Norte, Per-
nambuco e Ceará. No Piauí
os acordos estão sendo
assinados em audiências

no Ministério Públi-
co. O Grupo Unidas
fechou acordos na
Paraíba e, no Ma-
ranhão as segura-
doras Bradesco, Sul
América, Hapvida e
Golden Cross são as
únicas operadoras
que ainda não fi-

zeram acordos para implantação
da CBHPM.

Centro-oeste: Ainda não houve
acordos no  Mato Grosso. No Mato
Grosso do Sul o atendimento está

suspenso para todas as opera-
doras. Em Goiás os usuários das
seguradoras de saúde estão
sendo atendidos por reembolso.
No Distrito Federal a proposta da
Sul América de reajuste do CH
foi aceita.

Sudeste: Os usuários das segura-
doras são atendidos por reem-
bolso no Espírito Santo, o mesmo
acontece na Baixada Santista, São
Paulo e em São José do Rio Preto.
O Grupo Unidas, que atende a
700 mil usuários em Minas Gerais,
teve sua proposta aceita pelos
médicos mineiros. Em Campinas a
implantação da CBHPM começará
pelos hospitais.

Sul: A Unimed de Caxias do Sul,
que atende a 315 mil usuários,
passou a adotar a classificação. No
Paraná os médicos atendem à
Fenaseg somente pelo sistema
de reembolso. A Unimed Curitiba
constituiu uma comissão pari-
tária, formada por represen-
tantes das entidades e da coo-
perativa, para estudar a implan-
tação da CBHPM. Em Paranaguá
(PR) a Unimed adotou o valor
de R$ 36,50.

Momento solene
na abertura do

II Fórum Nacional
de Defesa

Profissional da SBOT

movimento médico no Brasilmovimento médico no Brasil

4 Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br
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Um dia histórico paraUm dia histórico para
a Ortopediaa Ortopedia

A Pressão exercida

pela SBOT sobre os

parlamentares

ligados à área da

saúde, em Brasília,

ajudou na aprovação

do regime de

urgência para a

votação do projeto

do deputado

Inocêncio Oliveira.

Aaprovação veio depois
de um intenso trabalho
realizado pela diretoria

da SBOT no Congresso Nacio-
nal, no último dia 11 de
agosto, quando cerca de 40
ortopedistas de todo o Brasil
passaram o dia visitando os
parlamentares mais influentes
do Congresso Nacional, expli-
cando a posição dos médicos
e solicitando a de-
putados e senadores
que votassem a fa-
vor do requeri-
mento. Dentre os
que se comprome-
teram com a SBOT
estavam os sena-
dores Paulo Octávio,
Edison Lobão, Tasso
Jereissati, Antero Paes de Barros,
Eduardo Siqueira Campos, Antônio
Carlos Magalhães, Paulo Paim e os
deputados federais Rafael Guerra,
Nice Lobão, Mário Heringer, Ronaldo
Caiado, Vicente Paulo da Silva
(Vicentinho), Luiz Carlos Hauly, José
Roberto Arruda, Walter Feldman,
Cláudio Cajado, Alice Portugal,
Sandra Rosado e Mariângela Duarte.
À noite a SBOT realizou a segunda
edição do Fórum Nacional de De-
fesa Profissional no auditório
do Conselho Federal de Medicina,
com a participação de represen-
tantes de todos os estados brasi-
leiros e parlamentares ligados à área

da saúde. "Sem dúvida nenhuma
tivemos um dia muito positivo para
a ortopedia e para a medicina.
Viemos para Brasília com a expec-
tativa de sermos recebidos pelos
parlamentares e acabamos sendo
coadjuvantes de um processo que
culminou numa vitória das mais
importantes para a classe médica.
As entidades médicas nacionais
estão de parabéns pelo trabalho que
vêm desenvolvendo e a SBOT, mais
uma vez, demonstrou sua força. Agora
é a hora de ficarmos ainda mais
unidos, pois será uma luta do mar
contra o rochedo", disse o presidente
da SBOT, Neylor Lasmar.

A comitiva da SBOT em frente
ao Senado Federal. Na foto
menor, o presidente, Neylor
Lasmar, Rames Mattar e
Sydney Haje: definindo a
estratégia

Reconhecimento
     formal da AMB

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

Reconhecimento
     formal da AMB
No dia 13 de agosto a As-
sociação Médica Brasileira
divulgou um relatório para
todas as suas federadas e
sociedades de especialidades
no qual reconhece que a
aprovação se deve, em
grande parte, à pressão
exercida pela SBOT. "A
aprovação do requeri-
mento de urgência do PL
3466/2004 em 11 de
agosto, muito se deve aos
intensos esforços da
Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Trauma-
tologia (SBOT), que na-
quela data esteve pre-

sente no Congresso Nacional com
um número expressivo de colegas,
aos quais em nome de toda
diretoria da AMB, parabeni-
zamos e  agradecemos, em
especial, ao dr. Neylor Lasmar
(presidente), dr. George Bitar e ao
dr. Hélio Barroso. Temos também
a relatar que após a aprovação
do regime de urgência, ficou
acordado que o deputado Rafael
Guerra (MG), será o relator do
mérito do referido projeto, fato
este que por certo é extrema-
mente positivo para as pretensões
da classe médica brasileira", diz
o relatório.Fo
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A aprovação do

regime de urgência

para o projeto do

deputado Inocêncio

Oliveira,  após um

dia de um esforço

concentrado da diretoria

da SBOT em Brasília,

coroa um trabalho

que vem sendo

desenvolvido desde

o início do ano pela

Gestão 2004, que

levantou publicamente

a bandeira da Defesa

Profissional. Foram

visitados inúmeros

parlamentares tanto

na Câmara quanto

no Senado.

OO dia 11 de agosto dificilmente
será esquecido pela Ortopedia
e pela classe médica, por duas

razões. Primeiro, pela demonstração de
unidade da diretoria da SBOT que,
juntamente com os integrantes do
Conselho Nacional de Defesa Profissional,
participaram de um esforço concentrado
visando a chamar a atenção de deputados
e senadores para a causa dos médicos. E
em segundo lugar, porque o objetivo foi
plenamente alcançado. "Foi um dia
extremamente proveitoso. Os resultados
ficaram muito além das nossas
expectativas. Alguns parlamentares
deixaram seus afazeres apenas para nos
receber, compreenderam  o problema e
se comprometeram a acompanhar a
votação. Muitos não conheciam detalhes
do projeto porque às vezes só tomam
conhecimento do assunto no dia da votação. Por
isso foi importante estarmos todos ali, fazendo esse

corpo a corpo", afirmou o presidente da SBOT,
Neylor Lasmar. Por volta das 23 horas, durante o
jantar de confraternização, a diretoria da SBOT

O presidente do Senado, José Sarney conversa
com o presidente da SBOT, Neylor Lasmar

O deputado federal Rafael Guerra (entre Neylor
Lasmar e Rames Mattar) é um dos maiores aliados

dos médicos na Câmara e foi escolhido para
ser o relator do projeto. "Estamos em

boas mãos", afirmou o presidente
da SBOT, que é amigo pes-

soal do parlamentar.

A SBOT foi recebida pelos par-
lamentares mais influentes do
Congresso, que são líderes de seus
partidos ou presidentes de co-

missões importantes na Câ-
mara e no Senado. Veja

como foram alguns
encontros:

Corpo a corpo com os parlamentaresCorpo a corpo com os parlamentares

A SBOT em 
uma vitória

A SBOT em 
uma vitória
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AA última visita do dia foi ao gabinete do ministro da Coordenação
Política, Aldo Rebelo. Durante o encontro a assessoria do ministro
comprometeu-se em marcar uma reunião com a presidência da

Agência Nacional de Saúde Suplementar para discutir a adoção da CBHPM
no seu rol de procedimentos.

A SBOT no Palácio do PlanaltoA SBOT no Palácio do Planalto
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foi informada de que o regime de urgência para
o projeto do deputado Inocêncio de Oliveira tinha
sido aprovado pelos parlamentares. Se o projeto

for aprovado no plenário da Câmara
significará a correção de todas as
imperfeições e injustiças que a classe
médica vem sofrendo há dez anos. "Creio
que foi uma vitória da medicina bra-
sileira, mas sobretudo da ortopedia, que
trabalhou muito neste dia para que essa
vitória pudesse ser comemorada.  Saio daqui
gratificado e feliz pelo resultado que
tivemos", concluiu Neylor Lasmar.
O convite do presidente da Câmara, João
Paulo Cunha para que o deputado Rafael
Guerra fosse o relator do projeto também
foi comemorado. "O deputado Rafael Guerra
é meu amigo pessoal desde  a infância e sei
que ele é incorruptível. O relator de um
projeto desse porte vai sofrer pressões de
todos os lados, sobretudo por parte das
empresas e se não tiver compromisso com a

verdade e com a justiça certamente irá balançar.
Creio que não poderíamos estar em mãos
melhores", afirmou Neylor Lasmar.

O Presidente do Senado, José Sarney foi o primeiro
parlamentar a ser visitado pela diretoria da SBOT.
Ele tinha um dia cheio, já que a quarta-feira
era um dia do chamado 'esforço concentrado',
com votações importantes tanto na Câmara
quanto no Senado e por isso não estava prevista
a concessão de audiências, mas resolveu abrir
uma exceção e recebeu a diretoria da SBOT em
seu gabinete. O presidente Neylor Lasmar fez um
breve relato sobre a luta da classe médica pela
aprovação da CBHPM, informando que todas as
esperanças dos médicos estavam depositadas na
aprovação do projeto de lei do deputado Inocêncio
Oliveira. "O senador José Sarney nos recebeu
muito bem e foi muito atencioso, apesar de sua
agenda estar lotada naquele dia. Ele considerou
que nossa causa é justa e se comprometeu a usar
seu prestígio para que o projeto receba parecer
favorável. Ele é um dos parlamentares mais
influentes do País e se abraçar essa causa, certa-
mente nossas chances de vitória aumentam
consideravelmente", afirmou.

O senador Antonio Carlos Magalhães recebe a
diretoria da SBOT e promete empenho pessoal

O senador Tasso
Jereissati recebe
um exemplar do
Jornal da SBOT.
Ele cumprimentou
os ortopedistas
por seu empenho,
reconheceu que o
projeto faz jus-
tiça aos médicos e
prometeu acompanhar atentamente sua
votação na Câmara, afirmando que não vê
dificuldades na sua aprovação.

O senador
Paulo Octávio
propôs-se a
analisar o pro-
jeto do depu-
tado Inocêncio
Oliveira com
calma e estu-
dar a viabili-
dade de apresentar um projeto semelhante no se-
nado, porque se houver um lobby das em-
presas contra o projeto na Câmara a matéria
continuaria tramitando no Senado.

Cláudio Santili explica ao senador Antero Paes
de Barros (centro) o motivo da visita dos
ortopedistas. O parlamentar estava presidindo
a CPI do Banestado, mas resolveu atender à
solicitação da
SBOT. Prome-
teu orientar os
deputados de
seu partido,
sobretudo os
do seu estado,
a votar pela
aprovação.

A vice-líder do PFL na Câmara, deputada Nice
Lobão prontificou-se a ajudar na aceleração do
projeto de Inocêncio Oliveira, apoiando os

médicos e se com-
prometendo a fa-
zer pressão para
que a matéria tra-
mite o mais rapi-
damente possível.

O deputado Vicente
Paulo da Silva  (Vicen-
tinho), entre Neylor
Lasmar e George
Bitar. Segundo ele o
projeto de Inocêncio
Oliveira é consenso
entre os parlamen-

tares e que dificilmente será rejeitado.

O senador Edison
Lobão (à esquerda)
disse que os mé-
dicos podiam ficar
tranqüilos quanto
ao seu empenho
para a aprovação.

Colocou seu gabinete à disposição da ortopedia
e dos demais médicos.

Observado por
Neylor Lasmar,
José Laredo e
Arlindo Pardini, o
senador  Antônio
Carlos Magalhães
lê o Jornal da
SBOT. Ele afirmou

estar a par do achatamento dos hono-
rários médicos e disse que iria se co-
locar favoravelmente em todos os seus
pronunciamentos no Senado, na tentativa
de convencer os demais senadores para
a aprovação da matéria. Ele colocou à
disposição da Sociedade Brasileira de Or-
topedia e Traumatologia e demais  socie-
dades médicas a estrutura da saúde na
Bahia para fortalecer o movimento dos médicos
na região Nordeste.

O deputado federal,
Mário Heringer (à di-
reita) é posicionado por
Neylor Lasmar a res-
peito do movimento
dos médicos. Ele apóia
a classe médica e tem
feito reuniões com outros parlamentares para
motivá-los a votar a favor do projeto.

Brasília:
a da classe médica
Brasília:

a da classe médica
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AUDITOR E A ÉTICA
cado. Chega-se ao cúmulo de exigir
o envio de literatura médica para em-
basar e justificar o procedimento a ser
realizado. Na maioria das vezes a
figura do auditor, sendo médico, não
se expõe, delegando a atribuição de
entrar em contato com os colegas a
outros profissionais não médicos.
É natural que as empresas pagadoras
dos serviços médicos queiram evitar
gastos desnecessários e procurem se
precaver em relação a eventuais dis-
torções praticadas por alguns médicos,
que é sabido que infelizmente
acontecem. Uma conduta distorcida
deve ser combatida tanto pelos
colegas que atuam de forma correta
como pelas empresas pagadoras e
receber o tratamento devido, e para
tanto é possível o recurso à esfera
judicial e aos Conselhos Regionais de
Medicina. O que entendemos ser
inaceitável é a generalização de certas
atitudes a pretexto de auditoria, de
forma muitas vezes arbitrária, que se
contrapõe à atuação correta e ética da
maioria dos colegas ortopedistas.
Uma interferência indevida por parte
de um médico auditor, considerando
os capítulos de alcance genérico do
Código de Ética Médica, contraria o
que dispõe os artigos 16 (direitos
fundamentais) e 21 (direitos do
médico) que estabelecem:
Artigo 16- Nenhuma disposição esta-
tutária ou regimental de hospital ou

instituição pública ou privada poderá
limitar a escolha por parte do médico
dos meios a serem postos em prática
para o estabelecimento do diagnóstico
e para a execução do tratamento, salvo
quando em benefício do paciente;
Artigo 21- É direito do médico indicar
o procedimento adequado ao paciente,
observadas as práticas reconhecida-
mente aceitas e respeitando as normas
legais vigentes no País. Quanto aos
artigos específicos que se referem à
atuação do médico auditor, transcre-
vemos os enunciados dos artigos 81,
118 e 121 do CEM que são muito
claros a respeito do assunto. É vedado
ao médico:
Artigo 81- Alterar prescrição ou trata-
mento de paciente, determinado por
outro médico, mesmo quando investido
em função de chefia ou de auditoria,
salvo em situação de indiscutível
conveniência para o paciente, devendo
comunicar imediatamente o fato ao
médico responsável;
Artigo 118- Deixar de atuar com abso-
luta isenção quando designado para
servir como perito ou auditor,  assim
como ultrapassar os limites das suas
atribuições e competência;
Artigo 121- Intervir quando em função
de auditor ou perito, nos atos profis-
sionais de outro médico, ou fazer qual-
quer apreciação em presença do exa-
minado, reservando suas observações
para o relatório. Além do enunciado

bastante claro dos artigos acima
citados do CEM, o assunto encontra-
se complementado nas Resoluções do
Conselho Federal de Medicina 1.614/
2001 e 1.642/2002 que dizem res-
peito, respectivamente, aos deveres,
direitos e limitações a que estão sujei-
tos os médicos auditores e à relação
entre as empresas prestadoras de ser-
viços e a autonomia de atuação dos
médicos. Considerações sobre o tema
também podem ser encontrados no
Processo Consulta 11/99 do CFM, em
cuja ementa fica claro que: "Não é
atribuição dos médicos auditores
autorizar exames complementares e
procedimentos solicitados pelos mé-
dicos assistentes, por ferir-lhes a auto-
nomia e cercear-lhes o exercício pro-
fissional. Tal ação configura-se como
infração aos artigos 81 e 121 do
CEM”. Estes documentos na íntegra
podem ser encontrados no site
www.cremesp.org.br.
A nossa orientação aos colegas que
venham a se defrontar com estas situ-
ações envolvendo auditorias médicas,
é para que façam consultas aos Con-
selhos Regionais de Medicina de seus
Estados a fim de propiciar a elabo-
ração de pareceres oficiais sobre o
assunto ou em casos de evidentes
indícios de infração aos preceitos
éticos, para que encaminhem denún-
cias formais a estes órgãos.

   Itiro Suzuki

AUDITOR E A ÉTICA

DEFESA PROFISSIONAL

AAs Comissões de Defesa
Profissional e de Ética da
SBOT têm recebido cartas de

vários colegas com indagações a
respeito da interferência de auditores
médicos em diversas situações envol-
vendo a sua atividade profissional.
Estas interferências, muitas vezes
descabidas, dizem respeito a variadas
situações, como a recusa na liberação
de prodimentos diagnósticos e tera-
pêuticos, algumas vezes tentando
impingir procedimentos diversos dos
indicados pelos colegas sem uma fun-
damentação técnica que a justifique,
glosas de procedimentos efetuados,
limitação de períodos de internação e
outras. Frequentemente, em decor-
rência de autorizações de períodos de
internação incompatíveis com o proce-
dimento realizado, os colegas têm de
gastar o seu tempo preenchendo rela-
tórios e justificativas, na maioria das
vezes desnecessários.
Alguns colegas chegam a receber liga-
ções de auditores ou mesmo de pre-
postos de outras profissões não
médicas, tentando "negociar" ou
convencê-los a realizar procedimentos
menos onerosos ou a utilizar implantes
de menor custo. Outras vezes, através
de FAX e outros meios, recebem solici-
tações de esclarecimentos comple-
mentares mesmo quando as infor-
mações fornecidas são suficientes para
a autorização do procedimento indi-

ESPAÇO JURÍDICO

A atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médicoA atuação do médico

A mobilização  mobilização  mobilização  mobilização  mobilização deve continuar continuar continuar continuar continuarA     mobilizaçãomobilizaçãomobilizaçãomobilizaçãomobilização     deve     continuarcontinuarcontinuarcontinuarcontinuar
Uma das propostas definidas

durante o II Fórum Nacional
de Defesa Profissional, reali-

zado no dia 11 de agosto, em Brasília,
foi que todos os ortopedistas pressio-
nassem os deputados de seus estados
para que os projetos de lei 156/03,
1.603/03 e 3.466/04, atualmente em
tramitação na Câmara dos Depu-
tados, sejam aprovados quando forem
para votação no plenário. Verifique
qual é o endereço eletrônico ou FAX
dos deputados do seu estado e envie
uma mensagem. Quanto mais
mensagens forem enviadas, maior
será o impacto. Vale lembrar que a
mobilização é a maior arma dos
médicos. Ao lado publicamos uma
carta-modelo, sugerida pela Socie-
dade Médica do Rio de Janeiro, para
ser enviada aos parlamentares:

Excelentíssimo
Senhor Deputado...

Na condição de médico e cidadão
brasileiro, solicito elevado empenho
de V.Sª. para aprovação, no Plenário
da Câmara dos Deputados, dos
Projetos de Lei 156/03 e 1.603/03
(que estão reunidos num mesmo PL
e encontram-se na Comissão de
Seguridade Social e Família) e do PL
3.466/04, de autoria do deputado
Inocêncio Oliveira, que tramita em
regime de urgência.
Os Projetos de Lei 156/03 e 1.603/
03 tratam da liberdade de escolha
e do credenciamento universal e são
itens fundamentais para dignidade
e para o exercício profissional e ética

da concorrência, e que refletem
diretamente na melhoria da relação
médico-paciente e assistência à
saúde. O Projeto de Lei 3.466/04
define a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) como base para a
lista de referencial de procedimentos
médicos no Sistema de Saúde
Suplementar. A CBHPM é fruto de um
intenso trabalho da classe médica nos
últimos anos, realizado em conjunto
pela Associação Médica Brasileira,
Conselho Federal de Medicina,
Sociedades de Especialidades Mé-
dicas e Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (FIPE) da Univer-
sidade de São Paulo, e reúne 3.968
procedimentos hierarquizados con-

forme sua complexidade, tempo de
execução, responsabilidades, grau
de conhecimento e risco envolvido.
Se forem aprovadas, estas leis
trarão benefícios imensuráveis à
sociedade, pois resgatam de forma
coordenada a dignidade do exer-
cício da medicina, ampliam o
acesso aos profissionais (todos os
médicos para todos os pacientes),
dão ao cidadão poder de selecionar
os melhores serviços e introduzem
procedimentos diagnósticos e
terapêuticos atualmente excluídos e
que representam os mais recentes
avanços da medicina, melhorando
a qualidade da assistência em
saúde oferecida aos 38 milhões de
brasileiros usuários.
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CEC se reúne com comitês

Cirurgia da Mão

Curso integrado da SBCJ e SBQ

Cirurgia da Mão
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de organização

SBOT-DF: um exemplo
de organização

CEC se reúne com comitês

workshops, as técnicas de prótese de joelho e quadril.
Com grande adesão por parte dos profissionais
médicos, Marco Antônio comemora, "tivemos um
grande número de inscrições, isso demonstra que esse
é um curso que veio para ficar, vamos torná-lo anual
ou bianual e as duas sociedades vão trabalhar nisso".
O evento aconteceu no Instituto de Pesquisa do
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Curso integrado da SBCJ e SBQ

OOcurso de Artroplastia de Joelho e Quadril,
promovido pelas sociedades de Cirurgia do
Joelho (SBCJ) e de Quadril (SBQ), nos dias

20 e 21 de agosto, reuniu cerca de 200 profissionais.
Segundo Marco Antônio Percope de Andrade, presi-
dente da SBCJ, o curso surgiu da idéia de integração
entre os comitês da SBOT e dá a oportunidade ao
ortopedista de ouvir a parte teórica e praticar, em

tratamento. Em São Paulo, os hospitais do Servidor
Público Municipal, Clínicas e a Santa Casa foram
alguns dos locais de difusão da campanha, que
também aconteceu em Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no ABC Paulista.
Além de palestras, fóruns e distribuição de panfletos,
houve também inserções na mídia.

Visando a diminuir o número de acidentes e
doenças que acometem a mão, a Sociedade
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM)

promoveu, dos dias 02 a 20 de agosto, a II Campanha
Nacional de Prevenção de Acidentes da Mão. A
campanha aconteceu em diversas cidades,
destacando o valor da prevenção como o melhor

eventos, o que traz queixa por parte dos patro-
cinadores e dos próprios participantes", avaliou Cohen.
Discutiu-se, também, alguns critérios para a realização
dos eventos oficiais. Uma das idéias que será
apresentada à Comissão Executiva, é que os comitês,
se assim desejarem, realizem seus congressos
agregados ao Congresso Brasileiro, permitindo
economia em termos de montagem, divulgação e
apoio dos patrocinadores, facilitando muito para os
comitês menores.

AA Comissão de Educação Continuada e Pes-
quisa (CEC) realizou reunião no dia 20 de
agosto com os presidentes de todos os comitês

para discutir a agenda de eventos da SBOT. Segundo
o presidente da CEC, Moisés Cohen, a reunião foi
produtiva, pois houve consenso em fazer uma pré-
agenda de acordo com cada comitê, reorganizando
a programação, com eventos nos anos ímpares e anos
pares. "Isso facilita e otimiza a programação das
atividades, uma vez que é muito grande o número de

ESPAÇO DOS COMITÊS

UUma das peças-chaves dos trabalhos
em Brasília foi a organização do II
Fórum Nacional de Defesa Profis-

sional da SBOT. A regional da SBOT em
Brasília providenciou uma estrutura adequada
para o bom andamento dos trabalhos, fato
que mereceu diversos elogios por parte da
diretoria da SBOT. "A regional da SBOT no
Distrito Federal está de parabéns pelo
excelente trabalho”, reconheceu o presidente
Neylor Lasmar. Para o presidente da regional,
Sydney Haje o esforço foi recompensado. “A
princípio lamentamos o fato de que alguns
deputados que haviam confirmado presença
no fórum ligarem dizendo que não poderiam
comparecer, mas entendemos que eles
deveriam estar no plenário para defender a
posição que tinham acertado conosco",
disse. Segundo ele, o Distrito Federal
é o centro do poder, onde as decisões

são de fato tomadas e é necessário
haver um trabalho permanente
em favor da classe médica.
“Mostramos que podemos
contribuir muito com a SBOT
Nacional sempre que formos
solicitados”, disse.
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 SETOR PÚBLICO
Está de parabéns a SBOT, bem como
toda nossa classe, por essa luta árdua
que estamos travando contra os planos
de saúde e seguradoras. Porém, caros
colegas, esta é apenas uma das muitas
batalhas que temos, doravante, de en-
frentar. Os planos querem arrancar nos-
sa dignidade, aviltar nossos ganhos e
nos desmoralizar como cidadãos e pro-
fissionais, mas como médico e servidor
público, a exemplo de milhares de outros
colegas por esse Brasil afora, sugiro que
encampemos mais uma briga gigan-
tesca e não menos árdua que a anterior-
mente citada: a questão salarial no setor
público, pois não se concebe um juiz ou
promotor, só para dar um exemplo, que
tem o mesmo grau de formação que o
nosso, ganharem, no mínimo R$ 10 mil
reais por mês e nós, pobres mortais,
ganharmos valores vis, como R$
1.000,00 ou R$ 2.000. Que tal
pensarmos melhor nisso? Esta é minha
sugestão.

Ricardo Vinícius Rego Costa

Não há a menor dúvida que o salário
dos médicos  servidores públicos é muito
baixo em relação a qualquer outra
categoria. A nossa próxima luta deverá
ser o SUS e os salários dos servidores
públicos.

 MATERIAIS DE IMPLANTE
Gostaria de ser informado, com certa
urgência se possível, a respeito de que-
bra de material usado em cirurgia
ortopédica. Este parecer saiu e não con-
sigo lembrar se foi nos comentários do

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

Profissional da SBOT, George Bitar.

CARTAS
jornal da SBOT ou se foi na RBO em
suas últimas publicações deste ano. Não
encontrei o jornal, solicito enviar-me,
após pesquisa e algo mais. Assim, esta
semana, apareceu o pai de um paciente
que há seis anos foi operado e devido
um comentário irônico (como relatou) de
um colega ortopedista, achou por bem
pedir dinheiro para acordo ou processar-
me. Optei pelo processo e preciso de
apoio, pois tratava de uma osteomielite
crônica com fístula com risco de fratura
e programou-se a retirada do material
e demais seqüestros recidivasse a
infecção o que ocorreu seis  anos depois.

Sebastião Eliseu da Silva

CBHPM
Quero parabenizar esta diretoria que
vem envidando esforços para o cresci-
mento da classe médica. Gostaria de
acrescentar a necessidade de união entre
nós ortopedistas de todo Brasil para
juntos com toda classe médica brasileira
implantarmos a nossa CBHPM. Podería-
mos criar um grupo de discussão na
internet que tão somente discutisse este
tema. Seria uma forma de nos manter-
mos atualizados e dirimirmos boatos que
vêm em avalanche com o intuito de con-
fundir nós médicos. Sugero também que
se enviasse uma carta ou e-mail a todos
ortopedistas procurando saber, por
escrito, de uma informação de como
vai sua participação nesta luta em
cada estado.

 Gilson Santos

Você está contente com a logomarca que define a identidade da
SBOT? A gestão 2004 está preocupada em não apenas resgatar

essa história, mas também em atualizá-la

LOGOMARCA SBOT

IDENTIDADE DA SBOTIDENTIDADE DA SBOT
Modernizando aModernizando aModernizando aModernizando aModernizando aModernizando aModernizando aModernizando aModernizando aModernizando a
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Proposta E Proposta F

Proposta G

A

PARTICIPE!

A votação pela internet
poderá ser feita até  24 de
outubro mas o prazo para
envio de sugestões novas
encerra-se no dia 30 de
setembro. O endereço é:
Alameda Lorena, 427 -
14º - CEP 01424-000.

está iniciando um movimento
para reestilizar a logomarca da
SBOT, tornando-a mais moderna
e atual. E você poderá parti-
cipar, decidindo se o logo deve
continuar o mesmo ou ser alterado.
A escolha será feita exclusiva-
mente através do site da SBOT
(www.sbot.org.br). Basta entrar no
site e clicar sobre a logomarca de
sua preferência, dentre as que
estão disponibilizadas. Além disso,
também poderá desenvolver uma
nova logomarca e enviar para a
sede da SBOT. O autor da su-
gestão mais votada vai ganhar
uma televisão.

Aprimeira logomarca da SBOT
foi criada em 1953 e
constituía-se num brasão –

representação gráfica muito
utilizada no final do século 19 e
início do século 20 – na cor verde e
que incorporava vários elementos.
A segunda versão foi criada em
1993, durante a gestão de Osny
Salomão e já trazia as quatro letras
clássicas num fundo verde vazado
e o nome da SBOT por extenso, em
apenas uma linha. A logomarca
atual data de 1997, ano em que a
SBOT era presidida por Karlos Celso
Mesquita. Atendendo a várias
solicitações, a diretoria da SBOT
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Congresso Brasileiro do Comitê Asami
Hotel Serrano - Gramado/RS - F: (51) 3332-4101

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 Atualização - Pé
Hotel Atlante Plaza - Recife/PE - 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

Congreso Paraguayo de Ortopedia y Traumatología
Asunción - Paraguay - F: (595 21) 609-109

Curso de Atualização - Joelho
Hotel Atlante Plaza - Recife/PE - F: (81) 3227-2744
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01 e 02

26 e 27

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

A Biblioteca Virtual da SBOT, grande
conquista da Gestão 2004 e sucesso
absoluto no número de acessos, teve
sua capacidade dobrada para
facilitar ainda mais a pesquisa.

ATUALIZAÇÃO

Biblioteca Virtual:
recorde de consultas
Biblioteca Virtual:
recorde de consultas

Nesse ponto da atual gestão
tornou-se necessário uma vez
mais chamar atenção à enorme

aceitação da Biblioteca Virtual. No
último dia 17 de agosto, em reunião de
diretoria, constatamos que a procura era
tão grande que estavam ocorrendo
"congestionamentos". Após reunião com
a bibliotecária, Diva Godoi a diretoria
julgou  por bem dobrar a capacidade
de consultas simultâneas a partir
daquela data, reinvestindo portanto
em seu aprimoramento, já com pen-
samento de que se for necessário triplicar
essa capacidade isto será realizado no
futuro. Este "up grade" só foi possível
pelo interesse dos nossos sócios que
acessam cada vez mais de todas as
localidades do país.
Recentemente formamos novo acordo
com o antiinflamatório Arcoxia, do
laboratório Merck Sharp & Dohme que
patrocina nosso projeto, representado
pelo gerente de produtos Fernando
Carrieri, para que essa parceria seja
continuada por mais um ano, abran-
gendo também a gestão do professor
Walter Albertoni, que em conjunto com
sua diretoria, certamente irá aper-
feiçoar e aprimorar ainda mais essa
iniciativa. Finalmente gostaria de
agradecer em nome da nossa dire-
toria as mensagens de apoio e elogios
à Biblioteca Virtual, enfatizando que
essa idéia continua dando certo
graças à participação e apoio de
todos os nossos sócios.

Rene Jorge Abdalla

N

 SBOT-AAOS
Parceria

AAcordo entre a Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia e
a Academia Americana de Orto-

pedia (AAOS) facilita a atualização de
membros titulares da SBOT quites com
suas anuidades. O convênio permite,
com custo extremamente reduzido, que
os ortopedistas brasileiros tenham acesso
integral ao Orthopaedic Knowledge
Online, proporcionando maior atuali-
zação e reciclagem profissional. O inves-
timento é de apenas US$ 60 anuais e dá
direito de acessar os mais recentes avan-
ços da ortopedia mundial. O formulário
para se inscrever está disponível no site
da SBOT, no link internacionais.

Não perca essa oportunidade!

Curso de Atualização - Tumor
Anfiteatro do Hospital Sírio Libânes
Secretaria Regional/SP  - F: (11) 3889-7073

15 a 18 XIII Congreso Uruguayo de Ortopedia y Traumatología
Torre de los Profesionales - Montevidéo - Uruguai
www.chasque.net/sotu/congresonovedades.htm

14

Curso de Atualização - Joelho
Anfiteatro do Hospital Sírio Libânes
Secretaria Regional/SP  - F: (11) 3889-7073

05

III Congresso Latino-americano de Tumores
Músculo Esqueléticos
Valdivia - Chile - F: 056-2-673-0045 - www.slatme.org

04 a 06

XIX Congresso da Sociedade Latino-americana
de Ortopedia e Traumatologia
Isla de Margarita - Venezuela  - F: 58 - 212 - 975-4592/
3648/2539 - www.svcot.org.ve

18 a 23

Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología
Hotel Sheraton - Buenos Aires - Argentina
F: (51 11) 4801-2320 - congresi@aaot.org.ar

05 a 09

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

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

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

17 e 18

26 e 29

24 e 25

XL Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología
Viña del Mar - Chile - F: (56-2) 2072151

17 a 20
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OOOOOOs eventos aqui relatados são
provenientes da memória
de um sócio da SBOT

admitido em 1983. Serão enu-
merados fatos e nomes que me
parecem referências no que diz
respeito à SBOT e aos Comitês.
No ano de 1995, sob a presidência
do prof. José Laredo Filho, a SBOT
era circundada por sociedades de
subespecialidades dentro da
Ortopedia e Traumatologia,  acom-
panhando uma tendência mundial.
Uma das  tarefas mais difíceis era
congregar ainda mais essas di-
versas sociedades à "sociedade
mãe", a SBOT. Lembro que naquela
época, em uma das assembléias
gerais que freqüentei o prof.
Sérgio Rudelli, durante a pauta
referente ao assunto sociedade,
tomou a palavra e sugeriu que
essas fossem definidas como
comitês. Ao que me lembro, foi a
primeira vez que se utilizou este
termo. Os anos se passaram e os
agora chamados comitês, mesmo
com diretorias e atividades pró-
prias, fortaleceram a SBOT e a SBOT
os fortaleceu. No ano passado, por
ocasião do 35º CBOT em Recife, o
presidente daquela gestão, dr. Sérgio
Franco, honrou-me com o convite
para participar da organização
do "Dia dos Comitês" no Congresso.
Na ocasião escolhi para me auxi-

liar o dr. Benno
Ejnisman e, juntos,
concluímos que a
interrelação entre
todos  seria um ca-
minho interessante
e cientificamente
produtivo. Assim
elaboramos, junto às
lideranças de todos
os grupos,  progra-
mas com horários e
atividades seme-
lhantes para melhor
atender aos sócios,
postulando que
essas atividades não
seriam programa-
das somente para
os sócios de cada
comitê, mas sim
para todos os mem-
bros da SBOT que
sentissem necessi-
dade de reciclagem
ou atualização em
determinado capí-
tulo, já reforçando
nossa idéia de even-
tuais atividades em conjunto, se-
guindo o exemplo maior do "Comitê
de Artroscopia" e "Comitê de Joelho",
que desde o ano de 1999, sob
as presidências de Romeu Krause e
Arnaldo Hernandez selaram uma
parceria para eventos em conjunto,

processo esse que
acompanhei de per-
to e participei ativa-
mente. Recente-
mente os comitês de
joelho e quadril se
uniram para realizar
o Curso  Artroplastia
de Joelho e Quadril,
que teve grande
sucesso e adesão o
que fará dele um
evento anual ou bi-
anual. Alguns podem
perguntar: porque
essa preocupação? A
resposta é bem
conhecida de todos
que participam na
organização de
eventos onde a viabi-
lização de cursos,
jornadas, congres-
sos etc. está cada vez
mais trabalhosa, um
pouco mais fácil
para alguns e mais
difícil para outros,
adicione-se a isto o

problema das datas quase sempre
conflitivas entre dois ou mais
eventos. Neste ano quando tenho a
honra de participar deste jornal
como editor de comitês a convite do
prof. Neylor Lasmar, nosso atual
presidente, continuei defendendo

essa idéia e já posso citar exem-
plos, como a regional São Paulo
do Comitê de Joelho realizando
encontros clínicos em conjunto
com a Regional de Artroscopia
toda última quarta-feira do mês
no Hospital do Coração, em São
Paulo, graças a um intercâmbio
político e científico entre os
delegados regionais dr. Carlos
Cury Faustino (SBCJ) e Carlos
Górios (SBA).
Recentemente, por ocasião do III
Congresso Mundial da Federação
de Sociedades da Ortopedia Pediá-
trica e VI Congresso Brasileiro de
Ortopedia Pediátrica, a presidente
deste comitê confirmou a parti-
cipação do Comitê  de Trauma-
tologia Desportiva sob a presi-
dência do prof. Moisés Cohen,
e do Comitê de Fixadores Externos,
sob a presidência do dr. Wagner
Nogueira, para realização de
dois pré-congressos sobre as-
suntos interrelacionados com o
congresso maior.
Finalmente gostaria de even-
tualmente me desculpar por
nomes que em minha memória
"esqueci" de "lembrar". Nomes
estes que, sem dúvida, possuem
o mesmo valor quanto aos citados
neste breve relato.

Rene Jorge Abdalla

Em uma das assembléias gerais que freqüentei, o professor Sérgio Rudelli tomou a palavra e sugeriu que essas fossem definidas
como comitês. Creio que foi a primeira vez que esse termo foi utilizado. Os anos se passaram e os agora chamados comitês,

mesmo ainda com diretorias e atividades próprias, fortaleceram a SBOT.

A SBOT e os COMITÊSA SBOT e os COMITÊS

“As atividades dos
comitês não são
somente para os
sócios de cada

comitê, mas para
todos os membros

que sentirem
necessidade de

reciclagem e
atualização”.


