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Editorial

Exemplos e atitudes – a ﬁgura
do preceptor
Quando pensamos em
educação de ﬁlhos,
ﬁca muito claro para
todos os que tiveram
a oportunidade de
educar uma criança
que o resultado ﬁnal é
Wilson Mello
consequência de atitudes e exemplos. Não é o que falamos, mas
o que fazemos, que ﬁca na consciência da
criança e ela repetirá nossas atitudes.
Se estivermos pensando em como educar um residente, não tenho a mínima
dúvida de que são as atitudes do Preceptor que formarão o produto ﬁnal:
um médico consciente de seus deveres,
que luta por seus direitos e inﬂuencia a
geração seguinte. Quando olhamos para
exemplos como o Dr. Donato D’Angelo,
ﬁca claro que ele praticou a Medicina na
especialidade de Ortopedia e Traumatologia de maneira exemplar: é unanimidade o seu exemplo de dignidade para
as gerações que o seguiram. Quando
eu era recém-formado, conheci o Dr.
Donato em um Congresso Brasileiro de
Ortopedia, fui apresentado a ele por meu
mentor na residência. Desde então, ele

sempre tinha uma palavra de estímulo
e apoio em todas as vezes nas quais nos
encontramos. Na sessão Perﬁl temos uma
breve biograﬁa desse Ortopedista que se
tornou um ícone na nossa especialidade.
Vale a pena conhecer mais sobre o Dr.
Donato. Na sessão Opinião, temos o prazer de encontrar o artigo do Dr. George
Bitar, a quem coloco na mesma categoria
do Dr. Donato. Um exemplo de luta por
condições de trabalho e remuneração
médica. Não se pode falar em Defesa Proﬁssional sem que o nome do Dr. Bitar seja
lembrado em primeiro lugar. Seu exemplo frutiﬁcou e hoje temos uma Comissão
de Defesa Proﬁssional ativa e eﬁciente.
Fica claro que nossos residentes precisam
de mentores que espelhem atitudes dignas, que tenham uma Prática Ortopédica
exemplar e que formem Médicos nos
quais dignidade, honestidade e espírito
de luta sejam virtudes de vida. Virtudes
que não necessitam estar expressas em
seus currículos, mas que estejam visíveis
em cada indivíduo. Como conseguir isso
nos dias atuais, quando enfrentamos grandes diﬁculdades no relacionamento com
os convênios, quando terceiros tentam

nos dizer como tratar nossos pacientes e
quando os honorários pagos são abaixo
da crítica para que médicos possam exercer sua arte de forma digna e com oportunidades de educação continuada?
O Preceptor é a minha resposta. O
Fórum dos Preceptores mostra que existe
um anseio para que essa atividade seja
regulamentada e, em minha opinião,
remunerada. Não podemos continuar
dependendo da boa vontade de alguns
para formar nossos futuros Ortopedistas.
Os Preceptores necessitam de apoio da
SBOT, do Poder Público e de toda a sociedade civil. Eles precisam de ferramentas
pedagógicas, tempo para estudar e ensinar, tranquilidade para poder exercer seu
papel de maneira exemplar, tornando-se
mentores dignos e formadores de bons
Ortopedistas. Eles devem ser o exemplo
para as atitudes dignas dos nossos jovens
Ortopedistas.
Este jornal de número 100 é um exemplo
de luta e dinamismo. Que possamos ler o
jornal de número 200!!!!
Wilson Mello
Editor

Parceiros SBOT
A SBOT agradece o contínuo apoio das empresas que suportam seus programas de educação e institucionais.

Saúde por excelência

www.sbot.org.br
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Palavra do Presidente

Prestar contas é
necessário... e saudável!
Osvandré Lech

Seis meses – O semestre ﬁnalizou com centenas de ações
e avanços em benefício dos ortopedistas e da Ortopedia. O
anexo encartado nesta edição é autoexplicativo.

dentes podem cadastrar-se e obter senha própria. Avise-o, se
você trabalha com um deles.
Auditoria externa – A diretoria apresentou os seus resultados na segunda reunião da Comissão Executiva. Sem objetivo revisionista, a sua eﬁcácia ﬁcou demonstrada ao apontar
itens que precisam ser aprimorados nos setores trabalhista,
contábil e ﬁscal, adequando o rápido crescimento da SBOT
com suas responsabilidades gerenciais. Resultados práticos
como contratação de nova empresa de contabilidade, programa ﬁnanceiro, criação de centros de custos são algumas
das ações já em pleno andamento.
TEOT ampliado – As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Recife, Brasília e Curitiba se preparam para receber a prova escrita (eliminatória) do TEOT em 1O de dezembro
de 2011. A segunda parte será de 12 a 14 de janeiro de 2012
em Campinas, neste ano com a prova de habilidades “valendo
nota”. Inovando sempre, a SBOT é a primeira sociedade médica
brasileira a descentralizar sua prova ao título de especialista.

Reunião de Gestão Interna – Introduzidas em 2011, as reuniões com colaboradores de todos os setores da SBOT criaram uma nova dinâmica, com ampla cooperação interpessoal
e redução do retrabalho (foto).
Revista DOC
C – Para ampliar conhecimentos sobre marketing, gestão e empreendedorismo, todos os sócios quites
receberão as próximas três edições da conceituada revista
DOC. O objetivo é que o aprendizado em qualidade de serviço possa reverter em melhoria do ganho mensal. Aliás, no
“pacote SBOT” você também recebe a RBO, o suplemento do
Comitê do Quadril, e este jornal (revista).

Dia do Ortopedista – Foi no distante 1936, num 19 de
setembro, que alguns bravos visionários assinaram a Ata de
Fundação da SBOT, esta extraordinária entidade que conhecemos hoje. Rendo homenagens a TODOS os ortopedistas
que contribuíram para que a nossa proﬁssão tenha o reconhecimento que desfruta hoje. Parabéns a todos nós!

Perguntas e respostas comentadas – Em outubro, a editora
Manole brindará o mercado de
livros cientíﬁcos com esta excelente publicação. Trata-se de um
exaustivo trabalho em equipe de
TODOS os Comitês de Especialidade, CEC e CET. Para ser lido de
“capa a capa”, este é um material
indispensável para residentes e
ortopedistas. O Manual de Trauma
Ortopédico, produzido pela CEC,
terá edição comercial pelo Grupo Editorial Nacional (GEN).

Planejamento integrado com parceiros comerciais – Em
25 de agosto as três diretorias eleitas reuniram-se com os 15
maiores parceiros da Ortopedia. A inédita conversa franca,
que não previu “passar o chapéu”, objetivou entender o que
os nossos parceiros pensam das ações da SBOT, dos seus
eventos. As diretorias aprenderam muito. O resumo da reunião está no Informativo Eletrônico Semanal e no site.

Residentes têm acesso ao Atualização On-line – Todas
as segundas-feiras, 21h, os ortopedistas têm canal direto
com temas do seu interesse. O novo modelo desta educação
online agradou em cheio e atinge grande audiência. Os resi5
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Hiperagenda
AGENDA DE ATIVIDADES DE JULHO DA GESTÃO 2011
Data

01/07

01 e 02/07

Atividade

Local/Participantes

Reunião SBOTPrev

Diretoria SBOTPrev

Reunião da CEC
Comissão de Educação Continuada

Regional São Paulo

Reunião SBOT/SICOT
“SICOT 2014”

Transamérica Flat
Sala Cetus I

Reuniões da CET
“Comissão de Ensino e Treinamento”

Sede da SBOT

Reunião Mensal de Diretoria
08/07

2ª Reunião da Comissão Executiva 2011

Hotel InterContinental
Rio de Janeiro (ORTRA)

Reunião da Câmara Técnica de Implantes da AMB

Sede da AMB/SP
Luiz Carlos Sobania – RNA e
Sérgio Okane – CCMO

Reunião do Comitê ASAMI

Sede SBOT

Reunião CEC
“Comissão de Educação Continuada”

Alexandre Fogaça, Osvandré Lech
e Silvio Araujo – AC Farmacêutica

Reunião CEC
“Comissão de Educação Continuada”

Alexandre Fogaça e
Flávia Giudice – Unimagem

Reunião Quinzenal de Gestão

Osvandré Lech e Colaboradores

Reunião SBOT / Ortonegócios

Osvandré Lech e Mauricio Rabetti –
Diretor de Marketing

JSBOT
“Jornal da SBOT”

Osvandré Lech e Bárbara Cheﬀer –
jornalista

15/07

Reunião do Conselho Fiscal

Osvandré Lech, Adalberto Visco,
Reynaldo Jesus Garcia, Arlindo
Pardini, Moisés Cohen, Cláudio
Santili, Luiz Munhos da Cunha e
Caio Fernando

21/07

SBOT/Living TV

Osvandré Lech e Ronan Rocha

22/07

Reunião de TI
“Comissão de Tecnologia da Informação”

Sede SBOT

22 e 23/07

Reuniões do Comitê de Cirurgia do Ombro e Cotovelo

Sede SBOT

“Diretoria Gestão 2012”

Sede SBOT

“Harmonia Seguradora”

Osvandré Lech, Adalberto Visco,
Adriana Joubert – Jurídico, Martin
e José Romeci

“SOMED – Contabilidade Especializada”

Osvandré Lech, Adalberto Visco,
Adriana Joubert – Jurídico, Fabiana
– Finaceiro e Dórcas

“Portal da SBOT”

Osvandré Lech, Jorge Santos e
colaboradores

Reunião 43º CBOT
“Consolidação do Semestre”

Sede SBOT

43º CBOT
“Assinatura em Cartório de Procuração/Contas CBOT”

Osvandré Lech e Adalberto Visco

Reunião com parceiros comerciais “Apoio ao TEOT 2012”

Osvandré Lech, Jorge dos Santos,
Adalberto Visco e Sérgio Ricardo
– Aché, Bernardo Erlich – SanoﬁAventis, Fábio Cashimiro e Ricardo
Todashi – Synthes e Paulo Souza –
Hypermarcas

09/07

14/07

28/07

29/07

www.sbot.org.br
Jornal da SBOT # 100.indd 6
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Artigo

Como criar pacientes
embaixadores

30%
de desconto aos associados da SBOT
nas publicações da Editora DOC.

Por Renato Gregório*

*Mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial, Renato Gregório é um dos maiores especialistas
em gestão de carreira médica do país. Escritor e professor com MBA em Gestão Estratégica, ministra cursos e
palestras, além de publicar diversos trabalhos neste campo. Ao longo de sua carreira tem assessorado diversas
sociedades de especialidades, associações médicas e instituições de saúde no Brasil. É autor do livro Marketing
médico – Criando valor para o paciente, da Editora DOC.

Aproveite
esta oportunidade!
Marketing Médico
Renato Gregório

As melhores
ferramentas de
gestão e estratégias
de marketing para
gerar credibilidade
e criar valor para os
seus pacientes.

Qualidade na
Recepção

Qualidade na
encantando o paciente no dia a dia

Ana Paula C. Ferreira

Uma abordagem
objetiva para
recepcionistas
contruirem um
atendimento de
excelência.
Como ser uma secretária de sucesso praticando um
atendimento de excelência

Revista DOC
ESPORTE
Otorrino paulista faz
do caratê sua
filosofia de vida
ano
a
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no
o 3
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Os desafios da

aposentadoria
Médicos falam dos cuidados necessários
para você se aposentar com segurança

DEBATE | Especialistas
explicam como organizar as
ﬁnanças no consultório

Gestão em Saúde

2
201
20
0
011
11
1
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80 ano
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Em qualquer ramo no qual um proﬁssional atue, mais que oferecer um bom serviço,
é preciso conquistar os seus clientes. No caso da Saúde, conquistar o paciente signiﬁca
atender àquilo que ele deseja e, mais que isso, superar suas expectativas. Quando o
paciente é surpreendido por um serviço que supera sua percepção de qualidade, em
geral ele se torna um “embaixador” do médico.
Assim como um diplomata que representa um país quando faz viagens oﬁciais,
como embaixador do consultório o paciente será um importante representante a fazer
recomendações positivas e indicações sobre o médico. Esta é a mais eﬁcaz propaganda
que se pode ter: o boca a boca. Em geral, uma pessoa só procura um médico quando
recebe uma boa indicação de alguém conhecido ou de um outro médico, e então
veriﬁca se o proﬁssional aceita o seu convênio.
Um paciente embaixador é aquele que dará preferência ao seu atendimento e ao
seu consultório ou clínica, pois está absolutamente convencido de que esta é a melhor
opção, e não só por conveniência ou comodidade. Neste caso, é necessário um trabalho de pós-atendimento, manter contato com o paciente mesmo depois que o serviço
terminou. Isso pode ser feito através da ligação do consultório para o paciente, através
do envio de e-mails, boletins informativos, folder, mala-direta etc.
Leigos em Gestão e Marketing podem subestimar o pós-atendimento como uma
ferramenta estratégica para gerar credibilidade. Contudo, atuar bem no relacionamento com o paciente e demais públicos após o serviço é uma excelente maneira de
conquistá-los, fortalecer a imagem e criar um ótimo diferencial. Na maioria das vezes,
resolvida a queixa de saúde, pode-se pensar que se encerra também o relacionamento
entre médico e paciente (aﬁnal, agora ele está saudável e não tem nenhum interesse
em procurar novamente o proﬁssional).
Portanto, em uma primeira análise, esse paciente se afasta do médico com remotas possibilidades de novos contatos. Se ele leva consigo uma percepção positiva do
negócio, isso é bom. Contudo, se a percepção que ele carrega é mediana ou negativa,
provavelmente ele será um representante “desacreditador” da sua carreira, de seu consultório ou clínica. Em ambos os casos, o relacionamento pós-atendimento ajuda a criar
uma percepção positiva no paciente, mesmo que durante o serviço sua percepção não
tenha sido tão boa assim.
No Marketing Médico, o paciente embaixador é conhecido como um “cliente encantado”. Criatividade e bom-senso para encantar um cliente são determinantes, até
mais do que grandes investimentos. O importante é desenvolver ações que estejam
adequadas ao seu público, que fortaleçam os laços com ele, que potencializem o
boca a boca positivo e que solidiﬁquem o seu posicionamento. Existem ações que
agregam um enorme valor para o serviço, além de serem um diferencial que não
pode ser copiado.
Imagine que sua clínica adquira um equipamento de última geração para a realização de um exame. Este diferencial pode ser facilmente copiado, bastando que outros
também tenham os recursos necessários para comprar um equipamento semelhante.
Por outro lado, se a clínica possui uma forte relação de credibilidade e conﬁança com
seus pacientes, isso diﬁcilmente será copiado. Ninguém pode “comprar” a credibilidade
e a conﬁança dos pacientes. Isso é algo que se constrói ao longo do tempo, a partir de
boas ações e estratégias de relacionamento.
Se em sua clínica ou consultório o relacionamento vai apenas até o momento em
que o atendimento se encerra, desprezando o pós-atendimento, perdem-se enormes
possibilidades da criação de “embaixadores”. Mesmo que essas pessoas jamais voltem
a precisar de um serviço médico, elas certamente serão propagadoras da sua boa imagem entre amigos, familiares e colegas de proﬁssão. Esse tipo de divulgação, baseado
em fatores como conﬁança e familiaridade, também não pode ser copiado pela concorrência, tornando-se um diferencial único da sua clínica ou consultório.

RAIO-X | Hospital carioca
mostra porque, aos 61 anos,
não parou no tempo

FUTURO | Saiba por que a
Medicina do Trabalho é uma das
especialidades que mais cresce

GUIA PRÁTICO: PLANO DE

MARKETING
PA R A C L Í N I C A S E

CONSULTÓRIOS
Rubens Coelho

www.

Maior publicação
nacional sobre gestão
e carreira médica,
a Revista DOC traz
conteúdo exclusivo,
ajudando no seu
desenvolvimento.
Assine agora!

Guia prático: plano
de marketing
para clínicas e
consultórios
Rubens Coelho

Um guia prático,
que apresenta os
principais itens para o
planejamento de um
consultório.

editoradoc.com.br

Compre pelo (11) 2539-8878 ou (21) 2425-8878
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100 edições

100 edições para contar a história

dos ortopedistas brasileiros
Há 23 anos nascia o Jornal da SBOT, na gestão do presidente Celso Simonetti. O primeiro
exemplar veio de uma forma tímida, com apenas quatro páginas e em preto e branco, mas
não menos forte e capaz de abordar temas importantes e relevantes ao ortopedista e à
Ortopedia brasileira. Seu primeiro editor foi George Bitar, também presidente da Comissão
de Dignidade e Defesa Proﬁssional, naquela época.

“Através do Boletim da SBOT,
T nossa mobilização em
nível nacional será possível. Não mais assistiremos calados
serem-nos impostos tabelas ou preços aviltantes e
distantes do mínimo possível.”
Escreveu George Bitar, primeiro editor do Jornal, em 1987

A matéria principal do primeiro número
(novembro/dezembro de 1987) falou
sobre o Sistema Integrado de Reabilitação, Traumatologia e Ortopedia (Sirtro),
criado à revelia da SBOT e que gerou
muita polêmica. Já em sua primeira
edição, o jornal cumpria, com honra, a
sua função: ser o principal instrumento
de divulgação das atividades da entidade, principalmente aquelas referentes à formação de opinião acerca dos
mais variados assuntos, sobre a ética e
a defesa proﬁssional.
Naquela época, existiam muitas diﬁculdades para manter uma publicação que
abordasse, principalmente, temas de
defesa e dignidade proﬁssional. Por isso, a
segunda edição do Jornal da SBOTT foi lançada somente em maio de 1989, com a
polêmica manchete: “Pinotti acaba com a
diferença de classes; classe médica é novamente prejudicada. Ortopedistas decidem
não trabalhar abaixo da tabela da AMB”.
Neste número de julho/agosto de
2011, o Jornal da SBOTT completa 100
edições. E durante todas essas publicações, sempre buscou a primazia
ao transmitir informações relevantes
para todos os ortopedistas brasileiros,
além de lutar pelos direitos de todos
os médicos.
www.sbot.org.br
Jornal da SBOT # 100.indd 8

Temas polêmicos e de defesa do ortopedista sempre paginaram o
Jornal da SBOT.
T A notícia sobre a radiog
graﬁa na cap
pa da publicaçã
ç o
absolveu um colega ortopedista

Crescimento e evolução
As primeiras edições foram produzidas
em Santos, cidade onde morava seu
editor chefe, George Bitar. Com o pas-

sar dos anos, passou a ser editado em
São Paulo, ainda sob a supervisão de
Bitar. Na capital, o jornal pôde crescer
e tomar a magnitude que possui nos
dias de hoje.
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100 edições
Seus editores
O Jornal da SBOTT foi um dos grandes protagonistas no dia da greve
contra os maus convênios médicos, em 8 de maio de 2002. No ﬁnal
daquele mês, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar determinou
que o reajuste de 9,39% nas mensalidades dos planos de saúde fosse
vinculado ao repasse de 20% para
honorários médicos.

George Bitar foi o primeiro editor do
Jornal da SBOTT e responsável por imprimir a ele essa característica de luta pela
ética, defesa e dignidade profissional.
Vários debates foram promovidos sob
sua coordenação e muitos ortopedistas
beneficiados com suas publicações. Em
2005, Cláudio Santili assumiu o cargo
de editor chefe, dando continuidade
ao trabalho de seu antecessor. Moisés
Cohen ficou responsável pelo Jornal da
SBOTT de 2009 a 2010 e, em 2011, Wilson
Mello assumiu a responsabilidade de
editar o principal veículo de divulgação
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia.
O jornal retrata cada época de mudanças
e atividades desenvolvidas pela SBOT.
Durante muitos números, sua equipe
editorial entrevistou personalidades
ortopédicas do Brasil e do exterior. Nova
Monteiro, Arcelino Bitar, Manlio Nápoli,
João Lage, Ibrahim de Carvalho, Waldemar Carvalho Pinto, José Rodrigues são
algumas das personalidades brasileiras.

Criado inicialmente como um boletim
monocromático e em papel carta, passou a adotar o sistema de quatro cores,
impressão em papel couché e formato
tabloide, com 12 páginas. O conteúdo
editorial, elaborado com seriedade,
nunca deixou de prevalecer e, graças
ao seu destaque no meio ortopédico, o
Jornal da SBOTT passou a ser referência
entre os veículos editados por outras
sociedades médicas. Isso sempre mostrou a importância adquirida nesses
anos de publicação.

Convidados estrangeiros também já
cederam entrevistas ao jornal. Entre
eles, Ilizarov, Augusto Sarmiento, V.
Turco, Anthony Catteral, Salter, Terry
Canale, Jorge Alonso e muitos outros.
Gestores da saúde brasileira falaram ao
Jornal da SBOT. Pessoas como Dirceu
Barbano, diretor da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), Desiré Carlos Callegari, do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Maria do Patrocínio, da Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM),
e Bruno Sobral, da Agência Nacional
de Saúde (ANS), falaram ao jornal, que
sempre abordou assuntos polêmicos e
de interesse ao ortopedista.
A existência do Jornal da SBOTT demonstra que nenhum instrumento de comunicação é superior à mídia impressa.
Apesar de todo o desenvolvimento virtual, o jornal em papel ainda transmite
credibilidade ao leitor. Por isso, o Jornal da SBOTT manterá seu compromisso
com o associado: transmitir informação
de qualidade e relevância através de
matérias democráticas e imparciais.

Esste é o 1º
o
do
número d
T,
OT
SB
da
al
orn
Jo
is
se
ós
ap
que
q
anos veio a
a
ssubstituir o
Boletim da
B
T.
SBOT
S

Durante os 23 anos do Jornal da SBOT,
T grandes editores foram responsáveis pelo conteúdo e em
manter a qualidade do jornal, sempre buscando defender os interesses dos ortopedistas brasileiros.
Parabéns pelo excelente trabalho de George Bitar, Cláudio Santili, Moisés Cohen e Wilson Mello.
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100 edições

O valor do Jornal
O Jornal da SBOT sempre teve um importante papel na divulgação das atividades das gestões
da Sociedade. Saiba a opinião dos oito últimos presidentes sobre a importância deste veículo
na consolidação dos ideais da Sociedade:
“O Jornal da SBOTT é
o meio de comunicação da Ortopedia
com seus sócios, atualizando periodicamente todas as atividades em cada um de seus setores, suas
regionais, seus comitês e, principalmente,
sendo o veículo maior da defesa proﬁssional. Temos orgulho do seu centenário, o
que mostra sua pujança e o seu amadurecimento através dos anos!”
Neylor Pace Lasmar
“O Jornal da SBOT
não é apenas um órgão de divulgação de
decisões e de eventos. É também um
espaço para exposição e discussão de temas relacionados à
defesa profissional, à ética e ao exercício
profissional do ortopedista brasileiro. Minhas congratulações pela 100ª edição
desse importante arauto da Ortopedia
do Brasil.”
Arlindo Gomes Pardini
“O Jornal da SBOTT é o
instrumento de aproximação, informação,
atualização e comunicação das atividades, ações e ocorrências no cenário da Ortopedia brasileira. É
a voz de todos em defesa da dignidade do
especialista e o espaço para divulgação
cientíﬁca, manifesto de posições estratégicas e políticas, que reﬂetirão o ideal da
Sociedade: o benefício dos pacientes.”
Marcos Esner Musaﬁr
www.sbot.org.br
Jornal da SBOT # 100.indd 10

“O Jornal da SBOT
chega ao seu centenário mantendo-se jovem, moderno e atual,
dentro de seu princípio
básico, idealizado no
seu nascimento: funcionar como elemento
de comunicação entre toda a comunidade
ortopédica brasileira e debater de forma
transparente e democrática os temas de
relevância para nossa sociedade. Registro
meu agradecimento aos que participaram
de seu corpo editorial e contribuíram para
o mesmo, ressaltando as ﬁguras de seus
editores George Bitar, Claudio Santili, Moisés Cohen e Wilson Mello.”
Tarcisio E. P. Barros Filho
“O Jornal da SBOT,
T
sem dúvida, foi o
grande integrador da
Sociedade em âmbito nacional. Até há
alguns anos, era o
único veículo de comunicação interna que
atingia todos os ortopedistas brasileiros.
Mesmo com o avanço da informática e da
comunicação por meios eletrônicos, considero o nosso Jornal indispensável.”
Walter Albertoni
“Hoje, mesmo com a
chegada da comunicação eletrônica, o
jornal não perdeu o
seu charme. Dentro da
SBOT, considero, ainda,
o mais importante meio de interação entre os
que dirigem a entidade e seus membros, pontuando ações, ideias e anseios. Quando da
minha gestão, convidei o Prof. Moisés Cohen
para editor chefe e solicitei: ´Faça do jornal

um meio de comunicação agradável, de fácil
leitura, e com assuntos que atraiam os sócios.
Ele, como sempre, abraçou a causa e superou
minhas expectativas. Considero importante
esse meio de comunicação e parabenizo o
primeiro editor e criador do Jornal da SBOT.
T”
Romeu Krause
O Jornal da SBOTT deve
ter como função principal informar com
transparência as atividades da Sociedade e
deve ter sempre algum
artigo sobre assunto não ortopédico e de
caráter de lazer. Deve sempre evitar que a
ﬁgura do presidente ou editor sejam os autores dos principais artigos e ocupe a maior
parte das matérias. Deve incluir mais pessoas e não ser um meio de promoção apenas
da diretoria. O jornal dever ser um meio de
informação e promoção dos ortopedistas.”
José Sérgio Franco
“A custódia do maior e
mais poderoso instrumento de protesto e
comunicação da SBOT
já me foi creditada
para mantê-lo como
o mais importante e forte elo de interação
entre a Sociedade e os ortopedistas. Assumi
com muita honra a incumbência de sua editoria. É fantástica aquela emoção renovada
de surpreender o leitor. Porque o leitor ortopedista aguarda-o a cada edição e se delicia
navegando pela leitura rápida de suas páginas. Eu diria, por ﬁm, que o Jornal da SBOT
é a nossa bandeira, em que o estandarte é o
Bitar, e tantos outros de nós somos os diferentes matizes deste nosso pavilhão.”
Cláudio Santili
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Comissão História da Ortopedia Brasileira
A Comissão História da Ortopedia está elaborando um livro com a trajetória de todos os
serviços credenciados no Brasil. Os estados do Acre, da Bahia, Paraíba e Piauí saíram na
frente e foram os primeiros que tiveram 100% de participação no livro, encaminhando
textos e fotos que contam a sua história. Ao todo, 56 serviços credenciados já mandaram
seus materiais, mas ainda falta muito!
Siga o exemplo desses serviços e cadastre-se agora mesmo no site: www.palavraimpressa.com.br/sbot, criado
especialmente para receber imagens e textos sobre a história do treinamento em Ortopedia em seus hospitais. Mas
lembre-se: é necessário enviar o material completo, que significa texto e fotos da equipe e do hospital. Não perca a
oportunidade de divulgar o seu serviço credenciado. O treinamento de residentes em Ortopedia e Traumatologia tem
uma enorme importância histórica.

SÃO PAULO

MATO GROSSO

BAHIA

28 serviços
24 enviaram material completo

2 serviços
1 enviou material completo

4 serviços
4 enviaram material completo

RIO DE JANEIRO

MATO GROSSO DO SUL

20 serviços
3 enviaram material completo

1 serviço
não mandou material

CEARÁ

ESPIRITO SANTO

DISTRITO FEDERAL

2 serviços
nenhum mandou material

4 serviços
1 mandou material completo

MINAS GERAIS

GOIÁS

13 serviços
4 enviaram material completo

4 serviços
1 mandou material completo

PARANÁ

ALAGOAS

11 serviços
2 enviaram material completo

2 serviços
nenhum mandou material completo

SANTA CATARINA

PERNAMBUCO

são 6 serviços credenciados + 1 serviço satélite = 7
4 enviaram material completo

6 serviços
2 enviaram material completo

o único serviço não enviou material

RIO GRANDE DO SUL

PARAÍBA

9 serviços
6 enviaram material completo

1 serviço
enviou material completo

2 serviços
1 enviou material completo

3 serviços
1 enviou material completo

PIAUÍ
1 serviço
enviou material completo

RORAIMA
1 serviço
não enviou material completo

ACRE
o único serviço enviou material completo

MARANHÃO
AMAZONAS

Mérito Ortopédico Brasileiro “Nicolas Andry”
Instituído pela diretoria 2011, o prêmio
será entregue todos os anos àqueles
que tenham contribuído de maneira
efetiva para o avanço da Ortopedia
brasileira e se destacaram na SBOT pelo
esforço e dedicação na área da educação e defesa proﬁssional.
Apenas os associados poderão ser indicados, segundo consenso entre os integrantes das três diretorias eleitas, das
comissões, dos presidentes dos comitês
de especialidade, do corpo editorial da
RBO, dos presidentes das regionais, dos
chefes de serviços e dos ex-presidentes.
A escolha democrática poderá ser realizada por escrito, mediante envio de envelope lacrado à SBOT,
ou de forma eletrônica. O vencedor será homenageado pelo
presidente da gestão que se inicia, durante a Reunião Executiva
no TEOT.

O prêmio será incluído nos artigos 7º e 8º do Regimento Geral
da SBOT:
Art. 7º – A Comissão Executiva poderá conceder títulos honoríﬁcos e prêmios, a saber:
I) Membro Honorário;
II) Membro Emérito;
III) Membro Benemérito;
IV) Correspondente;
V) Prêmio Nicolas Andry.
Art. 8º – São condições para concessão do estabelecido no
artigo 7º, as que se seguem:
Parágrafo 1º – O Prêmio Nicolas Andry será concedido ao
médico especialista em Ortopedia e Traumatologia com destacada atuação na SBOT nas áreas de educação, defesa proﬁssional e social.
11
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Membro Internacional

Sérgio Checchia é presidente da
Comissão Internacional

Durante a segunda Comissão Executiva, foi aprovado o valor da anuidade do Membro
Internacional de US$ 170,00. O valor refere-se a 60% da anuidade atual do membro da
SBOT. O diretor da Comissão Internacional, Sérgio Checchia, já está trabalhando para
conseguir divulgar esta possibilidade de associação com a SBOT no exterior.

SBOTPrev: benefício ao associado
Você sabia que existem vantagens tributárias quando comparamos um fundo de pensão como o SBOTPrev e outras
opções de investimento?
Primeiro, no fundo de pensão seus investimentos não são tributados (sofrem descontos de Imposto de Renda) na fase de acumulação dos recursos, somente quando você resgata ou passa a receber os benefícios de aposentadoria. Outra interessante
vantagem é que no SBOTPrev você pode escolher a modalidade de imposto que quer pagar quando quiser utilizar os recursos
investidos. O Regime Progressivo institui uma alíquota de 15% na fonte, devendo o participante efetuar um ajuste de até 12,5%
quando ﬁzer sua declaração anual de IR. Já o Regime Regressivo cobra uma alíquota decrescente de imposto, que vai de 35%
no curto prazo (primeiros dois anos), mas que pode chegar a 15% ou mesmo 10% (após dez anos), o que confere uma economia bastante importante para as pessoas que poupam com o objetivo de aposentadoria/longo prazo.
Importante: leia o regulamento de seu plano e conheça a legislação que dispõe sobre os regimes de tributação nos planos de
previdência através deste endereço: http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2004/11053.htm.

Reunião discute parceria comercial
com empresas patrocinadoras

Foto: Márcio Sayeg

Berço da Ortopedia brasileira
completa 80 anos

Grandes parceiros da SBOT trocaram ideias e deram sugestões

A capela da Santa Casa de São Paulo ﬁcou lotada para a
celebração dos 80 anos do Pavilhão

No dia 25 de agosto a SBOT se reuniu com um grupo de
patrocinadores com o principal objetivo de se aproximar de
suas empresas parceiras e proporcionar uma troca de experiências e projetos. Para Osvandré Lech, o encontro foi muito
importante e demonstrou o interesse da sociedade em buscar o melhor caminho para todos. “Pela primeira vez esta reunião acontece na SBOT e isso precisa se perpetuar. Precisamos
conhecer a realidade e as necessidades dos nossos patrocinadores e eles, as nossas”, diz.
Durante a reunião, foram discutidos temas como: Gerenciamento de Projetos, Nova Gestão Financeira: Planejamento
Antecipado, A “Concorrência Interna”: SBOT, Comitês e Regionais e Projetos e Oportunidades.
A diretoria 2011 foi representada por Osvandré Lech, Adalberto
Visco, Geraldo Motta, Jorge dos Santos Silva, Rogério Teixeira
e João Baptista Gomes dos Santos. Participaram representantes das empresas: Aché Laboratórios, Sanoﬁ-Aventis, Pﬁzer,
Baumer, Apsen, Zodiac, Ortosintese, BioLab, Merck Sharp, PCE,
Implamed, Tellus, Biomecânica e Johnson & Johnson.

Ortopedistas, funcionários, colaboradores e a diretoria da
Santa Casa de São Paulo reservaram a manhã de 19 de
julho para prestigiar os 80 anos de história do Pavilhão
Fernandinho Simonsen, o Departamento de Ortopedia
e Traumatologia, com uma missa realizada na capela da
instituição.
Osmar Avanzi, diretor do Pavilhão, afirmou a importância
da história e dedicação dos criadores do departamento.
“Graças ao empenho e dedicação de muitos, construímos
essa linda trajetória. Em especial, agradecimentos à família Simonsen, que possibilitou, através de recursos financeiros, a construção deste Pavilhão.”
Ex-diretores que muito se esforçaram e se dedicaram à
evolução e ao crescimento do departamento e da Ortopedia nacional também foram homenageados. Em especial, Avanzi agradeceu aos pacientes. “Eterna gratidão aos
pacientes. Pedimos perdão se erramos na vontade de
querer sempre acertar”, ressaltou.
www.sbot.org.br
Jornal da SBOT # 100.indd 12
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3º Fórum de Preceptores

SBOT e AMRIGS inauguram
totem em Porto Alegre
No dia 9 de agosto, a SBOT, em parceria com a
SBOT-RS, e a Associação Médica do Rio Grande
do Sul (AMRIGS) inauguraram em Porto Alegre
um totem que irá contabilizar as mortes no
trânsito no país.
A iniciativa inédita da SBOT no estado vem ao
encontro do apoio à Década de Ação para a
Segurança nas Estradas, campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização
Mundial da Saúde (OMS) que visa incentivar os
governos dos países-membros a se dedicarem,
entre 2011 e 2020, à redução dos acidentes de trânsito.
Para Osvandré Lech, “o lançamento desse totem no Rio
Grande do Sul é o símbolo da nossa luta contra a violência
no trânsito e reforça, ainda mais, o papel atuante da nossa
entidade”, ressalta.

140 especialistas de todo o Brasil

Considerado um dos mais importantes eventos da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), o
Fórum de Preceptores aconteceu pela terceira vez, nos dias
19 e 20 de agosto, em Guarulhos, São Paulo. Totalmente
organizado com primazia pela SBOT, o evento contou com
a participação de 140 preceptores inscritos de todo o Brasil. “Discutir problemas e apresentar novas ideias: este é um
dos principais objetivos do Fórum”, ressaltou João Baptista
Gomes dos Santos, presidente da Comissão de Ensino e
Treinamento (CET), uma das responsáveis pela idealização
do Fórum, junto com a Comissão de Educação Continuada
(CEC) e a Comissão de Preceptores.
Alexandre Fogaça, presidente da CEC, ressaltou a importância do congraçamento entre os preceptores para a uniformização e melhorias dos Serviços Credenciados. “Queremos
estabelecer um padrão entre todos os serviços, claro que
sempre respeitando as diferenças em cada região brasileira,
e continuar melhorando as atividades.”
Durante os dois dias, a programação foi intensa e abordou
diversos temas como: Pensando a Residência (técnicas de
abordagem, integração entre as residências, preparando o
residente para a prova), Aspectos Pedagógicos da Residência Médica (a visão do ortopedista sobre o ensino na residência), Relacionamento Interpessoal (métodos de avaliação dos residentes) e Análise da Prova de Título. No ﬁnal do
dia 20, os preceptores se reuniram e apresentaram suas realidades e diﬁculdades, realizando um painel de regionais.

História da Ortopedia passa a ser
Comissão Permanente

A Comissão História da Ortopedia mudou para Comissão Permanente, a ﬁm de que a SBOT crie a tradição de organizar sua
história. A deliberação foi feita em reunião realizada no dia 26
de maio. Presidida por Samuel Ribak, o principal objetivo é
resgatar a história da Ortopedia brasileira, organizando, catalogando e publicando dados relevantes para a classe ortopédica. “A história precisa ser contada e valorizada. Somos o
que somos graças ao nosso valioso passado”, aﬁrma Osvandré
Lech, presidente da SBOT. Recentemente, todas as fotos históricas foram digitalizadas, garantindo que imagens importantes
não se percam com o desgaste do tempo.

1º Congresso Militar de Ortopedia e Traumatologia
A SBOT participará do 1º Congresso Militar de Ortopedia e
Traumatologia da Academia Brasileira de Medicina Militar.
O evento será realizado em fevereiro de 2012, na cidade do
Rio de Janeiro.
Segundo o vice-almirante Celso Montenegro, o Congresso
se configura como um evento científico de grande significado para a instituição, no qual estarão presentes diversos
especialistas das Forças Singulares, das Forças Auxiliares e
representantes das esferas federal, estadual, municipal e
das sociedades de especialidade.

Comandante José Almath do Espírito Santo (no centro da foto),
da Marinha do Brasil, visita a SBOT
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Ronda Propaganda

Foto: Anhembi Comtur

Temas Oficiais
• Fratura da Pelve - Por que é atribuição do ortopedista?
• Como está a terapia celular na ortopedia?
• Politraumatizado - Controle do dano
• Densitometria óssea - Mitos e verdades

Palestrantes estrangeiros confirmados
Bosco Mendonza Rojas | David C. Templeman | Hernán Del Sel | Jaime Quintero
John J. Callaghan | John W. Sperling | Jorge Ramirez | José Paulo Elvas Roxo Neves
Osvaldo Pangrázio | Robert B. Winter | Vicente Gutiérrez B.

Prepare sua agenda
DIA 12
CURSOS PRÉ
CONGRESSO*

*Pré requisito:
Inscrição
no CBOT

DIA 13

DIA 14

DIA 15

8h00 às 12h45

CONGRESSO

8h00 às 12h30

CONGRESSO

9h00 às 13h00

CONGRESSO

13h30 às 14h30

DEFESA
PROFISSIONAL

14h30 às 17h30

CONGRESSO

13h00

ENCERRAMENTO

14h30 às 18h00

CONGRESSO

17h30 às 18h00

ASSEMBLÉIA SBOT

18h30

ABERTURA OFICIAL

19h30

FESTA DO
CONGRESSO

20h00

COQUETEL

Realização

Sociedade
homenageada

Mais informações:

www.cbot2011.com.br

Secretaria Executiva: Meeting Eventos - 11
143849-0379 - info@meetingeventos.com.br
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CADERNO DE DEFESA PROFISSIONAL
D E S T A Q U E

E

C O L E C I O N E

Acreditação
gestão de qualidade do segmento da saúde, baseado
em normas internacionalmente reconhecidas. O segundo, entidade que atualmente congrega os grêmios de
padronização e normatização de 170 países, foi fundado em 23/2/1947, em Genebra, Suíça, e aprova normas
internacionais em todos os campos técnicos.
O interesse pela acreditação é recente no Brasil, mas
está em franco desenvolvimento. Como vantagens, podemos citar a melhoria no gerenciamento da entidade
e na assistência ao público-alvo, possibilitando a execução das atividades com mais eﬁciência e segurança. Para
ser acreditada, a entidade pretendente é submetida a
uma rígida avaliação ao ﬁnal da qual é produzida uma
fotograﬁa, ou melhor dizendo, uma radiograﬁa do funcionamento da entidade. Iniciado o processo, somente
ao atingir todos os padrões estabelecidos será factível a
obtenção do título almejado.
Eis a razão pela qual a SBOT pretende adquirir títulos
que comprovem excelência naquilo que ela faz, vale
dizer, a formação de ortopedistas através da aprovação
no TEOT e, continuadamente, a renovação da educação
desses especialistas, bem como a produção de campanhas para melhorar a saúde da população brasileira.

Talvez muitos associados não se lembrem, ou alguns
ainda não saibam, mas a SBOT, através da Portaria do
Ministério da Justiça nº 428/2006, foi Declarada de Utilidade Pública Federal. Trata-se de cobiçado título, porque confere prestígio, credibilidade e reconhecimento
oﬁcial dos serviços prestados pela entidade. Uma vez
protocolada a solicitação no órgão concedente, é instaurado um procedimento bastante complexo e rigoroso, mediante a apresentação de inúmeros documentos
voltados à comprovação das ações sociais realizadas
pelo requerente.
Assim, com tal concessão, a mais alta esfera de poder do
país reconheceu que a SBOT realiza campanhas importantes para a sociedade como um todo, além de formar
especialistas em Ortopedia. Para a manutenção da UPF,
como é conhecida, anualmente é necessário a elaboração de prestação de contas ao Ministério, medida regularmente tomada pela SBOT.
Como a intenção da SBOT é sempre buscar excelência nas ações de sua competência, e para tanto é fundamental o cumprimento de metas, a atual diretoria
está pesquisando sobre a obtenção de novos títulos, a
exemplo dos concedidos pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG), ligado à ONA, e pela ISO (Organização Internacional para Padronização). O primeiro é líder de mercado de certiﬁcação e implementação de programas de

Adriana C. Turri Joubert
Assessora jurídica

Registro de Especialidade Médica
dois títulos são reconhecidos e devem ser registrados
no CRM. Ambos os títulos caracterizam o médico como
especialista.
Todos os ortopedistas devem fazer o Exame de Título
de Especialista para que a especialidade e, consequentemente, a SBOT possam se fortalecer e melhorar a atuação do ortopedista.
A diretoria atual, encabeçada por Osvandré Lech, assim
como as anteriores, têm feito várias ações para tentar
aproximar esses ortopedistas da SBOT, assim como estimular também os que não são titulados, mas trabalham
como ortopedistas, a buscarem a sua titulação e fazer
parte dessa grande associação que é a SBOT.

O título de especialista é o que caracteriza o médico
como um especialista em determinada área, chamada
de especialidade (ou eventualmente de área de atuação). Há dois títulos de especialista reconhecidos: o
emitido pelo MEC e o emitido pela AMB. O do MEC é
exclusivo a quem fez residência médica em programa
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência
Médica (não vale estágio ou especialização). No próprio certificado já vem com a expressão “Título de Especialista”.
O da AMB só é adquirido por meio de aprovação em
concurso realizado pela sociedade de especialidade (no
caso, pela SBOT). Após a aprovação no exame do TEOT,
o médico precisa solicitar à Sociedade que emita, via
AMB, o certiﬁcado. Esse certiﬁcado é assinado em conjunto pela sociedade de especialidade e pela AMB. Os

João Baptista Gomes dos Santos
Presidente da Comissão de Ensino e Treinamento
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Suspensão no atendimento médico
e nova postura do médico diante dos
problemas com os planos de saúde
Todas as pesquisas apontam que o mercado de saúde no
Brasil vem crescendo consideravelmente a cada dia. Em
contrapartida, nem a satisfação do usuário (paciente), nem
a satisfação do médico (prestador do serviço), ambos partes fundamentais desse setor, parecem estar inseridas nesse cenário de crescimento.
Muito pelo contrário, já que o relacionamento entre paciente e plano de saúde, bem como o das empresas de
saúde suplementar e os médicos, vêm sendo marcados
por conﬂitos judiciais, falta de diálogo e agora, por último,
a decisão pela suspensão do exercício proﬁssional diante
da falta de acordo por parte dos planos de saúde, que preferem ignorar e rejeitar a legitimidade do médico de ser
remunerado com um pouco mais de dignidade.
O médico, que exerce uma das proﬁssões mais antigas
do mundo e ao longo dos anos foi preparado apenas para
cuidar e pensar nos pacientes, agora está sendo obrigado
a adotar uma postura diferente, qual seja a de defender
seus interesses, para garantir que sua própria atuação seja
preservada e remunerada com dignidade.
O relacionamento desgastado e contínuo entre planos de
saúde e médicos, existente desde os anos 1960, foi o causador dessa crise que chegou, agora, no ápice da insuportabilidade, culminando numa medida drástica, a suspensão dos atendimentos médicos.
A diﬁculdade de encontrar um consenso e, mais ainda,
de colocar esse consenso a ser praticado, nos faz pensar
numa postura que deve abordar um modelo novo não só
de remuneração, mas de relacionamento entre os envolvidos.
Hoje em dia se fala muito em ﬁdelização das relações de
prestação de serviços e compra e venda em geral, mas
poucos estão falando da necessidade de haver uma ﬁ-

delização entre planos de saúde x médicos.
Assim sendo, entendemos que a paralisação do atendimento médico vai muito além de um efeito imediato (suspensão dos serviços médicos por dois ou três dias), já que
também propõe uma oportunidade de as partes se enxergarem, respeitarem-se de verdade e, consequentemente,
de se ﬁdelizarem.
Essa mudança de postura deve colocar a ﬁdelização como
pauta também nessas discussões, ou seja, tanto o plano de
saúde deveria se preocupar em ﬁdelizar o médico, como o
médico deveria se preocupar em ﬁdelizar o plano de saúde, pois o custo desse desgaste no relacionamento está
gerando muita desmotivação e desconﬁança. Isso faz com
que os bons proﬁssionais deem lugar àqueles que fecham
os olhos para esse descaso todo e que, por desespero, aceitam qualquer coisa dos planos de saúde em troca, muitas
vezes, de nada.
Em contrapartida, o nível de qualidade no atendimento
médico também despenca, pois se o médico está sendo
obrigado a aceitar valores aviltantes de remuneração, também não tem condições físicas e intelectuais para exercer
a medicina com a atenção, o tempo e o cuidado que o
paciente merece.
Dessa forma, ﬁca mais do que evidenciado que essa relação desgastada pautada em desconﬁança deve dar lugar à
ﬁdelização, pois o custo disso está muito alto não só para
os médicos e planos de saúde, mas também para todos os
envolvidos na cadeia assistencial da saúde.
Por ﬁm, o velho modelo de relacionamento e remuneração “para um ganhar, o outro tem que perder” deve dar lugar ao novo modelo, o que certamente só será construído
com muito diálogo, união, transparência e ﬁdelização.

Juliane Pitella – Advogada e sócia da ELP Rede de Advogados Especializados na Área da Saúde.
E-mail: advsaude@uol.com.br, www.advsaude.com.br
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Consentimento informado para cirurgias
Consulta
Associado à SBOT solicita esclarecimentos e modelo de Consentimento informado para cirurgias.
Parecer
Efetivamente, é importante que o médico seja cada vez mais claro
e sincero com o paciente sobre os riscos do tratamento proposto, os inconvenientes, diﬁculdades e riscos de uma cirurgia. No
instante em que providências nesse sentido são tomadas, visando à transparência na forma de agir do médico, naturalmente o
proﬁssional estará travando com o paciente um relacionamento
de ﬁdelidade e honestidade, fator deﬁnitivo para que a relação
médico-paciente ocorra de forma harmônica. Com esse comportamento, diﬁcilmente um paciente pensará em erros médicos.
É bom ressaltar que o consentimento em questão não impede
que uma situação seja veriﬁcada. Ou seja, diante de reclamações,
dúvidas quanto ao tratamento realizado, eventuais complica-

ções, jamais a existência do consentimento excluirá a possibilidade de exame do ocorrido, quer pelo Conselho Regional de
Medicina, quer pela justiça comum.
A ﬁnalidade do consentimento não é eximir a culpa do proﬁssional. Mas, sim, aproximá-lo de seu cliente através da informação detalhada e minuciosa sobre o caso e a conduta que será
tomada. Aﬁnal, é um direito do paciente. Quando o proﬁssional
atua com franqueza, demonstrando experiência e capacidade,
diﬁcilmente, diante de um resultado já previsto e comentado, o
paciente pensará em erro por parte do proﬁssional.
Aliás, o médico não inicia um tratamento, seja ele invasivo ou
não, dando ao paciente uma promessa de cura. Há, na verdade,
um comprometimento de que fará o melhor possível para curálo, dentro da melhor técnica.
Como parte integrante deste parecer, conﬁra o modelo de Atendimento Ético Certiﬁcado, elaborado pelo Dr. Antonio Couto.

Modelo:
ATENDIMENTO ÉTICO CERTIFICADO
Nº_____
Documento produzido nos moldes dos princípios de eticidade, probidade e boa-fé, garantindo a dignidade das pessoas humanas do médico
e do paciente.
DIREITOS E DEVERES
Do paciente
1. Sua saúde necessita cuidados e escolheu o proﬁssional de forma
voluntária;
2. Acatará, pontualmente, as recomendações médicas de seus atos
no pré, per e pós;
3. Fumo, bebida e obesidade são questões que contribuem para
diﬁcultar recuperações;
4. Recebeu, expressamente, os números de telefones para comunicação com o médico;
5. Respeitará seu médico com o mesmo rigor ético que deverá ser
tratada.

Do médico
1. Compromisso de promover todos os procedimentos de pré, envolvendo anamnese, risco cirúrgico e eventuais exames complementares;
2. Relatar, em prontuário, todas as ocorrências relativas ao pré, per e
pós, visando manter viva a matéria fática;
3. Promover todos os atos de seu ofício, tempestivamente e nos parâmetros estabelecidos pela sua capacidade humana, nos padrões
estabelecidos pela especialidade;
4. Estar preparado para o uso de maiores recursos, mesmo por outros
estabelecimentos, sempre que o caso exija;
5. Preservar a relação médico-paciente correspondendo à conﬁança
que lhe foi atribuída.

ATENDIMENTO ÉTICO CERTIFICADO
Nº_____
Comprometido com o tratamento acordado

Informado e consentido, _______/______/______
_______/______/______
Data

_________________________
Assinatura

INDICAÇÕES E RISCOS PROVÁVEIS. LEIA COM ATENÇÃO
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Opinião

Convênios, chegou a nossa vez
No dia 7 de abril, a categoria médica
que atende aos convênios marcou o
início da luta por honorários congelados há 13 anos (com algumas exceções
nos valores das consultas, que, assim
mesmo, estão aquém daquele mínimo
que merecemos receber pelo nosso trabalho). Em nenhum momento partiu,
de qualquer entidade, a orientação de
“cobrar por fora” do paciente – prática
condenada pelo Conselho Federal de
Medicina. Obviamente, isso foi “plantado” por alguém interessado em nos
indispor com a entidade dos usuários,
que apoiam e participam do nosso
movimento e, principalmente, com o
Cade, que num instante inicial proibiu
qualquer movimento dos médicos, ao
melhor estilo da ditadura truculenta,
extirpada para sempre do nosso país.
Os mais velhos devem lembrar quando,
há três anos, fomos obrigados a suspender o movimento que elaborava uma
Tabela AMB de 1996, com correção da
quantidade de CHs e valores corrigidos anualmente. O CASSI, em nome do
CIEFAS, nos denunciou ao Cade, com a
acusação de formação de cartel. A cada
dia de paralisação, as entidades teriam
de pagar “multa” de R$ 5.000,00. O movimento parou e ﬁcamos usando a tabela
92 até 90, com algumas variações. Em
2003, a AMB comandou a elaboração da
CBHPM, que se tornou uma referência
a ser utilizada, não só pelos convênios,
mas também pelos que prestam serviços médicos no Brasil, inclusive o SUS
(evidentemente com valores diferentes). Mais uma vez não houve a correção
anual, apesar de “solicitada” pela ANS,
que não foi obedecida pelos planos de
saúde. O que ocorre é que, toda vez
que iniciamos qualquer movimento, os
convênios nos enviam contratos para
assinarmos. Algo que, evidentemente,
não devemos fazer. Conforme o esperado, começa a guerra das liminares que o
Conselho Federal de Medicina e as outras entidades enfrentarão. Cabe a todos
nós mantermos o movimento ativo, pois
o interesse é nosso, que reclamamos o
tempo todo contra os valores pagos. E
www.sbot.org.br
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Em nenhum momento nossos dirigentes pregam o tabelamento ou a
“cobrança por fora” – argumentos que
podem prejudicar o nosso relacionamento com os pacientes, razão de ser
da nossa proﬁssão.
Por deliberação unânime, em cada
estado, os convênios receberão as
nossas propostas, por etapas. Aqueles
que responderem e iniciarem negociações não constarão, a princípio, na
relação dos planos de saúde a terem
seu atendimento paralisado (sempre
observando a exceção nas urgências e
emergências).

George Bitar

se neste momento fraquejarmos, serão
outros 13 anos de “escravidão”. Cada um
de nós, no seu estado, região, cidade,
hospital, clínica ou consultório, deve ter
a consciência de que o momento é este,
pois não há como ﬁcar pior. Chegamos
ao limite. O receio de sermos punidos ou
descredenciados é tanto menor quanto
maior for a adesão dos colegas. O objetivo do movimento apoia-se em três
pontos: aumento do valor da consulta
e honorários médicos (computando o
tempo que ﬁcamos sem correção), correção anual dos valores por meio de
contrato registrado em cartório e respeito por nossa liberdade de escolher
o melhor tratamento para nossos pacientes, sem imposições descabidas de
auditores, que humilham o médico com
exigências absurdas e glosas indevidas.
Quando cobramos de outros colegas
a participação nesse movimento, não
devemos esquecer que somos uma categoria e não uma classe. Nem todos os
médicos atendem aos convênios. Uns
atendem ao SUS e outros, mais raros, aos
particulares. Acompanhe e participe das
decisões das nossas entidades nacionais
e estaduais, da sua sociedade de especialidade e até da sua área de atuação,
que tem maior poder de aglutinação, já
que boa parte dos sócios se conhece.

As paralisações afetarão uma especialidade médica por vez. Em cada estado
ou região, os planos de saúde podem
ser outros. Em São Paulo são: Assefaz,
Cetesb, CET, Green Line, Intermédica,
Mediservice, Notredame, Porto Seguro,
Prosaude, Vale e Volkswagen.
A partir de setembro a Obstetrícia e
Ginecologia deve parar entre 1º e 3,
Otorrino entre 8 e 10, Pediatria entre
14 e 16, Ortopedia e Traumatologia
entre 19 e 20, Pneumologia entre 21
e 23 e Cirurgia Plástica entre 28 e 30.
Os anestesiologistas também irão parar, acompanhando as áreas que estiverem no rodízio. Por exemplo: vão
interromper os procedimentos ligados
à Ginecologia na 1ª semana, os ligados
à Otorrinolaringologia na 2ª semana,
os ligados à Ortopedia na 4ª semana, e
assim por diante.
Como pode-se constatar, a organização
do movimento prevê a participação de
todas as sociedades de especialidade. O
que sempre faltou foi a participação de
um número maior de colegas, algo que
agora, acredito, não irá acontecer. Atuo
na “política médica” desde 1971 e confesso que, ﬁnalmente, tenho a sensação
de que os planos de saúde reconhecerão
a importância do nosso trabalho, sem o
qual simplesmente não existiriam.
George Bitar
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Perﬁl

O médico mais novo do Brasil
Donato D’Angelo é um grande exemplo para a Ortopedia brasileira e a sua trajetória
mostra que, com determinação e vontade, tudo é possível
Nascido em 23 de abril de 1919, Donato
D’Angelo tem 92 anos de idade e quase
oito décadas dedicadas, exclusivamente,
à medicina e à especialidade de Ortopedia. Desde criança sabia o que queria ser
quando crescesse. Na famosa Confeitaria D’Angelo, propriedade da família em
Petrópolis, sua cidade natal, já circulava
entre os clientes e respondia a todos que
o indagassem quanto a sua futura proﬁssão: “Quero ser médico!”. Era a sua resposta taxativa desde menino.
Praticamente um menino, com 14 anos
de idade ingressou na Faculdade de
Medicina de Niterói, hoje pertencente à
Universidade Federal Fluminense (UFFM).
Ele prestou o vestibular logo que terminou o ginásio, porém não tinha idade suﬁciente para o curso. Devido a um decreto
imposto por Getúlio Vargas, presidente na
época, que permitia aos pais corrigirem o
registro de seus ﬁlhos – já que a data de
nascimento era considerada a data de
registro –, sua família, partindo dessa brecha legal, conseguiu alterá-lo e ele passou
a ter 16 anos de idade, o que possibilitou
seu ingresso na universidade.
Formou-se então em 1939, com 20 anos,
como o médico mais jovem do país, mostrando desde cedo traços de sua genialidade. Devido a sua dedicação, paixão
e abnegação pela Ortopedia, Donato
D’Angelo realizou muito pela especialidade, principalmente no Estado do Rio
de Janeiro. Em 1948 passou 14 meses
na Itália, no Instituto Rizzoli, em Bolonha,
grande centro de referência em Ortopedia naquela época. Quando retornou ao
Brasil, em 1950, tinha grandes aspirações
de criar em Petrópolis um centro de referência na especialidade. Para a concretização desse sonho, trabalhou arduamente.
Prestou concurso para o Hospital dos
Comerciários no Rio de Janeiro, onde passou logo a cheﬁar o Serviço de Ortopedia
e Traumatologia e, com os recursos desse
hospital, inaugurou, em 1950, o primeiro
Serviço de Ortopedia em Petrópolis, no

Foto recentemente recuperada no acervo
da CHOB e digitalizada para preservação
permanente: Donato D’Angelo ainda muito
jovem, discursando, provavelmente durante o
XIII CBOT, parcialmente realizado em Brasília. A
foto foi doada pela esposa, dona Wanda

Hospital Santa Teresa. Não havia espaço
para descanso em sua rotina de trabalho.
Sua vida era entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, onde realizava milhares de cirurgias
e atendimentos. Foi ortopedista geral
de sucesso com interesse na Cirurgia do
Ombro, sendo considerado um dos pais
da especialidade no Brasil.
Donato D’Angelo passou a vida investindo na busca de aperfeiçoamento e
de novas técnicas que proporcionassem
mais conforto aos seus pacientes. Ele é
um exemplo a ser seguido por todos os
médicos ortopedistas.
“Eu conheci o Dr. Donato com 10 anos
de idade, quando fui de Cachoeiro do
Itapemirim até o Rio de Janeiro com
dois problemas e ele resolveu os dois.
Um como cirurgião ortopedista e outro
com o coração, pois eu não podia
pagar pela consulta. Sou agradecido a
ele por toda a minha vida e me orgulho de ter conhecido uma pessoa que
consegue harmonizar a proﬁssão com
a bondade.”
Homenagem feita pelo cantor
Roberto Carlos durante o 37º CBOT,
realizado em 2005
19
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Trajetória
1939 – Forma-se pela UFFM, aos 20 anos
de idade.
1948 – Ganha bolsa de estudos para
atuar no Instituto Rizzoli da Universidade de Bolonha, Itália.
1950 – Começa sua dedicação à criação
do primeiro Serviço de Ortopedia em Petrópolis.
1955 – Inaugurado o Setor de Ortopedia
no novo Hospital de Ipanema,
onde atuou até a sua aposentadoria, em 1977.
1963 – Eleito presidente da Sociedade
Médica de Petrópolis (até 1965).
1965 – Eleito presidente da Regional de
Petrópolis do Colégio Internacional de Cirurgiões.
1967 – Titular de Ortopedia da Faculdade de Medicina de Petrópolis
(ano de sua fundação).
1972 – Assumiu a edição da Revista
Brasileira de Ortopedia (RBO) e
dirigiu-a por 27 anos.
1975 – Fundou o Serviço de Ortopedia
da Faculdade de Medicina de
Teresópolis.
1977 – Eleito presidente da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e criador da
Comissão de Educação Continuada (CEC).
1979 – Eleito delegado do Brasil na
Sociedade Internacional de Ortopedia (SICOT) por nove anos.
1988 – Eleito o primeiro presidente do
Comitê de Ombro e Cotovelo,
criado no mesmo ano.
1999 – Tornou-se editor emérito da RBO.
Atividades cientíﬁcas
 35 trabalhos publicados em revistas
nacionais.
 8 trabalhos publicados em revistas
internacionais.
 120 trabalhos apresentados em congressos nacionais.
 30 trabalhos apresentados em congressos internacionais.
 96 serviços de especialidade internacionais visitados.
Jornal da SBOT – Julho/Agosto 2011
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CEC

Atualização e Informação
A Comissão de Educação Continuada (CEC) realizou diversos projetos eletrônicos, presenciais
e impressos para a atualização continuada do associado. Conﬁra os principais, entre em
contato com a SBOT e usufrua desse benefício

Projetos eletrônicos
Artigos do Mês
São artigos comentados, “imprescindíveis” para a atualização básica, que
tenham sido publicados em revista de
impacto há no máximo seis meses. Por
questões de direitos autorais, são divulgados apenas os abstracts e um colega
indicado pelo respectivo comitê faz o
resumo em português das informações
contidas no artigo.
O artigo é enviado uma vez por mês para
o associado em formato de newsletter,
mas também ﬁca disponível no site da
SBOT, na página da Comissão de Educação Continuada.

Retorno do consagrado programa de
atualização via internet, com novo
formato. A transmissão é sempre nas
segundas-feiras, às 21 horas, com a participação de três ortopedistas convidados.
São duas apresentações de 15 minutos
sobre um determinado assunto, seguidas da apresentação de casos clínicos
para a discussão on-line e a interação de
todos por meio de perguntas, comentários sobre experiências pessoais etc.

Superiores, Joelho, Lesões no Futebol,
Coluna, Trauma 1 e 2 e Artroscopia).
O programa é perpetuado ao sócio,
que participa via web de uma série de
atividades didáticas, permitindo inclusive acumular pontos que valem para a
recertiﬁcação. Todo sócio receberá uma
senha de acesso e terá direito à interatividade.

O que é...

Técnicas Cirúrgicas

Projetos impressos
Livro de técnicas cirúrgicas com DVD,
dividido em seis volumes.

Manual de Trauma
Ortopédico

Atualização On-line

Projeto de elaboração de fôlderes informativos destinados aos pacientes, com
orientações básicas a respeito de diversas patologias ortopédicas.

E-learning (PEC)
Projeto concluído. Oito lâminas com
temas abrangentes (Ombro, Membros
www.sbot.org.br
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Oferece ao ortopedista mais uma ferramenta útil ao seu cotidiano proﬁssional.
Para facilitar o manuseio, o manual tem
formato de bolso. A abordagem dos
temas é feita de maneira direta e objetiva,
possibilitando uma leitura dinâmica.

Tradução do livro de
Rockwood & Green
Revisão cientíﬁca da tradução da sétima
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CEC
edição, possibilitando o acesso em português da consagrada obra ortopédica.

Proato

Revista Clínica Ortopédica
A continuidade da clássica publicação
iniciada por Arlindo Pardini e José Márcio
Gonçalves de Souza e continuada pela
CEC. Cada publicação reúne diferentes
temas sobre um mesmo assunto. Concisa revisão e conceitos modernos produzidos por autores nacionais.

1.000 Perguntas e Respostas
Comentadas em Ortopedia e
Traumatologia - 2ª edição

de experiências, a discussão e soluções
que cada serviço encontra na busca de
aprimoramento na formação dos ortopedistas das diversas regiões do Brasil. O
objetivo é obter um padrão mais semelhante possível das técnicas do ensino e
do aprendizado desenvolvidos nos 140
serviços de formação de especialistas. A
cada ano o convite é dirigido a diferentes membros do serviço, aumentando
a inclusão e o entendimento da equipe
responsável pelo ensino.

Outra maneira de atualização e aprendizado com a participação ativa do leitor.
As perguntas serão divididas em especialidades, facilitando o manuseio. Ideal
para residentes e ortopedistas que preferem “ir direto à resposta”.
Consagrado Programa de Atualização
em Ortopedia e Traumatologia produzido em parceria com a ArtMed, está em
seu Ciclo 6 e o planejamento é mantêlo até 2016. O material é disponibilizado
em forma impressa e on-line.

Projetos presenciais
III Fórum de Preceptores
Encontro de preceptores dos serviços de
residência médica, que promove a troca
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CET – Atualização

Exame escrito tem novo formato
Alterada para beneﬁciar o candidato, a 1ª fase do TEOT passa a ser
descentralizada e realizada em nova data
O Exame para
Obtenção de
Título de Especialista da
SBOT será dividido em duas
fases: a escrita,
composta por
uma prova de
múltipla escoJoao Baptista Gomes
lha; e a prática,
dos Santos, presidente
com exame
da CET
oral, exame
físico e prova de habilidades. Ambas as
fases ocorriam em Campinas, sempre no
mês de janeiro. Porém, a partir deste ano,
o TEOT apresentará novidades que serão
benéﬁcas aos candidatos e a toda a organização do evento.
A primeira fase, que tem caráter eliminatório, será realizada em dezembro em
seis regiões brasileiras. A prova escrita
será aplicada nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Brasília e Recife. “A ideia é fazer nesses
centros regionais para que os candidatos possam se deslocar o menos possível
para a realização da prova. Os aprovados
seguem para Campinas em janeiro, para
realizar a segunda fase do exame”, explica João Baptista Gomes dos Santos, presidente da Comissão de Ensino e Treinamento. (CET).

A distribuição dos estados que receberão a prova também foi previamente
analisada. Ela foi baseada no estudo
dos exames dos últimos anos e na concentração dos atuais R3, que estão em
treinamento. “Consideramos essa distribuição adequada, comparando com a
localização regional dos candidatos”, explica ele. Outro grande diferencial é a organização da prova em Campinas. Com
os candidatos previamente aprovados, a
CET poderá otimizar o exame oral, físico
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Foi encaminhada uma carta a todos os
chefes de serviço da SBOT informando
a antecipação e a descentralização do
exame escrito. Segundo João Baptista,
todos os envolvidos na prova, tanto os
chefes como os candidatos, receberam
bem a notícia. “Repercutiu muito bem
entre os candidatos e os examinadores.”
Segundo Osvandré Lech, outro grande
benefício será o envolvimento das regionais e dos ortopedistas locais com a
organização do evento. No mesmo dia
em que o exame será aplicado, os examinadores e observadores da região poderão fazer a prova. Os chefes de serviço
e preceptores serão convidados para
conhecer o exame escrito e participar
dessa fase do TEOT. “Muitas pessoas que
não têm a oportunidade de ir a Campinas poderão participar, pelo menos, de
uma fase do exame”, fala Lech.
Segurança da prova

A partir do TEOT 2012 a prova de habilidades
passa a valer pontuação no resultado ﬁnal

É importante ressaltar que a aplicação
da prova continua com o mesmo rigor
e a mesma segurança do que quando
feita em Campinas. A prova será aplicada pelos membros da CET e pelos
“sombras” – ex-membros da comissão e
que sempre ajudaram no exame. “A CET
estará presente em todos os momentos
da prova, garantindo total segurança e
conﬁdencialidade dos exames. Serão
seus membros que irão levar as provas
às regionais, aplicá-las e corrigi-las”, explica o presidente da comissão.
A prova de habilidades também é destaque no TEOT 2012. Aplicada no último
TEOT de forma experimental, a prova
não valia pontos. Porém, a partir deste
ano, será aplicada novamente e valerá
pontuação. “Repercutiu tão bem entre
os candidatos e os examinadores que a
CET decidiu implantá-la deﬁnitivamente”, ﬁnaliza João Baptista.

Integrantes da CET durante o 40º TEOT

www.sbot.org.br

e de habilidades. “Isso signiﬁca mais agilidade e mais economia de recursos.”
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RIO DE JANEIRO
Atividades do primeiro semestre

GOIÁS
Reunião do Membro Superior
O curso foi realizado de 28 a 30 de julho, no hotel Crowne Plaza
em Belém, com a presença de 36 ortopedistas, sendo 34 do
Pará e dois do Amapá. Todos participaram ativamente, levantando relevantes questões da prática do trauma. Os assuntos
foram conduzidos pelos médicos Hélio Fernandes, William
Belangero, Pedro Tucci, Pedro Labrocini, Flamarion Batista, Leonardo Rocha e Rogério Bittar. “Agradecemos à organização do
evento e aos palestrantes pela importante colaboração para o
aperfeiçoamento da Ortopedia em nosso estado”, diz Fernando
Brasil, presidente da SBOT-PA.

Médicos goianos recebem título de Ortopedia e
Traumatologia

Melhorias signiﬁcativas em prol da classe representada pela
SBOT-RJ foram estabelecidas já no primeiro semestre deste
ano. Questões referentes à defesa proﬁssional, à capacitação de
residentes e à atualização de proﬁssionais norteiam as diretrizes da nova presidência, que também enxerga a importância
da aproximação das ações realizadas pela Regional Rio com a
população.
No mês de fevereiro, em uma ação para integrar os ortopedistas e a sociedade civil, a SBOT-RJ realizou a campanha “Folia
sem Trauma. Não faça deste seu último carnaval”. Em três dias
de ação, mais de 1.270 motoristas receberam informações sobre direção segura, além de serviços de saúde gratuitos, e mais
de 7 mil cartilhas com dicas e estatísticas sobre o assunto, elaboradas pela SBOT-RJ, foram distribuídas em diversos pontos.
No âmbito da defesa proﬁssional, a SBOT-RJ encomendou, em
março, uma pesquisa para aferir a opinião dos ortopedistas do
Estado do Rio de Janeiro sobre a relação médicos-planos de
saúde. Um total de 240 proﬁssionais membros da entidade foi
ouvido, e o resultado apontou que 80,8% dos entrevistados
consideraram como péssimo/ruim o nível de remuneração
praticado pelas administradoras dos planos e 48% classiﬁcaram
também como péssima/ruim a relação com as mesmas.
Já para os residentes e estudantes, a Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da Regional Rio criou o OrtoCurso, reservado
aos proﬁssionais, não sócios da SBOT, interessados em realizar
a prova para a aquisição do Título de Especialista em Traumatologia e Ortopedia (TEOT). O OrtoCurso já tem programação
deﬁnida e será realizado na Casa do Ortopedista, sede da Regional Rio. A programação pode ser conferida no site da SBOTRJ: www.sbotrj.com.br.

Nove ortopedistas estão preparados para atuar nos hospitais
do estado. A SBOT-GO entregou, no dia 16 junho, os certiﬁcados de títulos de Especialista em Ortopedia e Traumatologia dos residentes aprovados na última avaliação do Título
de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT).
João Alírio, representante do Departamento de Ortopedia
do Hospital das Clínicas (HC), diz que a entrega dos títulos é
um momento de grande importância e orgulho para a sociedade goiana, pois a formação que é ensinada no estado
segue as recomendações da SBOT. “O nosso serviço segue
os padrões sugeridos conforme a solicitação da sociedade
brasileira. A aprovação na prova mostra que o residente está
bem qualiﬁcado e bem preparado para o mercado proﬁssional”, atesta. João Alírio acrescenta que os hospitais de
Goiás estão de parabéns, pois proporcionaram condições
adequadas para que os residentes fossem bem preparados
para prova de títulos.
Além da entrega dos nove títulos, os proﬁssionais e convidados assistiram à palestra do médico Marcelo Boerge, conferencista em atendimento ao paciente. Segundo o especialista, é de fundamental importância que todo proﬁssional
que está ingressando no mercado esteja atento às melhores
práticas proﬁssionais que o mercado exige. “Os médicos são
peças importantes para a formação de opinião e ﬁdelização
do paciente nos hospitais. Por isso, é importante que o papel
do proﬁssional de saúde esteja atrelado às novas exigências
do consumidor de saúde, que mudou muito nos últimos
anos”, comenta.

PARÁ
Curso AOTRAUMA acontece em
Belém

www.sbot.org.br
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O curso foi realizado de 28 a 30 de julho, no hotel Crowne Plaza em Belém, com a presença de 36 ortopedistas, sendo 34 do
Pará e dois do Amapá. Todos participaram ativamente, levantando relevantes questões da prática do trauma. Os assuntos foram
conduzidos pelos médicos Hélio Fernandes, William Belangero,
Pedro Tucci, Pedro Labrocini, Flamarion Batista, Leonardo Rocha
e Rogério Bittar. “Agradecemos à organização do evento e aos palestrantes pela importante colaboração para o aperfeiçoamento
da Ortopedia em nosso estado”, diz Fernando Brasil, presidente
da SBOT-PA.
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CEARÁ
Encontro do Clube do Pé

RIO GRANDE DO SUL
Projeto de Interiorização

A SBOT-RS deu continuidade ao Projeto de Interiorização
realizando eventos de educação continuada nas cidades
de Cruz Alta e Santana do Livramento. Foram realizados
encontros com os ortopedistas da região e ministradas palestras (Alexandre Marcolla, Marcos Paulo, Ricardo Kaempf,
Ary Ungaretti, Rafael Praetzel e Paulo Piccoli) com o tema
Trauma Ortopédico, além da realização de workshops. A
participação dos ortopedistas e outros proﬁssionais da área
da saúde comprova a aceitação desses eventos nas regiões
do interior do estado. Ainda neste ano, a SBOT-RS fará mais
dois eventos, nas cidades de Vacaria e Santa Maria.

A SBOT-CE, em parceria com a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé e com o Clube do Pé
pelo Brasil, realizou o Encontro do Clube do Pé nos dias 1º
e 2 de julho.
Com patrocínio da Salvapé e da Pﬁzer, os especialistas da
ABTPé, Osny Salomão (SP) e Antônio Egydio Carvalho Júnior
(SP), foram os moderadores convidados para comentar os
casos clínicos apresentados pelos ortopedistas locais. Além
deles, também participaram do encontro o presidente da
ABTPé, Augusto César Monteiro (SP), o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP), Rui Maciel de
Godoy Júnior (SP), e o membro da ABTPé do Estado de São
Paulo Eduardo Melo.

Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
Realizou-se no dia 30 de junho,
junto à sede da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), a
reunião de instalação do Comitê Estadual de Mobilização pela
Segurança no Trânsito. A SBOT
e a SBOT-RS estiveram presentes e foram representadas por
Fábio Krebs.
Na ocasião, o presidente do comitê, vice-governador do estado, Beto Grill, ortopedista traumatologista, manifestou a
intenção dessa ação, visando minimizar o grande número de
acidentes de trânsito que ocorrem atualmente. A ideia é unir
esforços de vários segmentos no sentido de realizar atividades
e ações preventivas.
Foram formadas as câmaras temáticas de Legislação do Trânsito, Segurança Viária, Educação, Campanha e Publicidade, e
Saúde. A SBOT participará da Câmara Temática de Saúde, auxiliando na mudança do quadro atual.
O major Ordeli Savedra Gomes, integrante do comitê, apresentou o histórico das ações já desenvolvidas pelo grupo. Ficou
estabelecido um cronograma de reuniões durante os próximos
meses, com o objetivo de aumentar a educação no trânsito,
gerando uma diminuição dos acidentes e, consequentemente,
a redução do número de mortes e sequelas.

Curso de Artroscopia e Trauma Esportivo

Realizado nos dias 10 e 11 de junho, o curso “Artroscopia
e Trauma Esportivo” foi o segundo evento da programação
científica da SBOT-CE deste ano. Arnaldo José Hernandez e
Sérgio Canuto foram os palestrantes convidados. Foi realizado um workshop sobre Reconstrução Ligamentar, com
o apoio da empresa de material ortopédico Ortogênese.
O curso foi coordenado pelo vice-presidente da SBOT-CE,
Marcos Girão, e pelo 18° presidente da SBOT-CE, Marcelo
Cortez.
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SANTA CATARINA
Comissão Estadual de Residência
em Ortopedia e Traumatologia

MINAS GERAIS
Curso de Metodologia Científica
A SBOT-MG, consciente da importância e de sua responsabilidade como entidade de promoção cientíﬁca, vem incentivando a pesquisa em Ortopedia e Traumatologia. Recentemente,
lançou uma revista com artigos de autoria de renomados colegas e, agora, abre inscrições para o seu segundo curso de Metodologia Cientíﬁca, como forma de promover a investigação
e incentivar jovens médicos a pesquisarem e publicarem seus
trabalhos.
O curso de Metodologia Cientíﬁca da SBOT-MG – com carga
horária de oito horas – será realizado na segunda semana de
setembro, em data ainda a ser deﬁnida. O curso será ministrado
por proﬁssionais experientes, com publicações regulares.
De acordo com Luiz Eduardo Teixeira, um dos coordenadores,
“o objetivo é tornar o curso mais prático e útil para os nossos
pesquisadores que desejam enviar trabalhos de qualidade para
o TEOT 2012. Assim, durante as aulas iremos orientar os alunos
na confecção ﬁnal de seus manuscritos a serem enviados à
SBOT”. Mais informações pelo telefone (31) 3273-3066.

Chefes dos serviços de residência médica em Ortopedia e
Traumatologia compõem a comissão, que já vem se reunindo para
o trabalho de aprimoramento constante na formação de novos
proﬁssionais da especialidade em Santa Catarina

Criada pela SBOT-SC, a Comissão de Residência em Ortopedia
e Traumatologia (CER) já está em plena atividade. A comissão
segue orientação da SBOT, como forma de auxiliar as questões
que envolvem a formação dos novos médicos da especialidade, servindo de instrumento de integração entre os serviços e
os proﬁssionais que atuam na área. O grupo é formado pelos
chefes dos staﬀs dos serviços de residência de todo o estado e
tem a coordenação do diretor técnico-cientíﬁco da SBOT-SC,
Henrique Ayzemberg.
A pauta de discussão dos trabalhos envolve os programas de
R1, R2 e R3, residência em Ortopedia Pediátrica, métodos de
avaliação dos residentes, intercâmbio entre os serviços, publicações de trabalhos, suporte jurídico, curso de imersão e as
mudanças na prova de obtenção do TEOT a partir deste ano.
Para Henrique Ayzemberg, coordenador da comissão e também membro da Comissão de Educação Continuada da SBOT,
a CER é de extrema importância para o aprimoramento dos
serviços de residência médica na especialidade. “É uma conquista a ser comemorada, pois deverá proporcionar avanços
importantes na formação da Ortopedia no estado. Temos muito a compartilhar em experiências e objetivos comuns para a
melhoria contínua dos serviços.”

TEOT 2012
A SBOT-MG realizou, nos dias 3 e 4 de junho, na Faculdade de
Medicina da UFMG, mais um módulo do seu Programa de Educação Continuada com vistas ao TEOT 2012, desta vez enfocando os temas Ombro, Cotovelo e Mão.
A etapa ﬁnal, marcada inicialmente para os dias 25 e 26 de novembro, foi antecipada para os dias 28 e 29 de outubro, no Hospital Madre Tereza, em razão da mudança da data da primeira
etapa do TEOT 2012, programada para o dia 1° de dezembro.

Responsabilidade social
As palestras mensais gratuitas, promovidas pela SBOT-MG, voltadas para a comunidade, têm sempre uma plateia ativa. São
abordados os assuntos mais atuais da Ortopedia e Traumatologia. A iniciativa, importante do ponto de vista da responsabilidade social, atrai mulheres e homens, de diversas faixas etárias,
até a regional mineira da SBOT.

SÃO PAULO
O site do 24º COTESP já está no ar
Inscrições on-line, informações sobre o envio de trabalhos e turismo na cidade
de Campos do Jordão já podem ser conferidos no site
www.cotesp2012.com.br.
O 24º Congresso de Ortopedia e Traumatologia
do Estado de São Paulo
será realizado de 10 a 12 de maio de 2012. Em breve, notícias sobre
a programação cientíﬁca, social e convidados estrangeiros.

www.sbot.org.br
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Programe-se
Jornada de Trauma do Membro Superior – Conceitos Atuais
Data: 1º de outubro de 2011
Local: Hotel Blue Tree – São José dos Campos
Cidade: São José dos Campos – SP
Informações: www.orthoservice.com.br
13º Encontro dos Residentes do Estado de São Paulo
Data: 28 e 29 de outubro de 2011
Local: Fecomercio
Cidade: São Paulo – SP
Informações: (11) 3889-7073
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QUADRIL
Assembleia-geral e eleição da diretoria executiva da SBQ 2012-2013
O presidente da SBQ, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores associados à eleição da diretoria executiva para o mandato do biênio 2012-2013 e para a assembleia-geral ordinária, a serem realizadas no dia 8 de setembro,
por ocasião do XIV Congresso Brasileiro de Quadril, que ocorrerá nas dependências do Hotel Bourbon Cataratas em Foz
do Iguaçu (PR) de 7 a 10 de setembro de 2011.
a) As eleições para a diretoria executiva serão realizadas das 8h às 16h do dia 8/9/2011, nas dependências do stand da
SBQ, na ala de exposições do XIV Congresso Brasileiro de Quadril.
b) Somente poderão votar e serem votados os associados quites com a Tesouraria, incluída a anuidade de 2011.
c) As chapas concorrentes para os cargos da diretoria executiva deverão estar completas com as indicações para presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, diretor científico, presidentes das sete regionais da SBQ e para presidente
do XV Congresso Brasileiro de Quadril (2013), este último obrigatoriamente pertencente à Regional Paulista. As chapas
poderão ser inscritas até no máximo dia 5 de agosto de 2011, por e-mail com confirmação de leitura enviado para
secretaria@sbquadril.org.br ou através de carta registrada para a Sociedade Brasileira de Quadril, Av. Dr. Manoel
Furtado 310, Centro, Batatais – SP, CEP: 14300-000, aos cuidados de Luiz Sérgio Marcelino Gomes, presidente da SBQ.
d) Por esta convocação fica ainda nomeada a Comissão Eleitoral, que deverá ser constituída pelos associados: Antero
Camisa, Marco Antônio Pedroni e Ricardo Horta Miranda. Suplentes: Milton V. Roos e Pedro Ivo de Carvalho.
e) A assembleia-geral ordinária realizar-se-á no dia 8/9/2011 das 18h às 19h em sala específica do Hotel Bourbon Cataratas em Foz do Iguaçu (PR), devidamente anunciada na recepção do hotel. A pauta para a assembleia-geral ordinária
será assim constituída:
- Aprovação da ata anterior, que estará disponível para leitura prévia no site da SBQ (www.sbquadril.org.br) a partir
do dia 15 de agosto de 2011, através do link http://www.sbquadril.org.br/ata-assembleia.php.
- Relatório de Gestão 2010-2011
- Propostas de alterações estatutárias
- Apuração e resultado das eleições
- Temas omissos, sujeitos à pré-aprovação da assembleia
- Palavra livre
- Encerramento
Batatais, 18 de julho de 2011
Luiz Sérgio Marcelino Gomes
Presidente da SBQ

COLUNA
Comunicado
A Sociedade Brasileira de Coluna, através da sua Comissão de Capacitação Proﬁssional (CCP), regulamentou o acesso de novos
sócios aos quadros da SBC.
Novos sócios formados posteriormente a 1997 necessitam preencher requisitos mínimos além da sua formação médica. Devem ser já titulados e já pertencerem aos quadros da SBOT ou da SBN. Necessitam apresentar um trabalho cientíﬁco para avaliação e sua possível publicação, análise de currículo, e serão submetidos a provas tanto oral como escrita. Para os candidatos
ortopedistas, além do exposto também é necessário um estágio especíﬁco em Cirurgia da Coluna de no mínimo um ano em
um serviço credenciado para tal.
O nosso exame é realizado anualmente em Ribeirão Preto no evento Técnicas Modernas e Avanços na Cirurgia da Coluna.
Como detalhe, a nossa prova oral segue os mesmos moldes da prova realizada pela SBOT em Campinas em seu exame.
Neste ano, estão inscritos 53 candidatos entre ortopedistas e neurocirurgiões.
No caso de formados antes de 1997, serão submetidos à avaliação de documentação comprobatória de atuação na área de
Cirurgia da Coluna e recomendação de três membros titulares.
Edson Pudles
Coordenador da CCP
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ARTROSCOPIA E TRAUMATOLOGIA DO ESPORTE
Programa de capacitação em Traumatologia Esportiva
No dia 2 de agosto, foi realizado no Museu do Futebol o lançamento oﬁcial do programa Traveling
Fellowship para capacitação e especialização cientíﬁca de ortopedistas na área de Traumatologia
Esportiva.
O evento contou com a presença de representantes da Sanoﬁ-Aventis, do presidente da SBRATE,
André Pedrinelli, do presidente da SBOT, Osvandré Lech, do diretor médico do Comitê Olímpico
Brasileiro, João Granjeiro, do médico da Seleção Brasileira de Futebol, José Luiz Runco, e do médico
Joaquim Grava, da Comissão Nacional de Médicos do Futebol, criada em maio de 2011. Na ocasião,
Osvandré Lech também entregou placas em reconhecimento pela ação da Sanoﬁ na Traumatologia do Esporte.
O programa selecionou três ortopedistas que irão passar um mês em um dos mais avançados centros de traumatologia mundial, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Os proﬁssionais escolhidos também terão a oportunidade de acompanhar por um mês o trabalho desenvolvido nos centros de treinamento de clubes de futebol proﬁssional do Brasil. “A SBRATE
busca sempre estimular a atualização cientíﬁca dos seus associados, que contribuirão no futuro para a evolução da qualidade
médico-cientíﬁca no país”, diz Rogério Teixeira da Silva, coordenador do programa para o ano de 2011.
Selecionados: Bernardo Marcellus Terra, 29 anos; Giovanna Ignácio Subirá Medina, 30 anos; Marcello Teixeira Castiglia, 32 anos;
e o suplente Alexandre de Paiva Luciano, 35 anos.

CIRURGIA DO JOELHO
Cursos Regionais
A SBCJ vem consolidando seus Cursos Regionais a cada evento realizado, reunindo grandes nomes da Ortopedia brasileira. Nos três primeiros encontros de 2011 estiveram presentes cerca de 600 pessoas, entre inscritos e palestrantes. Tudo isso, fruto do trabalho,
empenho e envolvimento das regionais e da diretoria da SBCJ.
A programação de 2011 foi iniciada no mês de março, em Belo Horizonte, e superou as
expectativas, tanto pelo excelente público como pelo alto nível cientíﬁco. Em maio foi a
vez da Regional Rio, que recebeu em Búzios a 3ª Jornada de Cirurgia do Joelho da Regional Rio e a 2ª Jornada Luso-Brasileira, simultaneamente, e contou com a presença de dois
palestrantes de Portugal que compartilharam suas experiências com os brasileiros.
A 3ª Jornada de Cirurgia do Joelho da Regional São Paulo, em junho, reuniu no Maksoud Plaza, na capital, renomados cirurgiões
brasileiros e diretores da SBCJ como palestrantes, além de um grande público. Recife recebeu o Curso da Regional BA/SE/PE/
AL/PB nos dias 5 e 6 de agosto e o próximo evento será da Regional NO/NE/CO, nos dias 23 e 24 de setembro, no hotel Mercure
Brasília Eixo, em Brasília (DF). A programação será encerrada no sul, nos dias 14 e 15 de outubro, no hotel Recanto das Águas,
em Camboriú (SC). O presidente da SBCJ, Ricardo Cury, explica que além de discutir temas de relevância para a especialidade,
as jornadas também abrem espaço para a participação dos médicos de cada região e aproximam os mais jovens dos cirurgiões
mais experientes. Além disso, os eventos contam pontos para a recertiﬁcação dos especialistas.

CIRURGIA DO TORNOZELO E PÉ
Programe-se
1º Curso de Deformidades do Antepé
Data: 30 de setembro e 1º de outubro de 2011
Local: Jurerê Beach Village – Florianópolis (SC)
Informações: www.abtpe.org.br
Jornada Ibero-Americana de Atualização em Patologias do Pé e Tornozelo
Data: 2 e 3 de dezembro de 2011
Local: Hotel Monreale Resort – Poços de Caldas (MG)
Informações: (35) 3721-3851 – Prisma Eventos
www.jornadaiberoamericana.com.br

www.sbot.org.br
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Comissões permanentes, especiais, comitês e regionais

Comissões
Permanentes
Congressos
Osvandré Lech – RS
lech@lech.med.com
Reynaldo Jesus Garcia Filho – SP
rjgarcia.ops@terra.com.br
Paulo Lobo Junior – DF
paulolobojr@gmail.com
Osmar Avanzi – SP
oavanzi@hotmail.com
Adalberto Visco – BA
avisco@uol.com.br
Controle de Material
Sergio Y. Okane – SP
okanesergio@uol.com.br
Edison Noboru Fujiki – SP
enfuji@terra.com.br
Tito Henrique de N. Rocha – RJ
titorocha@terra.com.br
Luis E. Munhoz da Rocha – PR
lemrocha@gmail.com
Julio RuﬁnoTorres – AM
torres.julio@terra.com.br

Robert Meves – SP
robertmeves@hotmail.com
Gilberto Camanho – SP
gilbertocamanho@uol.com.br
João Baptista dos Santos – SP
joaobgs@ig.com.br
Roberto Santin – SP
robertosantin@uol.com.br

Interatividade Social

Antonio Marcos Ferracini – BA
ferraciniam@gmail.com

Campanhas Públicas,
Responsabilidade Social e Marketing

Gilberto Luís Camanho – SP
Editor Chefe - gilbertocamanho@uol.
com.br
José Sérgio Franco – RJ
jsfranco@globo.com
Akira Ishida – SP
akira.dot@epm.br
Helton Luiz A. Deﬁno – SP
hladeﬁn@fmrp.usp.br
Sérgio Luiz Checchia – SP
sergio@ombro.med.br
Marco Antonio Percope – MG
mapa.bhz@terra.com.br
Sérgio Zylbersztejn – RS
sergiozyl@terra.com.br

João B. G. dos Santos – Pres. – SP
joaobgs@ig.com.br
Vincenzo Giordano Neto – RJ
v_giordano@mac.com
Jamil Faissal Soni – PR
jamilfsoni@hotmail.com
Andre Pedrinelli – SP
pedrinelli@uol.com.br
Wagner Nogueira da Silva – MG
wagnernogueiradasilva@yahoo.com.br
Fernando A. M. Façanha Filho – CE
ﬀacanhaﬁlho@yahoo.com.br
João Antonio M. Guimarães – RJ
jomatheus@uol.com.br
Roberto Yukio Ikemoto – SP
rehema@terra.com.br
Aloisio Bonavides Jr. – DF
aloisiobonavides@hotmail.com

Paulo Lobo Jr. – DF
Coord. Ações Inst.
paulolobojr@gmail.com
Mauricio Kfuri – SP
Secretário Adjunto
mauriciokfuri@terra.com.br
Miguel Akkari – SP
Crianças
miguel.akkari@gmail.com
Kodi Kojima – SP
Adultos e 3ª Idade
kodikojima@uol.com.br
Fábio Krebs – RS
Ativ. Esportivas
fabio.krebs@terra.com.br
Mauro Gracitelli – SP
Portal, Twitter, Facebook,etc
mgracitelli@gmail.com
Edílson Forlin – PR
Camp. Públicas
ediforlin@hotmail.com
Leandro Reckers – RS
Divulg. Cientíﬁca
leandroreckers@uol.com.br

Estatutos e Regimentos

Publicação e Divulgação

Jaime Wageck – Pres. – RS
wageck@joelho.com.br
Karlos Celso Mesquita – RJ
karlosmesquita@terra.com.br
William Belangero – SP
belangerowd@gmail.com
Nelson Elias – ES
nelias17@uol.com.br
Glauco Manso – AL
glaucomanso@uol.com.br
Arlindo Gomes Pardini – MG
arpardini@uol.com.br

Osvandré Lech – RS
lech@lech.med.com
Jorge dos Santos Silva – SP
jssg@uol.com.br
Adalberto Visco – BA
avisco@uol.com.br
Wilson Mello Alves Jr. – SP
wmelloa@me.com
Gilberto Luís Camanho – SP
gilbertocamanho@uol.com.br

Benefícios e Previdência Social
Ricardo Esperidião – Pres. – GO
ricaresper@zipmail.com.br
Pedro Péricles R. Baptista – SP
pedro@sbot.org.br
Salvador Luiggi Oliveira – PE
sluiggi@uol.com.br
Itiro Suzuki – SP
itirosuzuki@clinicareboucas.com.br
Giana Giostri – PR
ggiostri@gmail.com
Cássio Telles – MT
drcassio@terra.com.br

Eduardo Sadao – Pres. – SP
sadao@sbot.org.br;
Leonardo Cortes Antunes – MG
ortholeo@gold.com.br
Marcelo C. Krause Gonçalves – PE
marcelo_krause@hotmail.com
Luis M. de Azevedo Malta – RJ
marcelomalta@hotmail.com
Ingo Schneider – SC
ingo@iot.com.br
Fernando Baldy dos Reis – SP
fbaldy.dot@gmail.com
Paulo Colavolpe – BA
pcolavolpe@yahoo.com.br

Sérgio Checchia – Pres. – SP
sergio@ombro.med.br
Paulo Roberto Barbosa – RJ
paulo.barbosa@mac.com
Patricia M. de M. Barros Fucs – SP
patrícia@fucs.com.br
José Sérgio Franco – RJ
jsfranco@globo.com

História da Ortopedia

Conselho Editorial – Jornal

Ensino e Graduação em O. T.

Samuel Ribak – Pres. – SP
samuelribak@terra.com.br
Marcio Ibrahim – MG
jane@prover.com.br
Manlio Napoli – SP
manlionapoli@bol.com.br
José Carlos A. Ferreira – SP
jcarlos_f@uol.com.br
Edison José Antunes – DF
antunes@ambr.com.br

Wilson de Mello – Editor Chefe – SP
wmelloa@me.com
Rene Jorge Abdalla – SP
cecore@terra.com.br
Pedro Doneux Santos – SP
pdoneux@uol.com.br
Rodrigo Galinari – MG
ortolife@ortolife.com.br
Narcisio S. do Nascimento – RN
narcisionascimento@terra.com.br

Rames Mattar Jr. – Pres. – SP
rames@globo.com
Augusto Braga dos Santos – GO
augustobsantos@gmail.com
Luiz Roberto Stigler Marczyk – RS
marczyk.ez@terra.com.br;
José Batista Volpon – SP
jbvolpon@fmrp.usp.br
Osmar Pedro A. de Camargo – SP
opac@uol.com.br

Ensino e Treinamento

Conselho Fiscal - 2011
Moisés Cohen – SP
m.cohen@uol.com.br;
Arlindo Gomes Pardini – MG
arpardini@uol.com.br;
Luiz A. Munhoz da Cunha – PR
lamcunha@gmail.com
Romeu Krause – PE
romeukrause@hotmail.com
Caio Fernando – DF
ortopedia_caio@hotmail.com
Kleber Oliveira – PE
klebercirurgiadamao@ig.com.br

Dignidade e Defesa Proﬁssional
Robson de Azevedo – Pres. – GO
defesaproﬁssional@gmail.com
Leonardo Eulálio de A. Lima – PI
leonardoeulalio@gmail.com
Eduardo Luis Cruells Vieira – SP
eduardolvieira@hotmail.com
Alexandre Guedes Marcolla – RS
agmarcolla@gmail.com
Lauro Cosme dos Reis Filho – CE
lauroreis@uol.com.br
Renato de Brito A. Graça – RJ
rgraca@radnet.com.br
Fabio dos Santos Magalhães – MS
fmagalhaes@brturbo.com
Luiz Egidio Costi – PE
luizcosti@gmail.com
Fábio Dal Molin – RS
dalmolin@ombrocotovelo.com.br
Joel Brito Coelho – AP
jb_coelho_br@yahoo.com.br
Educação Continuada
Alexandre Fogaça – Pres. – SP
aacristante@uol.com.br
Múcio B. Vaz de Almeida – PE
vaz@superig.com.br
Maria Isabel Pozzi Guerra – RS
isa.pozzi@terra.com.br
Marco Antonio Percope – MG
mapa.bhz@terra.com.br
Sandro da Silva Reginaldo – GO
ombroecotovelo@yahoo.com.br
Rogerio Fuchs – PR
rfuchs@microcomp.com.br
João Maurício Barretto – RJ
joaomb@gbl.com.br
Henrique Ayzemberg – SC
henrique@iot.com.br

Comissões
Especiais
Assuntos AMB/CFM

Tecnologia da Informação
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Conselho Editorial – RBO

Akira Ishida – Pres. – SP
akira.dot@epm.br
Afonso Henrique Fernandes – DF
afonsohpf@yahoo.com.br
Hélio Barroso dos Reis – ES
heliobarrosoreis@gmail.com.br
Assuntos Internacionais
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Comissões permanentes, especiais, comitês e regionais
Estudos Epidemiológicos

Integração das Regionais

Helio J. A. Fernandes – Pres. – SP
heliofernandes@terra.com.br
Adriano Marchetto – SP
amarchetto@uol.com.br
José Edilberto Ramalho – RJ
eramalho@pobox.com
José Olavo M. de Castro – SP
joseolavo@gmail.com
Leandro Spinelli – RS
spinelli@portoweb.com.br

João E. Simionatto – Pres. – DF
joedu@terra.com.br
José Wilson Serbino Jr. – RO
serbinojr@hotmail.com
Cláudio Mancini Jr. – MS
claudiomancini_dr@hotmail.com
Carlos Alfredo Lobo Jasmin – RJ
alfredojasmin@hotmail.com
Hermann Costa Gomes – RN
hecoga2000@yahoo.com.br

Executiva – 43º Congresso

Interinstitucional

Osmar Avanzi – Pres. – SP
oavanzi@hotmail.com
Osvandré Luiz Canﬁeld Lech – RS
lech@lech.med.com
Cláudio Santilli – SP
ortopedsantili@yahoo.com.br
Eduardo Sadao Yonamine – SP
sadao@sbot.org.br
Itiro Suzuki – SP
itirosuzuki@clinicareboucas.com.br
João Baptista G. dos Santos – SP
joaobgs@ig.com.br
José Soares Hungria Neto – PE
jose.hungria@fcmscsp.edu.br
Osmar Pedro A. de Camargo – SP
opac@uol.com.br
Patrícia Maria de M. B. Fucs – SP
patricia@fucs.com.br
Roberto Attílio Lima Santin – SP
robertosantin@uol.com.br
Sérgio Luiz Checchia – SP
sergio@ombro.med.br

Rogério T. da Silva – SP (Indústria)
rgtsilva@uol.com.br
Michel Simoni – RJ (Indústria)
michaelsimoni@globo.com.br
Marcelo Abagge – PR (Indústria)
mabagge@bighost.com.br
Marcos Musaﬁr – RJ (Selo)
mmusaﬁr@uol.com.br
Valdir Steglich – SC (Comércio)
steglich@netvision.com.br
Políticas Públicas
Eriko Filgueira – Pres. – DF
erikoﬁlgueira@hotmail.com
Ronaldo Ramos Caiado – GO
ronaldocaiado@camara.gov.br
Jean Valber – RN
jeanvalber@hotmail.com
Luiz H. Mandetta – MS
clinicaeliomanbetta@brturbo.com.br
Isaias Levy – RS
ilevy@terra.com.br

Ex-presidentes

Preceptores

José Sergio Franco – RJ
jsfranco@globo.com
Neylor Pace Lasmar – MG
nplasmar@uol.com.br
Walter Manna Albertoni – SP
albertoniwm@uol.com.br
Arlindo Gomes Pardini – MG
arpardini@uol.com.br
Marcos Esner Musaﬁr – RJ
mmusaﬁr@uol.com.br
Tarcisio E. P. Barros Filho – SP
pebarros@netpoint.com.br
Romeu Krause Gonçalves – PE
romeukrause@hotmail.com
Cláudio Santili – SP
ortopedsantili@yahoo.com.br

Roberto Luiz Sobânia – Pres. – PR
bobsobania@globo.com
Paulo Cesar F. Piluski – RS
paulopiluski@ig.com.br
Chang Chia Po – AM
changchiapo@yahoo.com.br
Romeu Krause Gonçalves – PE
romeukrause@gmail.com
Flávio Kuroki Borges – GO
kurokiborges@hotmail.com

Integração dos Comitês
Arnaldo J. Hernandez – Pres. – SP
ajhernandez@uol.com.br
Nelson Ravaglia de Oliveira – PR
nravaglia@gmail.com
Rui Maciel de Godoy Jr. – SP
rui_maciel@uol.com.br
Luiz Fernando de Vincenzi – SC
luizdevincenzi@uol.com.br
Rubens Fichelli Jr. – SP
cop_paulinia@uol.com.br
Ricardo de Paula Leite Cury – SP
ricacury@uol.com.br
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Reg. Nacional de Artroplastias
Luiz Carlos Sobânia – Pres. – PR
sobania@microcomp.com.br
Roberto S. de Tavares Canto – MG
rstcanto@terra.com.br
Luiz Sérgio Marcelino Gomes – SP
marcelin@com4.com.br
Ary Ungareti Neto – RS
ungar@via-rs.net
Silvio Neupert Maschke – PR
snmaschke@uol.com.br
Marcus Vinicius G. Amaral – RJ
mvgamaral@terra.com.br
Presidentes dos Comitês
• Artroscopia e Traumatologia do
Esporte
André Pedrinelli – SP
pedrinelli@uol.com.br

• ASAMI – Reconstrução e Along.
Ósseo
Rubens Antonio Fichelli Jr. – SP
cop_paulinia@uol.com.br

• Gioás
Paulo Silva
paulosilva@globo.com
• Maranhão

• Cirurgia do Joelho
Ricardo de Paula Leite Cury – SP
ricacury@uol.com.br
• Cirurgia da Mão
Paulo Randal Pires – MG
paulo_randal@yahoo.com.br
• Cirurgia de Ombro e Cotovelo
Nelson Ravaglia de Oliveira – SC
nravaglia@gmail.com
• Coluna
Luis Eduardo M. da Rocha – SC
emrocha@gmail.com
• Medicina e Cirurgia do Tornozelo
e Pé
Augusto Cesar Monteiro – SP
ugustocmon@hotmail.com
• Oncologia Ortopédica
Luiz Fernando de Vincenzi – SC
uizdevincenzi@uol.com.br
• Osteoporose e Doenças Osteometabólicas
Márcio Passini G. de Souza – SP
marciopasini@terra.com.br
• Ortopedia Pediátrica
Rui Maciel de Godoy Junior – SP
rui_maciel@uol.com.br
• Quadril
Luis Sérgio M. Gomes – SP
marcelin@com4.com.br
• Trauma Ortopédico
Maurício Kfuri Junior – SP
mauriciokfuri@terra.com.br
Presidentes das Regionais
• Acre
Rodrigo Vick Fernandes Gomes
rodrigo.vick@gmail.com
• Alagoas
Gilvado Trindade Rios
givaldotrios@hotmail.com
• Amazonas
Vanderson Antonio B. de Araújo
vandersonabaraujo@hotmail.com
• Amapá
Joel Brito Coelho
jb_coelho_br@yahoo.com.br
• Bahia
Luis Wolfovitch
luiswolf@uol.com.br
• Ceará
Ronaldo Silva de Oliveira
ronaldoars@hotmail.com
• Distrito federal
Walter Rodrigo Daher
wrdaher@gmail.com
• Espírito Santo
Adelmo Rezende F. da Costa
rezendeadelmo@hotmail.com

Sebastião Vieira de Moraes
sebast ianma@bol.com.br
• Mato Grosso
José Milton Pelloso Junior
pelloso@terra.com.br
• Mato Grosso do sul
André Luis de Souza Grava
andregrava@hotmail.com
• Minas Gerais
Francisco Carlos S. Nogueira
fcsnogueira@terra.com.br
• Para
Fernando Brasil do Couto Filho
fernandobrasil@superig.com.br
• Paraíba
Janio Dantas Gualberto
Janio.gualberto@uol.com.br
• Paraná
Marcelo Abagge
mabagge@bighost.com.br
• Pernambuco
Giovani Serrano Machado
giovanismachado@hotmail.com
• Piauí
Orlando Amorin Leite
orlando.amorim@uol.com.br
• Rio de Janeiro
Carlos Alfredo Lobo Jasmin
osteo@terra.com.br
• Rio Grande do Norte
Julimar Nogueira de Queiroz Jr.
julimarnog@yahoo.com.br
• Rio Grande do Sul
Paulo Ricardo Piccoli Rocha
paulopiccoli@terra.com.br
• Rondônia
Elifaz de Freitas Cabral
elifaz@brturbo.com.br
• Roraima
Carlos Alberto F. Neves
waniaseven@yahoo.com.br
• Santa Catarina
André Luis Fernandes Andújar
andujar@matrix.com.br
• São Paulo
José Octavio Soares Hungria
j.hungria@uol.com.br
• Sergipe
Alex Naudson de O. Menezes
naudson@uol.com.br
• Tocantins
Edgar Toledo de Aguiar Junior
edgartoledo@@uol.com.br
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Previsibilidade é saber que o seu espetáculo
pode ser um sucesso do começo ao fim.
Agora com mais músicos em sua orquestra,
o maestro pode ter ainda mais controle da sinfonia.

Posologia:
1 comprimido
a cada 4 horas.
Em adultos, nas
dores de grau mais
intenso, recomendase 2 comprimidos a
cada 6 horas, não
ultrapassando
o máximo de 8
comprimidos/dia.1

N
Nova
apresentação
ap
de Tylex:
24 comprimidos.

Contraindicações: Hipersensibilidade
Contraindicações:
H
ao paracetamol, à codeína ou aos excipientes da formulação.
Interações medicamentosas: Depressores do sistema nervoso central, inibidores da M.A.O e anticolinérgicos.
Uso pediátrico (acima de 12 anos) e adulto. Indicações e posologia:
Tylex® 7,5 mg: alívio de dores de intensidade leve. Tylex® 30 mg: alívio de dores de grau moderado a intenso, como nas decorrentes de traumatismos (entorses, luxações, contusões, distensões, fraturas), pós-operatório, pós-extração dentária,
neuralgia, lombalgia, dores de origem articular e condições similares. A dose deve ser ajustada de acordo com a intensidade da dor e a resposta do paciente. De modo geral, de acordo com o processo doloroso, recomenda-se: Tylex® 7,5 mg = 1
comprimido a cada 4 h. Tylex® 30 mg = 1 comprimido a cada 4 h. Em adultos, nas dores de grau mais intenso (como por exemplo, as decorrentes de determinados pós-operatórios, traumatismos graves, neoplasias), recomenda-se 2 comprimidos
a cada 6 h, não ultrapassando o máximo de 8 comprimidos de Tylex® 7,5 mg ou Tylex® 30 mg a cada 24 horas. A dose diária máxima para adultos é de: fosfato de codeína: 240 mg/dia; paracetamol: 4000mg/dia. Contraindicações: hipersensibilidade
ao paracetamol, à codeína ou a qualquer excipiente da formulação. Precauções e advertências: A codeína pode induzir dependência do tipo morfínico, e, portanto, apresenta potencial para provocar o hábito. Não use outro produto que contenha paracetamol
(incluindo os medicamentos antigripais). Tylex® contém açúcar, portanto deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes. Durante o tratamento, não dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar
prejudicadas. Nos casos de trauma craniano ou outras lesões intracranianas, ou quando há um aumento prévio da pressão intracraniana, os efeitos de depressão respiratória característicos dos narcóticos podem ser intensificados. Os analgésicos
do tipo narcótico podem provocar efeitos colaterais que chegam a mascarar o quadro clínico decorrente de traumas cranianos. A administração deste produto, assim como de outros analgésicos narcóticos, pode mascarar o diagnóstico ou a evolução clínica de pacientes com
quadros de abdômen agudo. Cautela em pacientes idosos ou debilitados, e em pacientes portadores de insuficiência hepática ou renal, doença de Addison ou hipertrofia prostática. Indivíduos metabolizadores ultrarrápidos (genótipo CYP2D6*2X2 específico) podem
apresentar sintomas de superdose, como sonolência excessiva, confusão ou respiração superficial. O emprego de Tylex® não é recomendado durante a gravidez e lactação. A codeína e seu metabólito ativo, a morfina, são secretados no leite
humano. Mães lactantes que metabolizam a codeína rapidamente podem apresentar níveis séricos, e também no leite, mais elevados do metabólito ativo da codeína. Dessa forma, podem ocorrer níveis potencialmente perigosos de morfina
sérica nos lactentes amamentados, o que pode resultar em reações adversas potencialmente sérias, incluindo óbito. As mães que usam codeína devem ser informadas sobre como identificar no bebê os sinais e sintomas de toxicidade neonatal, como sonolência,
sedação, dificuldade na amamentação, dificuldades para respirar e tônus reduzido. As mães lactantes devem ser orientadas a falar com o médico do bebê imediatamente ou procurar atendimento médico de emergência. As mães lactantes metabolizadoras rápidas da codeína
também podem apresentar sintomas de superdose como, sonolência excessiva, confusão ou respiração superficial. Portanto, os prescritores devem monitorar rigorosamente a mãe e o bebê, e comunicar o pediatra responsável sobre o uso de codeína na
amamentação. O risco de exposição do lactente à codeína e morfina pelo leite materno deve ser ponderado em relação aos benefícios da amamentação para a mãe e o bebê. Deve-se prescrever a menor dose pelo menor período de tempo para obter o efeito clínico desejado.
Interações medicamentosas: Não se recomenda o uso de Tylex® com álcool. Emprego concomitante com outros depressores do SNC poderá provocar um efeito depressivo potencializado ou aditivo. Nestes casos, a dose de uma ou ambas as drogas
deverá ser reduzida. O uso de inibidores da M.A.O. ou antidepressivos tricíclicos com preparações de codeína pode provocar aumento do efeito antidepressivo ou da codeína. Anticolinérgicos e codeína, quando usados concomitantemente, podem
produzir íleo paralítico. Reações adversas mais frequentes: tontura, sedação, náusea e vômito. Estes efeitos se manifestam de forma mais proeminente em pacientes ambulatoriais do que em pacientes hospitalizados. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido
com retenção de receita. A persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Janssen-Cilag Farmacêutica. MS-1.1236.3332. Informações adicionais para prescrição: vide bula completa. INFOC 0800.7013017 - www.portalmed.com.br - Cód. 12042010.

Material destinado à classe médica. Reprodução e distribuição proibidas. Impresso em Fevereiro de 2011.
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