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Editorial

O exercício da democracia

Wilson Mello

Estamos chegando ao Congresso Brasileiro de Ortopedia, na sua 43° edição. É o
evento maior da SBOT e deve ser tratado
desta forma. Tem um papel importante na
vida ortopédica brasileira, seja do ponto
de vista social, cientíﬁco e na direção que
a nossa sociedade deve tomar.
É no CBOT que encontramos nossos amigos de todo o Brasil, quando colocamos
nossa conversa em dia, é lá que conhecemos novidades cientíﬁcas, mostramos
nosso trabalho e conhecemos trabalhos
de colegas brasileiros e estrangeiros. É
no CBOT que exercemos nosso poder
de voto e com isso participamos na deﬁnição dos destinos de nossa Sociedade.
Exercer o direito de voto é fundamental

para todos os membros de uma sociedade cientíﬁca madura como a SBOT.
Apesar de a história política nacional
mostrar grandes períodos de exceção,
onde o poder do voto foi banido e nosso
exercício democrático ﬁcou esquecido
ou destreinado, onde falávamos contra,
mas nada podíamos fazer, onde nos comportávamos como “pedras” e não como
“telhados”, retomar o exercício democrático é fundamental. Quando votamos, deixamos de ser “pedras” e viramos
“telhados”, pois somos responsáveis pela
decisão do Coletivo, mesmo que aqueles em quem votamos estejam no grupo
que perdeu a eleição. Cabe a cada eleitor
cobrar atitudes, respeitar e apoiar os que
detêm o poder naquele período. As eleições são a ferramenta para mudarmos ou
mantermos uma diretoria. Neste ponto
é importante o exercício da democracia
nas discussões de problemas, desenvolvimento de ideias, induzindo mudanças
de opinião nos associados. O exercício
democrático é um exercício de respeito a
opiniões contrárias, que ao confrontá-las
nos expomos a reforçar nossas opiniões
ou até mesmo mudá-las. O exercício da
democracia nos faz crescer como pessoas e inﬂuencia de modo muito positivo
a direção de nossa associação.

ticipantes, programação social e cientíﬁca. São Paulo é uma metrópole importante no mundo, cheia de atrações que
se equiparam às maiores cidades do
mundo e com os problemas comuns às
grandes cidades. Este 43° CBOT será também a oportunidade de a SBOT homenagear a AAOS, Academia Americana
de Cirurgiões Ortopédicos, e devolver a
honra que nos foi concedida em 2009,
quando fomos homenageados como
“Guest Nation” no congresso da Academia em Las Vegas.

Neste número, dedicado ao CBOT, vamos
conhecer os detalhes do congresso, par-

Wilson Mello
Editor

No dia 19 de setembro foi comemorado
o Dia do Ortopedista em todo o país. As
ações promovidas pela SBOT por meio de
suas regionais procuraram conscientizar
nossa população da importância da prevenção do acidente de trânsito, uma verdadeira epidemia que assola o Brasil.
Nos vemos no 43° Congresso Brasileiro
de Ortopedia e Traumatologia em São
Paulo no próximo dia 13 de novembro.
Vamos participar do congresso, vamos
decidir o rumo que queremos dar à
nossa Sociedade.
Democracia, exercício de atitude e respeito!!

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

O “Big Five” da SBOT
A África do Sul já está inserida na competitiva lista de países a visitar. Clima
ameno, boa culinária, vinho já razoável,
esplêndidos hotéis, economia estável
e câmbio favorável. Ícones da cultura
pop como cirurgião Christian Barnard,
o bispo Desmond Tutu, e, claro, o revoOsvandré Lech
lucionário Nelson Mandela. A atração
para 9 entre 10 turistas é o Kruger
Park. Lá, a preservação da fauna subsaariana como vista nos
ﬁlmes fascina qualquer um. Às 4h da manhã o guia anuncia
que será um dia inesquecível e, talvez, o grupo consiga o desejado “safári premiado”, que é avistar o elefante, o leão, o búfalo,
o rinoceronte, o leopardo. São os donos da selva. São os “Big
Five”. Nunca o instinto humano se aproxima tanto do animal...
A expectativa pelo encontro é pura adrenalina!

nas regionais. Para estes novos líderes, a sua missão e a própria
SBOT passam a ser mais bem entendidas.
2. TEOT – A criteriosa seleção dos novos membros ocorre após
longa e árdua missão da CET, que em 2011 é homenageada com
dois livros de resgate histórico. Considerada uma reunião qualiﬁcada de formadores de opinião, o TEOT marca a transição entre
duas gestões e molda a identidade dos atuais e futuros líderes.
3. Fórum de Gestão e Planejamento – Coordenado pela
diretoria, reúne cerca de 50 líderes dos diversos setores da
administração para discutir ações pontuais ao longo do ano.
Neste ano teve renovação de 70% com a inédita participação
de presidentes de regionais.

A SBOT tem seu próprio “Big Five”. São os cinco principais eventos institucionais promovidos ao longo do ano. Esperados com
ansiedade, estes eventos reúnem milhares de pessoas, seja na
cuidadosa organização, seja na participação. Dá para aﬁrmar
que o “Big Five” é a maior identidade da SBOT, motivo de orgulho para várias gerações de líderes que se dedicaram a aperfeiçoá-lo. É também o nosso maior cartão de apresentação para
sociedades ortopédicas mundo afora, outras sociedades médicas do país, a AMB, o CFM, o CNRM, os ministérios etc. O “Big
Five” é também a conﬁrmação de que a SBOT cultua e respeita
seus 11.297 sócios. São eles:

Fórum de Gestão 2011

4. Fórum dos Preceptores de Residência Médica – Para
conhecer as diferentes realidades do ensino da Ortopedia do
país, buscar soluções comuns, integrar e educar, esta atividade
coordenada pela CEC e pela CET cresce de importância a cada
ano. Em 2011 teve a aprovação máxima dos 150 participantes.
5. Congressso Brasileiro – Já na 43ª edição, o CBOT é uma
das maiores arenas ortopédicas do mundo. Falo com a experiência de quem já palestrou nos cinco continentes e frequenta
o CBOT deste 1981. Com foco no ortopedista geral, este evento
mostra os avanços dos nossos centros de pesquisa, a pujança
dos parceiros comerciais, a qualidade dos nossos palestrantes,
a diversidade de ideias.
Reunião com os presidentes das Regionais

Não é mais possível pensar a nossa instituição sem a consistência e as credenciais que proporcionam o “Big Five”. Como
espectador privilegiado, gostaria de dividir esta visão positiva e
proativa que tenho da nossa SBOT.

1. Reunião dos Presidentes das Regionais – Receber os
27 colegas de todos os estados é a primeira função oﬁcial do
presidente da SBOT. Nesta oportunidade todos são apresentados ao grupo de colaboradores e aos membros da diretoria. Em diversas reuniões na sede da SBOT, é traçado um mapa
das necessidades e projetos que acontecerão ao longo do ano

Osvandré Lech
Presidente da SBOT
5
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Hiperagenda
AGENDA DE ATIVIDADES DE SETEMBRO DA GESTÃO 2011
DATA

ATIVIDADE

LOCAL

Atendimento na Sede
Assuntos Administrativos, Secretaria, Jurídico
Assinaturas e documentos diversos

Sede SBOT
Osvandré Lech

Reunião Ampliada da Comissão de Saúde Suplementar
COMSU

Auditório do CFM
Robson Azevedo

Reuniões
CPA, Implantação de Novo Sistema Financeiro, Asplan,
reunião com Tesoureiro e Secretário-Geral

Sede SBOT
Osvandré Lech

Reunião Quinzenal de Gestão

Sede SBOT
Osvandré Lech e colaboradores

Reunião de T.I.
“Comissão de Tecnologia sa Informação”

SBOT – Regional São Paulo

1º Congresso Militar de Ortopedia e Traumatologia
Reunião de Planejamento

Rio de Janeiro / RJ
Dr. Tito Henrique de Noronha Rocha

02 e 03/09

Reuniões da CET
“Comissão de Ensino e Treinamento”

Sede SBOT

06/09

Reunião da Comissão Eleitoral

Sede SBOT
Comissão Eleitoral, Assessoria Jurídica
SBOT Membros das Chapas 1 e 2

06 a 09/09

SICOT/SIROT 2011

Praga – República Tcheca
Osvandré Lech, Geraldo Motta,
José S. Franco, Marcos Musaﬁr

07 a 10/09

XIX Congresso Brasileiro de Quadril

Foz do Iguaçu / PR
Jorge dos Santos Silva

15/09

Pregão de Órteses e Próteses, da Central de Compras
dos HU’s Federais – CGHU/DHR/SESu /MEC

Brasília/DF
Luiz Antonio Munhoz da Cunha,
Luiz Carlos Sobania e
Sérgio Yoshimasa Okane

27/09

Reunião dos Comitês de Ortopedia Pediátrica e
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé

Sede SBOT

Reunião de Diretoria

Sede SBOT

Reunião da Comissão de Congressos
Sede 48º CBOT

Sede SBOT
Diretoria e Membros da Comissão

XXV Encontro do Centro de Estudos
Prof. José Henrique da Matta Machado

Hotel Tauá - Caeté / MG
Osvandré Lech

Reunião da CEC
Comissão de Educação Continuada

SBOT – Regional São Paulo

“Planejamento Comercial”
Apoio TEOT 2012

Hotel Transamérica – São Paulo/SP
Diretores SBOT e Representantes das
Empresas: Baumer, Johnson, GMReis,
Strike, Ortoﬁx, MB Osteos e Fenix

Reunião da CET
Comissão de Ensino e Treinamento

Sede SBOT

01/09

02/09

29/09

30/09

30/09

30/09 e 01/10

www.sbot.org.br
Jornal da SBOT # 101.indd 6
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Radar SBOT

Cláudio Santili descerra sua foto na
parede dos ex-presidentes da SBOT

Onde é gasto o nosso dinheiro?
A tesouraria informa que a soma de todas as contas bancárias da SBOT é
de R$ 6.321. 831,33 em 28 de outubro, data do fechamento desta edição.
Também informa que o superávit ﬁnanceiro desta gestão,
que compreende os meses de janeiro a setembro de 2011
é de R$ 603.335,79 segundo a análise da empresa SOMED,
nova responsável pela contabilidade da SBOT. A “posição
ﬁnanceira da SBOT em 2011” pode ser acompanhada por
qualquer sócio, a qualquer momento, no site www.sbot.org.
br / institucional / diretoria.
“ONDE É GASTO O NOSSO DINHEIRO?” uma expressão
carregada de má-fé, desinformação, que objetiva conturbar a campanha eleitoral deste ano. Se, por um lado,
a interatividade democrática e a transparência da gestão
2011 permitiu o acompanhamento do gerenciamento
da sociedade, por outro lado, está sendo utilizada com o
objetivo de desinformar e confundir os nossos membros.
A diretoria da SBOT possui respostas para qualquer questionamento, a qualquer tempo.

Cláudio Santili (ao centro) rodeado por membros da diretoria 2011

Na presença da diretoria atual da SBOT e de todos os colaboradores, Cláudio Santili descerrou sua foto na galeria dos expresidentes da Sociedade, no dia 29 de setembro. Em seu discurso, emocionado, ele agradeceu a dedicação e empenho
de todos os colaboradores da SBOT e falou sobre a importância do trabalho em equipe: “A SBOT é grande graças ao trabalho de cada um. Agradeço pelo carinho e dedicação de todos
vocês”. Para Osvandré Lech, atual presidente da SBOT, é uma
forma de homenagear todos os proﬁssionais que se dedicaram à Sociedade. “Desta forma, mostramos nosso agradecimento pelo trabalho árduo em prol da Ortopedia brasileira.”

SBOTPrev vence
Prêmio MONGERAL AEGON
O grande número de adesões realizadas no Estado de São Paulo
deu à SBOTPrev o Prêmio MONGERAL AEGON, na categoria Parceiro Regional – São Paulo. Concorreram colaboradores, consultores e parceiros da MONGERAL AEGON de todo o Brasil.

Uma justa homenagem

Encontre um consultor da SBOTPrev
Os consultores da SBOTPrev encontram-se nas maiores capitais brasileiras prontos para dar todo o suporte e auxílio ao
ortopedista. Saiba quem são os consultores credenciados
da SBOTPrev e agende uma visita. Mais informações no site:
www.sbotprev.org.br.
Porto Alegre: João Colatto, Andre Leite, Cintia Jung Peixoto,
Henrique Serres, João Tito Siliprandi, Carlos Alberto Bernardes,
Mario Alvarenga, Gilson Moretto, Vera Lucia Santos da Silva, Gerson Luiz Silva dos Santos, Eberson Guimarães, Luiz Fernandes de
Castro, Antonio Vincenti Monteiro e Mario Pio. Curitiba: Luiz
Fernandes, Silva & Bronoski Corretora, Serra & Souza Corretora
e Ricardo Zarate. São Paulo: Giancarlo Gabanella, Solange Ap.
Casa Santa, Cleo Ferreira, Gina, Vinnie e Kelly. São José dos
Campos: Karina Veneziani, Mirian Gisele de Andrade, Douglas
Moreira, Karina Cruz, Ariane Barros, Antonio Marcos Pereira Gonzáles, Luis Felipe Marques de Almeida, Sandra Regina Alves Baião.
Campinas: Monica Cerqueira, Paulo Roberto de Paula Filho,
Márcia Regina Falcão, Geraldo Canuto, Ana Claudia Augusto e
Silva Mandaio. Rio de Janeiro: Carla Abreu, Luiz Dib, Wagner
Lima, Luiz Roberto Crispino, Marcos de Oliveira Brandão, Eduardo José Baptista de Oliveira e Joni Aires Clemente. Goiânia:
Ethienne Araujo, Marcio Greides, Fernando Lima da Silva e Leandro Gonçalves Ferreira. Brasília: Tatiana Albuquerque, Carlos
Nisan R. de Oliveira e Luiz Carlos Cintra Brandão. Salvador: Marcus de Jesus Santana, Roberval de Oliveira Silva e Wilma Pereira
de Araujo. João Pessoa: Edeida Carvalho e Mauro Francisco
Gomes Jr. Belém: Aliana Baleeiro e Francisco Ferreira.

Gigi, homenagem pelos seus 30 anos de dedicação à SBOT

Durante reunião de diretoria realizada no dia 29 de setembro,
a secretária Gigi, colaboradora mais antiga da SBOT, recebeu
uma placa homenageando-a pelos 30 anos de dedicação e
trabalho.
T anto tempo se passou
R apidamente lá se foram dias, meses, anos e décadas.
I ndependente dos obstáculos e desaﬁos, você não desistiu
N ão importando se eram grandes ou pequenos
T eu sonho em construir algo grandioso se concretizou em nós.
A lgo do qual você faz parte e poderá sempre se orgulhar.
A SBOT é uma das suas maiores conquistas e façanhas.
N ada ou ninguém foram capazes de impedir você de continuar.
O sonho ainda não acabou. Queremos mais 5, mais 10, mais 15...
S e chegamos aos 70, é porque você nos deu seus melhores trinta.
7
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Radar SBOT

SBOT é destaque no “AAOS NOW”
A contínua cooperação entre as duas entidades
– SBOT e AAOS – ao longo de décadas se
mantém em crescimento
Em 2009, na gestão de Romeu Krause, a AAOS homenageou a SBOT com o “Guest Nation”. Na oportunidade, quase
1.000 ortopedistas brasileiros participaram do evento em
Las Vegas. Cumprindo protocolo prestabelecido, a SBOT
foi a responsável pelo pagamento do estande institucional
e a recepção à numerosa delegação brasileira. Tal investimento foi previamente autorizado em reunião de diretoria e posteriormente conﬁrmado pela Comissão Fiscal.
Estranhamente, este assunto retorna como plataforma de
campanha eleitoral tentando confundir a opinião dos ortopedistas. TODAS as notas comprobatórias estão ao inteiro
dispor de qualquer associado.
Em 2011, na gestão de Osvandré Lech, é a vez de a SBOT
recepcionar a AAOS com a distinção de “Nação Convidada”. Para conhecimento, a AAOS é a responsável pelo
pagamento do estande no 43º CBOT e pelas despesas de
transporte e hospedagem de toda a delegação (três palestrantes e funcionários).

www
ww
ww.sb
sbot
ott.o
o
org
g.b
br
Jornal da SBOT # 101.indd 8
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Opinião

Criação da
Comissão do Interior
Cláudio Pompei, ativo ortopedista mineiro, propõe a criação de nova comissão
“Como um dos idealizadores das criações das Seccionais em Minas Gerais, venho, por meio desta, propor a criação de
uma ‘Comissão do Interior’. Essa comissão estabelecerá um canal direto entre o
ortopedista do interior e a SBOT.
Após a criação dessa comissão, podemos pensar em dias melhores para o
ortopedista do interior. Ele desdobra-se
para exercer a sua especialidade com
dignidade, mas quase sempre sozinho.
Tempos atrás, achava-se que o médico do interior possuía menos conhecimento por não atualizar-se, mas muitos
mostraram e mostram que a realidade
não é essa. A teoria e a prática são muito importantes, e quando uma não caminha com a outra, o caminho torna-se
muito mais longo.
O médico, quando chega ao interior, tem
a mesma sensação de quando termina a
residência médica, sente-se desamparado, inseguro. Tendo diﬁculdade em um
procedimento cirúrgico ou em um caso
clínico, a quem vai recorrer? Além de
encontrar-se só, nem sempre os instrumentais e materiais são adequados para
a realização de procedimentos cirúrgicos,
dos mais simples aos mais complexos. A
primeira cirurgia é como um “clássico de
futebol”, onde todas as atenções estão
voltadas para o jogo, mas o que importa
é o resultado ﬁnal.
O idealismo, o amor ao próximo, o amor
à proﬁssão e a vontade de mostrar tudo
aquilo que aprendeu fazem com que
o médico do interior ultrapasse alguns
obstáculos, mas outros, no entanto, levam muito tempo e às vezes não são
alcançados.
No interior, como nas grandes cidades,
também temos o fantasma da saúde: o
SUS, com o qual o governo faz política

Cláudio Pompei

usando mão de obra especializada muito barata, o médico.
A vivência, a prática, o dia a dia do ortopedista no interior podem levar ideias,
questionamentos e também respostas
para muitas perguntas que ﬁcam no ar
por não terem esse espaço na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).
Para reforçar a necessidade da criação
da Comissão do Interior vou tentar, em
poucas linhas, descrever como surgiram
as Seccionais em Minas Gerais.
Em maio de 1993, fui convidado a participar de uma reunião de ortopedistas na cidade de Leopoldina visando à
criação de uma Associação. A reunião
transcorreu tranquilamente e no ﬁnal
foi criada a ASSORZOMA – Associação
dos Ortopedistas da Zona da Mata. O
interior estava mudando suas características, pois muitos colegas chegavam
e queriam trabalhar, colocar a “mão na
massa”, mas sentiam-se sozinhos.

O congresso foi um sucesso, tivemos a
presença de muitos colegas e o apoio
para a criação da Seccional da Zona da
Mata. Após a criação das seccionais, o
relacionamento entre os colegas da capital e do interior melhorou a cada dia
e, a partir daí, foram realizados vários
outros eventos na Zona da Mata (congressos, jornadas, simpósios).
Não posso deixar de agradecer o empenho de todos os presidentes da SBOTMG em estimular e apoiar o funcionamento das seccionais.
Agora, o sonho é outro. A criação da
‘Comissão do Interior’ na SBOT”.
Cláudio Pompei

Reconhecimento
Claudio Pompei recebeu o título de “Médico Mineiro em Destaque”, concedido pela Associação Médica de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. “Fico muito
feliz em ser reconhecido pelo meu estado como médico ortopedista atuante, ético e humano”, diz ele.

9
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Várias reuniões se sucederam, o objetivo foi alcançado rapidamente, melhorando o entrosamento entre os colegas
do interior. Durante uma reunião em
março de 1995, criamos a Seccional
da Zona da Mata, aproximando-nos da
SBOT-MG e, consequentemente, dos
colegas da capital. Entusiasmados com
a ideia, nessa mesma reunião assumimos o desaﬁo de realizar em Muriaé o
I CONGRESSO DE ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA DA ZONA DA MATA. Convidamos o presidente da SBOT, Dr. José
Laredo Filho, o presidente da SBOT-MG,
Dr. Mércio Ataíde Vieira, o presidente da
SBOT-RJ, Dr. José Sérgio Franco, e como
palestrantes, vários colegas renomados
de vários estados.
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SBOT Entrevista

Foto: Radilson Gomes-MS

Novo Into – um avanço para
a Ortopedia brasileira
belecimento de um hospital-dia com 18
leitos e três salas de cirurgia que atenderá a um grupo de procedimentos que
nos dias de hoje podem ser realizados
com essa metodologia. Além disso, um
ambulatório com 64 salas e um conceito
de atendimento que respeita os padrões
atuais e uma ampla área de Reabilitação.
Foram construídas áreas especíﬁcas para
o nosso Centro de Pesquisa Clínica com
todas as características recomendadas
para o Laboratório de Bioengenharia e
Terapia Celular; para expansão de células no corpo do hospital, no andar acima
do bloco cirúrgico, o que permite a aplicação em humanos da terapia celular;
laboratório de Fisiologia do Movimento
e pesquisa Neuromuscular e ainda Biotério para pequenos animais para realização de pesquisa básica.

Novas instalações do Into

O Instituto Nacional de Traumatologia
e Ortopedia Jamil Haddad (Into), órgão
do Ministério da Saúde, é centro de referência no tratamento de doenças e
traumas ortopédicos de média e alta
complexidade. A nova sede, em funcionamento desde agosto, é mais um
passo para a consolidação de seu posto
de excelência nas áreas de Ortopedia,
Traumatologia e Reabilitação. Diante
deste novo avanço para a saúde brasileira e para a especialidade, o Jornal
da SBOT entrevistou Geraldo da Rocha
Motta Filho, diretor-geral do Into e presidente da SBOT em 2012.
Qual foi o objetivo com a criação do
novo prédio do Into?
O Into acabou de completar o seu 38º
aniversário. Durante todos esses anos, a
instituição evoluiu do ponto de vista assistencial, de ensino e mais ainda com a
implantação de laboratórios de pesquisa. Isso, aliado ao excessivo número de
pacientes que se encontram em nossa
ﬁla de espera, hoje em dia aproximadamente 20.700 pacientes, justiﬁcou a necessidade e determinou o investimento
por parte do Ministério da Saúde para a
construção da nossa nova sede.
Quais são os pontos fortes que podemos destacar com a nova instalação?
Do ponto de vista assistencial: o auwww.sbot.org.br
Jornal da SBOT # 101.indd 10

O que a população do Rio de Janeiro, e
por que não brasileira, pode esperar?
A oportunidade de desfrutar de tudo que
foi mencionado acima e a possibilidade
de triplicar o número de procedimentos
cirúrgicos e atendimentos ambulatoriais
que eram ofertados na antiga sede.
Geraldo da Rocha Motta Filho

“

Oferta à população,
possibilidade de ensino e
atualização de um maior
número de especialistas
no nosso país

”

mento substancial do número de salas
cirúrgicas para um total de 18 salas equipadas com o que existe de mais moderno do ponto de vista de equipamentos
para a realização de procedimentos cirúrgicos de todas as subespecialidades
e o equipamento para a transmissão de
procedimentos cirúrgicos para educação a distância; o número de leitos em
unidades fechadas, no total de 48, o que
oferece suporte clínico para o pós-operatório dos procedimentos complexos
que são realizados na instituição; o esta-

Para a Ortopedia, o que isso representa?
A possibilidade da oferta à população
das técnicas mais contemporâneas da
especialidade, possibilidade de ensino,
atualização de um maior número de especialistas do nosso país e pesquisa e,
ﬁnalmente, um aumento substancial do
número de pacientes que poderão ser
tratados na instituição.
Fique à vontade para acrescentar o
que julgar necessário.
O desaﬁo não foi a mudança física de
uma instituição de saúde que se encontrava em pleno funcionamento e que
não poderia interromper sua atividades
clínicas, de ensino e pesquisa mas, a necessidade de uma mudança cultural de
todas as áreas da instituição é que está
sendo o mais complexo de nossas ações,
mas que será fundamental ao sucesso
de um projeto tão arrojado.
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43º CBOT

São Paulo recebe o 43º CBOT

Apresentar o que há de mais atual na
Ortopedia e Traumatologia. Proporcionar educação multidisciplinar e de qualidade. Propiciar momentos de descontração e lazer. São as principais propostas
do 43º CBOT que acontece na cidade de
São Paulo, de 13 a 15 de novembro, no
Transamérica Expo Center. O evento terá
as mesmas características da cidade que
nunca dorme e que disponibiliza o mais
moderno e o melhor.
“Esperamos mais de 6 mil participantes
para este congresso que será o grande
encontro dos nossos especialistas”, diz
Osmar Avanzi, presidente do 43º CBOT.
Estruturado para apresentar o que há de
mais atual na Ortopedia e Traumatologia, o congresso terá um formato com
menos salas, proporcionando melhor
distribuição dos temas. “Serão oito salas

e os horários das 11h30 e 12h30 ﬁcaram
reservados para as conferências especiais que trarão temas de interesse geral”,
explica ele. Tudo isso, visando uma excelente integração entre todos.
Conceituados proﬁssionais fazem parte
da lista de palestrantes e ortopedistas
de todos os países do continente estarão presentes no evento. “Pela proximidade e pela qualidade das informações,
especialistas de países vizinhos como
Argentina, Chile, Peru, por exemplo, se
atualizam através do nosso congresso”,
ressalta Avanzi. Palestrantes internacionais também já estão conﬁrmados. A
Academia Americana de Ortopedia, nação homenageada (veja boxe na outra
página), já conﬁrmou a vinda dos maiores especialistas em cirurgia do quadril,
conta Avanzi, enquanto o diretor da AO
11
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Foundation, Jayme Quintero, virá para
falar sobre trauma. Está também conﬁrmada a presença de Jorge Ramirez, presidente da Sociedade Latino-Americana
(SLAOT), e de Robert Winter, de Mineapolis, um dos maiores especialistas em
problemas da coluna.
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43º CBOT
Programação cientíﬁca:
100% de dedicação
Toda a programação científica é desenvolvida dentro da SBOT. Uma comissão
científica formada por ortopedistas
previamente convidados seleciona
os principais temas da Ortopedia que
serão abordados no evento. “As vantagens deste formato é que mantemos
o fluxo anual deste grande evento, sistematizando a estruturação da grade
científica”, diz Roberto Santin, presidente da Comissão Científica do 43º
CBOT, ressaltando que o principal objetivo é propiciar atualização científica
de qualidade. “Para isso, a Comissão
Científica trabalha lado a lado com a
Comissão de Educação Continuada
(CEC) da SBOT. A união das duas é fundamental para que um bom programa
seja montado”, diz ele.

Manlio Napoli

nageado no 43º CBOT. No dia 14 de novembro, às 12h, durante a Conferência
Especial, ele receberá uma merecida homenagem por sua dedicação e trabalho
árduo em prol da Ortopedia. “Neste momento, todos poderão conhecer quem
foi este conceituado médico que tanto
se dedicou para o crescimento e reconhecimento da nossa especialidade”, explica Avanzi.

de poucos países do mundo”, ressalta
Osvandré Lech.

Lançamento de Livros
Livros que serão lançados no ESTANDE DA SBOT
durante o 43º CBOT. Você é nosso convidado!
13 DE NOVEMBRO - SÁBADO
11h00

14 DE NOVEMBRO - DOMINGO
11h00

11h30

11h30

A Casa do Ortopedista

12h00

12h00

O POLITRAUMATIZADO:

Roberto Santim

Neste ano, destaque para temas como
a terapia celular na ortopedia, os avanços na tecnologia das próteses e nos
materiais de osteossínteses, na artroscopia de várias articulações, no manejo
da criança com problema ortopédico,
entre tantos outros aspectos da Ortopedia atual. “A colaboração internacional também engrandecerá o evento
com a participação de colegas renomados discutindo o que há de mais
atual nos seus centros de pesquisa”,
ressalta Santin.

Ortopedista homenageado
Manlio Napoli será o ortopedista homewww.sbot.org.br
Jornal da SBOT # 101.indd 12

Durante os três dias do evento, os ortopedistas terão a oportunidade de trocar
ideias, encontrar velhos e fazer novos
amigos, além de conhecer os principais
trabalhos da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). “A Casa do
Ortopedista foi montada, exclusivamente,
para que todos se sintam em casa – passe
por lá para um café e para rever amigos”,
ressalta Osvandré Lech, presidente da
SBOT. No estande, todas as comissões, regionais e comitês estarão representados
e à disposição de seus associados.
Haverá também homenagem aos novos
sócios, com uma recepção especial. No
domingo, 13, e segunda, 14, haverá o
lançamento de 10 livros na Casa do Ortopedista, um recorde. “Com tantos títulos,
os ortopedistas brasileiros podem manter a necessária educação continuada
com produção nacional. Uma qualidade

TRATAMENTO ORTOPÉDICO
Autor:
Jorge dos Santos Silva

12h30

Co-autores:
Mauricio Kfuri Júnior, João
Antonio Matheus Guimarães,
Raplh Walter Christian,
Marcelo Abagge, Daniel
Balbachevisky, Paulo Roberto
Barbosa de Toledo Lourenço

12h30

12h30

12h30

Lançamento de Livros.indd 1

31/10/2011 15:16:55

Jiri D Vorak, da Fifa, fará
palestra no congresso
Outro grande momento do congresso
será a Conferência Especial, com palestra de Jiri D Vorak, diretor médico da
Fifa, no dia 13 de novembro às 12h45.
Na ocasião, ele abordará os temas: Advancement in Spine Surgery Through
Team Work e Football for Health Improvement by Playing Footbal.

12

1/11/2011 12:37:14

43º CBOT
Vista a sua alma!

a proximidade da Copa do Mundo no
Brasil em 2014”, explica Avanzi.

No último dia do evento, 15 de novembro, momento de descontração
para todos os participantes. Todos os
congressistas estão convidados a usar
a camisa do seu time do coração. “Não
existe momento mais propício para esta
brincadeira. O futebol está presente em
nossas almas, ainda mais agora, com

No encerramento, marcado para as 13h, serão sorteadas camisas da Seleção Brasileira
de Futebol masculino, feminino e futsal,
todas autografadas. “Mas lembre-se: caso
seja sorteado, você precisa estar usando a
camisa do seu time para receber o prêmio”,
ressalta o presidente do 43º CBOT.

Jesse Jupiter

John Callaghan, presidente da AAOS recebe Augusto, Arnaldo, Osvandré, Rui, e Osny, líderes
da SBOT, em evento oﬁcial em San Diego, Califórnia

Guest Nation – AAOS
Foundeed in 1933,
3, the Ameri
riccan Academy of Orthop
paedic Surgeon
ns (AAOS) is the preeemi
m nent pro
rovider of musculoskkeletal edu
ucation to
o orthopaedic surgeons and
d others in the wor
o ld. It’s con
o tinuing
g medical ed
e ucatio
on activitiees includee a world
d-renowned Annu
ual Meeting
M
g, mu
m ltiple CME cou
urs
r es held
d around the
h countrry and at the
Orth
hopaedic Learning
g Center, and var
arious medical and
d scientiﬁc publiccations and
n electro
onic medi
dia mateerials.
With
h more th
han 36,0000 members, the Acadeemy (ww
(www.aaos
os.org) is the prremier no
ot-for-pro
oﬁt organ
nization
n that
provides edu
ucation programs for orthopaeedic surgeo
ons and
d allied health professio
onals (ww
ww.orthop
portal.ccom),
cha
ampions the intereests of patientts (www
w.orthoinfo
o.org) and advances th
he highesst qualityy musculo
oskeleta
al health
h. An advo
ocate forr improved pattient carre, the Aca
ca
ademy iss participating
g in the Bo
one and Joint Initia
ative (w
www.
usbjjd.org) – the glob
bal initiative in
n the years 2002-22011 – to raise awareeness of musculosk
skeletal heealth, sttimulate research and imprrov
o e people’s qua
uality of life.
Quotte from Dr.r. Jesse Jup
piter:
“As Chai
airman of th
the AAOS Int
nternational Committee, I am so plea
ase
sed that th
he Brazilian
he
nO
Orthopaeedic Society
ty will
be honorrin
i g the AAOS
O as their gu
gues
e t nation. The AAOS has ha
ad a very lon
ng and wond
derful relati
tionship witth the
SBOT culmi
mina
n ting with
h the SBOT beiing h
honored as th
he gu
guest nation for
or ourr Acadeemy at our annual meetiing in
20009
0 in Las Ve
Vega
g s. Moreov
over
e , members of the AAOS have been in
nvo
volved in
n educ
ucational prrograms in Brazzil for
many
ny years as gu
guest faculty in wid
ide variety of Brazilian Society
ty meetings.
m
We ha
have so many
ny friends with ourr Brazilian col
o leagues an
nd have gained so muc
uch
h in kkno
nowl
wled
edge
ge and experience frrom these int
nteerchanges.
Brazil has a lon
ong and much adm
dmir
i ed tradition in Orthopaedics and TTraumato
ology,
y, and we are delighted to bee their
guest nation and
d tto have this opportun
nit
ityy to ccon
onti
tinu
nuee an
and
d expand our mutua
al academic and social interests.”
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Artigo DOC

O relacionamento
que faz diferença no
consultório médico
Por Renato Gregório*
O que procura o paciente ao entrar em um consultório? A esta pergunta, a primeira
resposta tende a ser: a cura da doença. Esta é a essência e o principal objetivo da busca
pelo tratamento médico, mas não é a única expectativa que o paciente possui ao entrar
no consultório. O desejo do paciente por um atendimento de excelência – atencioso,
dedicado, conﬁável e seguro – compõe grande parte de seus anseios e necessidades.
Neste contexto, o desenvolvimento de uma boa relação com o médico é fundamental.
Quando isso não acontece, há grande prejuízo no marketing médico.
O relacionamento proﬁssional-cliente é importante em toda prestação de serviço. Porém, cada serviço apresenta características próprias que inﬂuenciam o atendimento
prestado e a qualidade percebida pelo cliente. No caso dos serviços médicos, os melhores resultados, em se tratando de encantamento e ﬁdelização, são alcançados quando
o proﬁssional reconhece que o paciente é o foco de seu trabalho.
Potencializar a relação com o cliente pode ser feita através da utilização de várias ferramentas simples, que, muitas vezes, estão mais próximas do que muitos médicos imaginam. A seguir, apresento cinco aspectos que quando bem utilizados melhoram o relacionamento com o paciente e trazem resultados mais do que positivos ao consultório:
Cortesia: simpatia é essencial em toda relação humana, a sua ausência faz com que
muitos relacionamentos se deteriorem. Com a relação médico-paciente também é assim. A simpatia é responsável por gerar conﬁança e demonstrar segurança na consulta.
O interesse em ouvir: saber ouvir pode ser mais importante do que milhares de palavras ditas. Enquanto o paciente relata seus problemas, o médico deve estar atento ao
que ele diz e como se expressa, com gestos e expressões faciais.
Clareza nas palavras: assim como o médico deve escutar com atenção o que os pacientes têm a dizer, ele precisa observar, também, a forma como se dirige aos pacientes.
Ao falar, o proﬁssional deve evitar termos técnicos ou palavras de difícil compreensão.
O importante, na hora da consulta, é a clareza em passar as informações para ser bem
compreendido.
Dedicação e atualização: dedicar-se à proﬁssão é fundamental para conhecer novidades na área. Isso p
pode ser conseguido
g
através da p
participação
p ç em eventos voltados
para os proﬁssionais da Saúde ou com a leitura de publicações especializadas. É importante também mostrar-se dedicado aos pacientes. A melhor forma de fazer isso é a
oferta de um atendimento individualizado e humanizado.
A ética acima de tudo: ter uma conduta proﬁssional adequada é uma das melhores
alternativas para construir uma boa imagem frente aos pacientes, a outros proﬁssionais
e à sociedade em geral. Isso é alcançado através de atitudes simples e que, na maioria
dos casos, tornam-se cotidianas, como não fazer críticas a outros proﬁssionais na frente
dos pacientes ou comentários sobre um cliente quando estiver atendendo outro.
Estes cinco aspectos, quando bem observados, melhoram a relação com o paciente e
aumentam a qualidade percebida do serviço oferecido. Trabalhar essas questões pode
fazer a diferença entre ter um cliente insatisfeito e um cliente “encantado” com o que o
médico oferece no seu consultório.
A relação médico-paciente é o quinto fator que interfere no marketing médico
e na credibilidade do profissional, como venho demonstrando neste espaço.
Até a próxima.
*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.
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C O L E C I O N E

Crimes eletrônicos
subtraem as informações, a única medida proﬁlática é a educação digital dos usuários. Em outros países, a exemplo dos
EUA, além do investimento em conscientização, há multa pecuniária signiﬁcativa para os infratores cujos resultados têm
se mostrado bastante eﬁcazes. Sob o lema “educar é preciso”,
foi voz corrente entre os presentes que, na maioria das vezes,
os usuários dos sistemas são considerados a porta de entrada
para os ataques. É diante da fragilidade do internauta que os
hackers agem. Portanto, a prioridade para maior segurança
na era digital são os programas de conscientização que possibilitarão ao usuário identiﬁcar o que é mais adequado. Paralelamente, é fundamental que os pontos vulneráveis sejam
detectados para que as políticas de segurança sejam deﬁnidas. É importante destacar, também, que a legislação penal
vigente pode ser aplicada aos crimes eletrônicos na maioria
dos casos, a exemplo do dano, pirataria, furto, fraude e interrupção de serviço público, entre outros. Por outro lado, é perfeitamente possível identiﬁcar a autoria dos crimes praticados
através dos meios eletrônicos. Tanto a polícia como o poder
judiciário já desvendaram inúmeros crimes condenando os
infratores. Entretanto, cabe informar que já tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, com a possibilidade de vir
a se tornar lei sobre o uso da rede. Trata-se de um marco civil,
relacionado à responsabilidade patrimonial, indenizatória e
administrativa dos provedores de acesso.

Nos dias 10 e 11 de outubro estivemos no III Congresso de
Crimes Eletrônicos organizado pela FECOMERCIO – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo, principal entidade sindical dos setores de comércio e serviços, representante de um segmento da economia
que mobiliza mais de 1,8 milhão de atividades empresariais
de todos os portes. O evento reuniu expoentes da área digital, entre advogados, desembargadores, especialistas em segurança da informação, gerentes de TI, peritos e provedores,
entre outros de saber.
Talvez a esta altura os membros da SBOT estejam se perguntando qual o interesse pela matéria para o exercício da Ortopedia. Só para iniciar a reﬂexão, nunca será demais enfatizar
que a revolução digital pode ser comparada, em relação ao
profundo impacto produzido na sociedade e nas relações humanas, à revolução industrial iniciada na Inglaterra e expandida ao resto do mundo a partir do século XIX. Com o avanço
da era digital, a internet – criada no ﬁnal da década de 60 pela
ARPANET, a ﬁm de interligar dados a outros computadores
– nos anos 90, através do Word Wide Wibe (WWW), rede de
alcance mundial, difundiu-se em outros países, atingindo a
tudo e a todos numa imensa teia sem precedentes. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Só para ﬁcarmos restritos à medicina, hoje os médicos lidam com prontuários eletrônicos que
envolvem a digitalização e uso dos sistemas informatizados
para a guarda e manuseio dos documentos dos pacientes;
fazem conferências eletrônicas que possibilitam a comunicação coletiva de médicos ao redor do mundo; sem contar as
faculdades que contam com soluções tecnológicas voltadas
ao aprimoramento da discussão em salas de aula, em salas
cirúrgicas e no tratamento em unidades de terapia intensiva.
Diante de tais avanços, inimagináveis pouco tempo atrás, podem fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Portanto, os
benefícios trazidos pela tecnologia são incontestáveis. Mas, e
a segurança, como ﬁca? Em busca dessa informação, participamos do evento. Foi opinião unânime entre os palestrantes
que as pessoas físicas e jurídicas, além da preocupação com
a ameaça dos hackers e consequente blindagem, devem
estar cientes de que, diante da falta de medidas punitivas e
técnicas investigativas para fechar o cerco aos invasores que

Por ﬁm, para seguro da internet, algumas dicas são fornecidas na Cartilha da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP
que merece ser acessada por todos: as relações estabelecidas
na internet são interpessoais, portanto, é importante ter os
mesmos cuidados tomados no contato pessoal do dia a dia
em relação a informações, rotinas pessoais, intimidade, fotos,
vídeos, realização de negócios, publicações e manifestações.
Cuidado com instalações de programas não autorizados, não
licenciados ou de origem desconhecida. A utilização de programa “ﬁrewall” e antivírus é recomendada, assim como as
atualizações fornecidas pelo fabricante do sistema operacional e do software antivírus.
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica
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Procedimento para registro da
especialidade junto ao CFM:
Conselho Federal de Medicina
Resolução CFM Nº 1.960/2010
(Publicada no D.O.U. de 12 de janeiro de 2011, Seção I, p.96)
Dispõe sobre o Registro de Qualiﬁcação de Especialidade Médica em virtude de documentos e condições anteriores a 15
de abril de 1989.

especialidade, com exercício por mais de dez anos;
e) ocupar cargo público de caráter proﬁssional, na área da
especialidade, por mais de dez anos;
f ) possuir títulos que, embora não se enquadrem nas alíneas
anteriores, possam, quando submetidos à consideração
do CFM em grau recursal, ser julgados suﬁcientes para o
reconhecimento da qualiﬁcação pleiteada.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições
conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958,

Art. 2º São documentos hábeis para a comprovação do disposto nas alíneas “d” e “e” do art. 1º a cópia autenticada do ato
oﬁcial gerador do provimento no cargo na carreira de magistério ou no cargo público de caráter proﬁssional, na área
da especialidade, e a certidão comprobatória do respectivo
tempo de serviço.

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Decreto-lei nº 4.657,
de 4 de setembro de 1942;
CONSIDERANDO o disposto no art. 115 do Código de Ética
Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 1.931, publicada no
D.O.U. de 13 de outubro de 2009, Seção I, p.173;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.634, publicada no D.O.U. de 29 de abril de 2002, Seção I, p. 81, que
dispõe sobre convênio de reconhecimento de especialidades
médicas ﬁrmado entre o Conselho Federal de Medicina CFM,
a Associação Médica Brasileira - AMB e a Comissão Nacional
de Residência Médica – CNRM;
CONSIDERANDO o número de demandas judiciais que envolvem o tema;
CONSIDERANDO o pleito de vários médicos em todo o Brasil;
CONSIDERANDO a relação de especialidades reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina;
CONSIDERANDO, por ﬁm, o decidido na sessão plenária realizada em 16 de dezembro de 2010,

Art. 3º Os títulos de que trata a alínea “f” do art. 1º deverão
referir-se a:
I - Residência Médica;
II - Cursos de especialização ministrados por estabelecimento de ensino médico ou por entidades estrangeiras
de reconhecida idoneidade;
III - Estágio de aperfeiçoamento em entidade reconhecida
pelo CFM como capacitada para tal ﬁnalidade;
IV - Mestrado;
V - Outras atividades discentes (cursos recebidos sob qualquer forma, etc.);
VI - Exercício do magistério superior a qualquer título, na
área da especialidade;
VII - Exercício de cargo, função ou atividade de caráter proﬁssional na área da especialidade;
VIII - Produção intelectual, de caráter técnico ou cientíﬁco, sob a
forma de trabalhos publicados na área da especialidade.

Resolve:
Art. 1º Permitir o Registro de Qualiﬁcação de Especialidade
Médica em virtude de documentos e condições anteriores
a 15 de abril de 1989, desde que os médicos requerentes
comprovem esse direito de acordo com os critérios vigentes
à época, ou seja, quando atender, no mínimo, a um dos seguintes requisitos:
a) possuir certiﬁcado de conclusão de curso de especialização
correspondente à especialidade cujo reconhecimento está
sendo pleiteado, devidamente registrado nos termos da lei;
b) possuir título de especialista conferido por entidade de
âmbito nacional acreditada pelo CFM;
c) possuir título de docente-livre ou de doutor, na área da
especialidade;
d) ocupar cargo na carreira de magistério superior, na área da

Art. 4º O pedido de registro de especialista previsto no art. 1º
deverá ser dirigido ao Conselho Regional de Medicina onde
o médico estiver inscrito, bem como toda a documentação
hábil que comprove o alegado, devendo ser designada uma
comissão para sua análise.
Art. 5º À decisão do Conselho Regional de Medicina sobre o
tema caberá recurso ao Conselho Federal de Medicina.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se todas as disposições em contrário.

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2010.
Roberto Luiz d’Avila
Presidente
www.sbot.org.br
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Henrique Batista e Silva
Secretário-geral
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Laudo radiológico
Consulta

mente, radiações ionizantes em seres humanos a

Associado solicita esclarecimentos sobre a possibi-

menos que:

lidade de os ortopedistas realizarem procedimen“Tal indivíduo seja um médico ou odontólogo qua-

tos radiológicos.

liﬁcado para a prática,
a ou que seja um técnico, enParecer

fermeiro ou outro proﬁssional de saúde treinado que

Primeiramente, vale esclarecer que o médico pode

esteja sob a supervisão de um médico ou odontólogo

atuar em qualquer área, independentemente de

(item 3.32).”

especialização, desde que se sinta apto. Nos termos
da Lei nº 3.268/57, que criou os Conselhos de Me-

A citada Portaria dispõe sobre a permissão ao médi-

dicina dando-lhes competência para ﬁscalizarem o

co, sem especiﬁcar a especialidade. Por outro lado,

exercício proﬁssional, o art. 17 diz que para exercer

no caso do ortopedista, a função de uma radiograﬁa

legalmente a medicina deve o médico estar regu-

é auxiliá-lo na conclusão diagnóstica e, na maioria

larmente inscrito no Conselho sob cuja jurisdição

das vezes, apenas para conﬁrmar suas suspeitas so-

se achar o local de sua atividade. Vale dizer que o

bre o caso. Logo, o ortopedista, enquanto médico,

médico, devidamente inscrito em seu Conselho,

pode manusear o aparelho de raios X, avaliar e inter-

poderá exercer qualquer ato, independente de es-

pretar a radiograﬁa e fazer o respectivo laudo. Neste

pecialização, sendo-lhe vedado apenas anunciar

caso, disciplina a Resolução CFM nº 813/77 que os

título inexistente. Este é o entendimento do Con-

laudos em geral, inclusive os radiológicos, sejam ﬁr-

selho Federal de Medicina, repetido em inúmeros

mados pelo médico responsável pela execução do

pareceres, em especial, no Processo Consulta CFM

exame. Portanto, o exame realizado pelo ortopedis-

nº 062/87- PC/CFM/nº28/1987.

ta deve ser por ele laudado.

Por outro lado, no caso em espécie, é importante

Assim, seguindo essa orientação, a qual baseia-se em

ressaltar a Portaria da Secretaria da Vigilância Sanitá-

legislação de âmbito federal e Resolução do CFM, o

ria nº 453, de 1º de junho de 1988, que aprova o Re-

ortopedista poder operar aparelhos de raios X e emi-

gulamento Técnico que estabelece as diretrizes bá-

tir laudos radiológicos que contenham referências e

sicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico

especiﬁcações sobre a análise do exame. Isso vale

médico e odontológico. De acordo com norma, de

dizer que as clínicas ortopédicas não precisam con-

abrangência federal, somente médicos, dentistas,

tratar radiologistas para a função em apreço.

ou alguém treinado por eles, sob a responsabilidade
deles, podem usar raios X diagnósticos. Diz a regra:

Adriana C. Turri Joubert

“nenhum indivíduo pode administrar, intencional-

Assessora jurídica
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ESPAÇO ABERTO
Qual é a opinião da SBOT sobre o fato de os CRMs fornecerem registro de especialidade a colegas
que não têm o título SBOT/AMB? Ou seja, basta que o colega apresente um documento comprovando que realizou a residência e, portanto, ele pode exercer perfeitamente a brilhante especialidade
de Ortopedia e Traumatologia?
Em resposta à indagação, esclarecemos que o registro do título de especialista no CRM é norma do Código
de Ética Médica, em conformidade com o Artigo 115. Logo, tanto o título adquirido através das sociedades de
especialidades, como aquele adquirido em decorrência da residência feita em serviço credenciado pelo MEC
devem ser registrados no CRM. Demais titulações não são reconhecidas como especialidades. Diz o Artigo 115:
é vedado ao médico: anunciar títulos cientíﬁcos que não possa comprovar a especialidade ou área de atuação
para a qual não esteja qualiﬁcado e registrado no Conselho Regional de Medicina.
Qual é o posicionamento da SBOT com relação ao plantão realizado em sobreaviso, pelo qual o
médico não recebe remuneração, mas por pertencer ao quadro de corpo clínico do hospital, se diz
obrigado a dar plantão, estando disponível para atendimento das urgências e emergências, na área
de Ortopedia e Traumatologia?
Informamos que cabe ao gestor estabelecer as regras da entidade, as quais devem ser respeitadas por aqueles
que têm interesse em prestar serviços no local. Havendo divergências, apenas o diálogo entre as partes poderá
resolver o impasse. Por ﬁm, plantão a distância deve ser remunerado, conforme entendimento do CFM.
Orientação sobre legislação e normas da ANVISA e ANS para realizar cirurgias videoartroscópicas
em regime ambulatorial.
Quanto a esta indagação, é necessário pesquisar sobre a Portaria 44 do Ministério da Saúde, que estabelece critérios para realização de procedimentos cirúrgicos em regime de hospital-dia. Por outro lado, é recomendada
também a leitura da Resolução SS 169, de 19/6/96, que aprova norma técnica que disciplina as exigências para
o funcionamento dos estabelecimentos que realizam procedimento médico-cirúrgico nos ambulatórios no
Estado de São Paulo e a leitura da Resolução CFM 1409/94, que regulamenta a cirurgia ambulatorial.
Parecer sobre o tempo de arquivamento de raio X solicitado pela SBOT.
Tendo em vista a indagação, utilizaremos a cartilha elaborada pela SBOT e distribuída aos ortopedistas, em cujo
fascículo 2, sob o tema Direito do Paciente ao Prontuário Médico, dispõe que: “O Prontuário Médico pode ser
formulado em papel ou por meio eletrônico. Neste segundo caso, a Resolução CFM nº 1639/2002 deverá ser
observada”.
Em face de documento de tal importância, naturalmente, ele deverá ser preservado, levando-se em conta, pelo
menos, o prazo prescricional para propositura de ações judiciais. Com suporte no atual Código Civil, o prazo
prescricional anterior de vinte anos foi alterado para três anos, a partir do último atendimento. Porém, a Resolução CFM nº 1639/2002, supramencionada, estabelece que o prazo mínimo de guarda do Prontuário Médico
em papel é de vinte anos, sendo autorizado o emprego de microﬁlmagem nos termos da Lei nº 5.433/68 e
Decreto nº 1799/96, mediante análise da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da instituição
hospitalar.
Por segurança, muitos autores recomendam que o Prontuário Médico seja mantido por vinte anos em papel
e reproduzido por microﬁlmagem conforme citada legislação, permitindo, assim, a manutenção permanente
das informações nele constantes.
www.sbot.org.br
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Campanha

Dia do Ortopedista foi de
Campanha Pública Nacional
Em comemoração ao Dia do Ortopedista, celebrado em 19 de setembro,
ortopedistas de todo o país reuniramse em praças, avenidas movimentadas e
estradas brasileiras para uma campanha
simultânea pela redução dos acidentes
de trânsito. Paulo Lobo, coordenador
da campanha, considera que apesar de
o Brasil estar engajado na Década pelo
Trânsito Seguro, estabelecida pela ONU,
o país precisa fazer muito mais. “Os acidentes de trânsito crescem tão rapidamente no Brasil, que é possível que até
o ﬁnal da década se transformem na
maior causa de morte, ultrapassando
doenças cardiovasculares e tumores
cancerosos”, comenta.

Acre

Os ortopedistas que vivem o dia a dia dos
hospitais e que convivem com o imenso
sofrimento das vítimas de trânsito, por
vezes amputadas ou tornadas inválidas, têm fundamental papel na orientação da população visando a redução
dos números de acidentes de trânsito.
“O trânsito se baseia num tripé”, explica
Paulo Lobo: na Engenharia de Tráfego
e na Fiscalização, atribuições do Estado,
e na Educação, que é onde a sociedade
civil pode ajudar.

Brasilia

Por isso, eles resolveram pela campanha, levando em conta os excelentes resultados de outras mobilizações
que ﬁzeram no passado, pelo uso do
capacete pelos motociclistas, contra a
mistura de álcool com direção e pelas
cadeirinhas para as crianças. “O resultado dessas campanhas se mede em
economia de vidas”, ressalta Osvandré
Lech. Ele lembra que no Brasil o trânsito
mata 40 mil pessoas por ano, 110 por
dia e 90% dos acidentes são decorrência de falha humana.

Goiás

Mato Grosso

www.sbot.org.br
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Minas Gerais

Além de faixas informativas alusivas à
campanha, foram distribuídos fôlderes
especialmente confeccionados, com
dados sobre a gravidade do problema.
O trabalho revela que com 1,3 milhão

20

1/11/2011 12:37:39

Campanha

Campanha organizada pela SBOT em todos os estados brasileiros
mobilizou o país em prol da segurança no trânsito
de mortes anuais no mundo, o trânsito
já se tornou a principal causa de morte
na faixa etária dos 15 aos 29 anos e provoca ferimentos em 50 milhões de pessoas anualmente.
A campanha foi realizada nos estados de
Acre, Brasília, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande
do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Minas Gerais

Rondônia

Pará

Roraima

Paraíba

Santa Catarina

Paraná

Santo André

Rio Grande do Sul

São Paulo

Constante conscientização
Além da ação pontual ocorrida no mês
de setembro, os ortopedistas continuarão entregando os fôlderes informativos para seus pacientes em suas clínicas e consultórios. A SBOT, inclusive,
apoia este envolvimento de todos. “Os
fôlderes ‘Dicas e Fatos sobre o Trânsito’ podem ser adquiridos sem custo
nenhum pelos associados. Basta fazer
a solicitação por e-mail para diretoria@
sbot.org.br ou sbot@sbot.org.br. A educação no trânsito é uma ação pública
e contínua da SBOT”, ﬁnaliza Osvandré
Lech, presidente da SBOT.

Dia do Ortopedista
D ezenove de setembro,
I rretocável conquista.
A legria a cada membro, é
D ia do Ortopedista.
O sso... gesso... tendão...
O mbros... coluna... joelhos...
R estaurar cada função,
T ratar bem e dar conselhos.
O bisturi simboliza,
P rolongamento da mente.
E xtrai, drena e “avisa”:
D outor, respeite o cliente.
I nsucessos... baixos preços,
S ervir bem é o nosso vício.
T em processos, tem tropeços,
A ssim é o nosso ofício!!!
Arnóbio Moreira Félix
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Eleições SBOT

Chapa 1
Prezado Ortopedista,
A SBOT é uma das Sociedades de Especialidades Médicas mais importantes do país. Isso
só foi possível pelo trabalho dos seus milhares de sócios que prestaram o TEOT, pagam
suas anuidades, participam de seus eventos e contribuem com sugestões ou ações para
o seu crescimento.
Arnaldo José Hernandez (SP)
Presidente

A Chapa 1 – Realização e Dignidade nasceu da vontade de participar cada vez de
forma mais ativa da nossa SBOT com a meta de construir dias melhores para a especialidade e para os ortopedistas brasileiros. Buscamos a juventude e garra de lideranças
emergentes e a experiência e determinação de ortopedistas que, há muito, trabalham
por uma SBOT mais forte, contemplando várias regiões do país.
Não trabalhamos em cima da manipulação de dados.
Trabalhamos com propostas, ideias e COMPROMISSOS reais, como:

João Baptista Gomes
dos Santos (SP)
Secretário-geral

Adalberto
Visco (BA)
1º Secretário

• Respeito às nossas Instituições como a Assembleia Geral e a Comissão Executiva, essa com 98% dos seus membros exclusivamente eleitos por seus pares
e não por indicação.
• Efetiva integração dos Comitês (Sociedades) por um calendário que ajude a
todos conseguir maiores verbas de patrocínio, maior apoio de infraestrutura
e maior aproximação nas áreas de interface. Vários comitês apoiam nossas
ideias formalmente, veja em nosso site.

Wagner
Nogueira (MG)
2º Secretário

Carlos Alberto
Lobo Jasmin (RJ)
1º Tesoureiro

• Fortalecimento das Regionais com maior participação no repasse das anuidades, em função da menor inadimplência regional, e do Congresso Brasileiro,
em função da maior frequência relativa de cada uma delas, além de apoio
logístico (veja nossos apoio no site).
• Formação Profissional de Ponta com o fortalecimento dos Serviços nos Fóruns
de Preceptores e maior presença junto às ações da CET, com apoio à inserção
dos jovens ortopedistas nos Centros de Treinamento em especialidades e no
mercado de trabalho.
• Fortalecimento da Educação Continuada de excelência já bem conhecida por
todos nós.

Emerson
Honda (SP)
2º Tesoureiro

Sandro
Reginaldo (GO)
Diret Com/MKT

• Fortalecimento da luta pela Defesa Profissional, por honorários dignos para
os ortopedistas nos sistemas público e suplementar de saúde, adoção da
(CBHPM) com uma política de reajustes obrigatórios anuais, e aumento na
tabela do SUS, conforme já tem sido trabalhado em conjunto com a AMB.
• Plano de Carreira de Estado, Cargos e Vencimentos com políticas claras de
progressão, e remuneração adequada, no sistema público nas esferas federal,
estadual e municipal.

Fábio
Dal Molin (RS)
Diret Regionais

Maurício
Kfuri (SP)
Diret Comitês

Pela verdadeira Ortopedia Brasileira, vote Chapa 1!
Obrigado,
Arnaldo José Hernandez
Visite nosso site - www.voteorto2011.com.br

www.sbot.org.br
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Chapa 2
Chegou a hora de mudarmos para melhor!
Você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Temos críticas à atual gestão da SBOT, mas também temos propostas para melhorá-la!
Insistimos no déﬁcit ﬁnanceiro, pois apesar de receberem mais de R$ 5 milhões líquidos
por ano, conseguiram dar prejuízo, diminuir signiﬁcativamente as reservas e ainda não
apresentam o resultado da auditoria.
Propomos rigoroso controle, com austeridade, transparência e apresentação dos resultados da gestão a cada boletim, que devem ser canalizados unicamente para o aprimoramento cientíﬁco do associado.

José Carlos Bongiovanni (SP)
Presidente

Insistimos no fato de nunca terem defendido de forma objetiva a nossa remuneração.
Propomos a partir de janeiro/2012 um fórum de debates com as 150 clínicas da grande
São Paulo para decidirmos a melhor abordagem diante das operadoras de planos de
saúde – projeto para todo o Brasil.
Insistimos na pouca participação na diretoria da SBOT, dos mais de 150 Serviços de
Ortopedia com residência em Ortopedia e Traumatologia.
Propomos a participação dos responsáveis por estes Serviços na escolha da diretoria
não eleita pelo voto direto, e apoio efetivo aos hospitais, preceptores e residentes antes
que sejam descredenciados pela SBOT.
Insistimos no pouco apoio da SBOT aos diversos Comitês de Especialidades, nunca tendo ajudado ﬁnanceiramente qualquer curso.
Propomos apoio e adiantamento ﬁnanceiro na realização do Congresso da Especialidade, e para que o Congresso Internacional seja no Brasil.
Insistimos no “quase” abandono das Regionais que lutam para conseguir atenção da
diretoria da SBOT e nunca melhor distribuição pelo Brasil (por que Minas não participa
mais efetivamente para sediar a SBOT?)
Propomos maior participação das Regionais, com verba que permita a realização de
mais cursos regionais (é mais viável deslocar alguns professores para uma região, do que
dezenas de colegas para os grandes centros).
Insistimos que existem corporativismo e continuísmo na política de gestão da nossa
Sociedade maior.
Propomos maior participação de colegas de todo o Brasil na diretoria e que o continuísmo seja atrelado ao mérito pelo seu desempenho na função e não político. Não
podemos aceitar que os próximos presidentes já estejam deﬁnidos pelos próximos 10
anos. Acreditamos na meritocracia.

Américo Zoppi
Filho (SP)
Secretário-geral

Élson Sousa
Miranda (RN)
1º Secretário

Osvaldo André
Seraﬁni (RS)
2º Secretário

Nelson Astur
Filho (SP)
1º Tesoureiro

José Umberto
Vaz de Siqueira (GO)
2º Tesoureiro

Leonardo Brandão
Figueiredo (MG)
Diret. Com./MKT.

Insistimos no pouco apoio ao ortopedista do interior após o TEOT.
Propomos ajuda de custo, quando da realização do CBOT, para aqueles que se utilizam
de duas pernas de voo para chegar ao local da realização do congresso (sucesso no pé).
Por tudo isto, vote na Chapa 2 – Inovação e Participação
Queremos que a nossa Sociedade seja mais participativa, transparente e democrática. Acesse: www.sociedadedeortopedia2014.com.br e participe conosco dessa
nova SBOT.
23
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José Vicente
Pansini (PR)
Diret. Regionais

Pedro Ivo Ferreira
de Carvalho (RJ)
Diret. Comitês
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Resgate Histórico

Professor Alfredo Ferreira de
Magalhães e o Centenário do Ensino
Ortopédico Oﬁcial no Brasil
Gildásio de Cerqueira Daltro & Alex Guedes
O ensino oﬁcial da Ortopedia em nosso país iniciou-se há cem anos, nascido
da subdivisão da disciplina de pediatria
lecionada àquela época na Bahia e Rio
de Janeiro.

gão Gesteira (futuro membro fundador e
presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e Patrono da Cadeira nº 6 da Academia Brasileira de Pediatria). Em 1914, instalou o “Serviço de Gymnastica Callisthenica
e Orthopedia” no IPAIB. Em 1915, tornou-se
catedrático da disciplina da Faculdade de
Medicina da Bahia. Em 1916, representou a Faculdade de Medicina da Bahia no
Congresso Internacional da Criança, em
Buenos Aires e, em 1921, participou do
Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção
à Infância, quando foi eleito orador oﬁcial
das Faculdades de Medicina do País.

Em 1882, foi criada a cadeira autônoma
para a Clínica de Crianças nas Faculdades
de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia,
a “Clínica de Moléstias Médicas e Cirúrgicas
da Criança”, regida, na Bahia, por Frederico
de Castro Rebello (1855-1928).
Em 1911, a Lei Orgânica do Ensino Superior
e do Fundamental da República e o Regulamento das Faculdades de Medicina, assinados pelo presidente Hermes da Fonseca
e referendados pelo ministro da Justiça e
Negócios Interiores Rivadávia da Cunha
Corrêa (decretos nº 8.659 e 8.661, ambos
de 05/04/1911) criam, respectivamente, as
diversas categorias docentes – entre elas
a do professor ordinário (responsável pela
regência da cadeira para qual era nomeado) – e o desdobramento da “Clínica de
Moléstias Médicas e Cirúrgicas da Criança”
em duas novas cátedras: “Clinica Pediatrica
Medica e Hygiene Infantil” e “Clinica Pediatrica Cirurgica e Orthopedia”.
O primeiro professor ordinário da “Clinica
Pediatrica Cirurgica e Orthopedia” na Faculdade de Medicina da Bahia, nomeado pelo
decreto nº 8705 de 04/05/1911, foi Alfredo
Ferreira de Magalhães (1873-1943), tendo
por assistente efetivo à época o professor
Joaquim Martagão Gesteira (1884-1954).
Há cem anos (1911) nascia oﬁcialmente o
ensino da Ortopedia no Brasil, tendo como
pioneiros de cátedra os professores Alfredo Ferreira de Magalhães, na Bahia e, cinco
anos mais tarde, Luís do Nascimento Gurgel, no Rio de Janeiro.
A trajetória docente do professor Alfredo
Ferreira de Magalhães iniciou-se com a
sua matrícula na Faculdade de Medicina
www.sbot.org.br
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do Terreiro de Jesus, com apenas 13 anos
de idade. Recebeu grau de Doutor em
Medicina em 1891, defendendo a tese
intitulada “O Hypnotismo e a Suggestão
suas Applicações à Clinica” (primeiro trabalho de psicoterapia produzido no Brasil).
Dois anos depois, foi Lente Substituto, por
concurso, da 9ª Secção; em 1893, foi Lente de Química Orgânica e, em 1894, Lente
de Clínica Pediátrica Médica. Em 1895, foi
aprovado no concurso para Lente Substituto, regendo, interinamente (1896-1897),
a cátedra “Clínica de Moléstias Médicas e
Cirúrgicas da Criança”. Em 1901, exerceu,
interinamente, o cargo de substituto da 6ª
Secção. Em 1903, reunido a abnegados colaboradores, criou o “Instituto de Protecção
e Assistência à Infancia da Bahia – IPAIB”.
Em 1907, regeu a cadeira de Clínica Propedêutica. Em 1911, regeu, interinamente,
a cadeira de História Natural Médica. Com
a reforma do ensino neste ano, assumiu o
cargo de professor ordinário de “Clinica Pediatrica Cirurgica e Orthopedia”. Em 1913,
foi à Europa, em viagem de estudos, quando conviveu com proeminentes mestres
do Velho Mundo, sendo substituído interinamente pelo professor Joaquim Marta-

O Serviço de Pediatria (Clínica e Cirúrgica) àquela época – assim como as demais Clínicas da Faculdade de Medicina
da Bahia – funcionava no Hospital Santa
Izabel, pertencente à Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Contava com apenas
seis leitos em uma enfermaria dividida
com a Clínica Obstétrica e Ginecológica. A inauguração, em 1910, da Maternidade Climério de Oliveira, vinculada
à FMB, permitiu a ampliação dos leitos
no Hospital Santa Izabel, que passou a
contar com uma enfermaria destinada
exclusivamente às crianças, onde eram
atendidas as moléstias clínicas e cirúrgicas e ortopédicas e onde o professor
Alfredo atuou, até ﬁcar em disponibilidade, em 1925. Em 1925, o professor é sucedido na cátedra por Dr. Durval Tavares
da Gama (1886-1946), um dos membros
fundadores da SBOT em 1935.
O professor Alfredo, em sua longa e fecunda vida docente e proﬁssional, produziu cerca de 400 publicações nacionais e internacionais. Particularmente na
área da Ortopedia, como frutos de suas
observações clínicas no Hospital Santa
Izabel e no IPAIB, listam-se diversas contribuições referentes ao diagnóstico e
tratamento das malformações congênitas dos membros, da escoliose e da tuberculose osteoarticular.
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SÃO PAULO
Programa de Educação Continuada

MATO GROSSO
Celebração ao Dia do Ortopedista

No dia 8 de novembro, no Hospital Nove de Julho, será realizada a última aula presencial do ano da SBOT-SP. A primeira
aula aconteceu no dia 13 de setembro, com o tema Fratura do
Fêmur Proximal no Idoso. Na última reunião do ano, os temas
abordados serão instabilidade glenoumeral, lesão do manguito rotador, capsulite adesiva e discussão de casos clínicos. Os
professores conﬁrmados são Nicola Archetti Netto, Arnaldo
Ferreira Neto, Alberto Miyazaki e Cantídio Salvador Filardi Filho.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: www.
sbotsp.org.br. Informações pelo telefone: (11)3889-7073 ou
pelo e-mail: atendimento@sbotsp.org.br.
“Nosso objetivo é que os ortopedistas paulistas possam se reciclar, encontrar amigos e discutir os casos com os palestrantes”,
diz José Octávio Soares Hungria, presidente da SBOT-SP. Para
2012, as reuniões serão mensais. “Já estamos deﬁnindo os temas, em um total de nove, para que todos possam aproveitar a
interação com os professores”, ﬁnaliza o presidente.

Diretoria da SBOT-MT: Dr. Robson, Nauro Hudson, Rubens Aratani,
José Milton, Paulo Spengler, Dorival Luzia e Arquimédio Oliveira

Na SBOT-MT, as comemorações do Dia do Ortopedista começaram em 16 de setembro, com a realização do II Fórum Nacional de Dignidade e Defesa Proﬁssional. Organizado na sede do
CRM-MT, várias lideranças participaram do evento. Entre elas
Robson Azevedo, presidente da Comissão de Dignidade e Defesa Proﬁssional da SBOT, a presidente do Sindicato dos Médicos, Dra. Elza Queiroz, presidente da Comissão de Honorários
do CRM, Dr. Alberto Lebrinha, presidente da Cooperativa dos
Médicos, Dr. Francisco Pereira, ex-presidente da Unimed Cuiabá, Dr. Alencar Farina, advogado da Federação das Unimed’s, Dr.
Carlos Alberto, e vários ortopedistas que desenvolveram suas
ideias e pontos de vista em relação ao que mais nos aﬂige no
momento: honorário médico.
No dia seguinte, dia 17 de setembro, sábado pela manhã, iniciamos os trabalhos com entrevista na rádio FM local 99,1, aﬁliada da Rede Globo, e discorremos sobre o tema da Segurança
no Trânsito, inclusive com a avaliação da psicóloga do Detran.
A seguir, com uma equipe de colaboradores de ortopedistas
e futuros ortopedistas, em parceria com a Polícia Militar, nos
reunimos no Posto Rodoviário Estadual, sob um sol de 44ºC
para a panﬂetagem e orientação aos motoristas. A campanha
irá seguir nos consultórios com a distribuição dos folhetos com
informações para os pacientes. A noite foi coroada com um
jantar dançante onde o ortopedista teve a oportunidade de
confraternizar com familiares e amigos.

RIO GRANDE DO SUL
SBOT-RS tem destaque na mídia
Com a realização da campanha da SBOT “Por um trânsito mais
seguro”, no dia 25 de setembro no Parque Moinhos de Vento,
a SBOT-RS teve grande participação na mídia local. Foram publicadas matérias no jornal Zero Hora, entrevista para o canal
SBT e para o canal TV COM (RBS-Globo). A campanha se perpetuará com a distribuição de fôlderes em todas as sedes dos
Centros de Formação de Condutoras do DETRAN em Porto
Alegre. Também estão sendo distribuídos em varias escolas
para os alunos do ensino médio.

PARANÁ
Ortopedistas confraternizam no
seu dia

PERNAMBUCO
Simulado para os residentes
Da esquerda para a direita: o ex-presidente Roberto Sobania, o atual,
Marcelo Abagge, Marco Antonio Pedroni, que assume em janeiro, e
Carlos Costa, que acaba de ser eleito

No dia 3 de agosto foi realizado o
simulado para todos os residentes
do 3º ano. As aulas foram ministradas na sede da SBOT-PE e teve uma
excelente aceitação pelos participantes.

Dia 24 foi data especial para os ortopedistas paranaenses. A
classe esteve mais uma vez mobilizada para lutar por honorários mais justos, durante o II Fórum de Defesa Proﬁssional e
para celebrar o Dia do Ortopedista. A confraternização teve homenagens aos colegas com mais de 70 anos, entrega do TEOT,
sorteios e muita música. Na oportunidade, o Dr. Carlos Costa foi
eleito futuro presidente da regional para 2014.
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RIO DE JANEIRO
SBOT-RJ debate desmandos de planos de saúde
A Casa do Ortopedista Fluminense foi palco, mais uma vez, de contendas importantes em
favor dos médicos. Comissão de Defesa Proﬁssional (CDP) da regional Rio, Conselho Regional de Medicina (CRM), Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, sociedades médicas de
diversas especialidades e representantes da Unimed estiveram presentes no I Simpósio de
Defesa Proﬁssional da SBOT-RJ, que aconteceu concomitantemente ao II Fórum Nacional
de Defesa Proﬁssional da SBOT, no dia 18 de agosto.
Na pauta estavam interesses como regulação do tempo de aprovação de solicitações nas
Operadoras de Planos de Saúde (OPSs), desvio de paciente pelas mesmas, entre outras
questões consideradas abusivas pelos médicos.
Apresentada pelo presidente da CDP da regional Rio, Dr. Carlos Alfredo Jasmin, também presidente da SBOT-RJ, a abertura do evento foi marcada pela contemplação da pesquisa de satisfação realizada pela Sociedade com Ortopedistas do Estado em relação aos
planos de saúde. Na ocasião, Jasmin apresentou o grau de insatisfação dos entrevistados, fato que norteou o debate.
Durante quatro horas, os participantes analisaram as condições de trabalho às quais são submetidos e ﬁzeram uma série de sugestões
que serão encaminhadas ao CREMERJ e aos planos de saúde. Dentre as muitas insatisfações anunciadas, o fato de os auditores das
OPSs não serem nominados ganhou destaque no debate.
“Somos a favor da transparência. Temos as nossas solicitações negadas e sequer ﬁcamos cientes de quem e por que negou. Uma coisa
é o médico solicitante usar seus argumentos em um embate com o médico auditor, outra é argumentar com uma grande empresa. É
até intimidador, é desonesto”, avalia o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Dr. Francisco Ricardo Borges Ribeiro, convidado para apresentar o tema “Desvio de pacientes pelas OPSs”.
Sob este mote, Dr. Carlos Alfredo Jasmin ressaltou a falta de comunicação dos auditores com os médicos solicitantes na apuração
dos itens e das técnicas cirúrgicas requeridas. “Eles simplesmente negam, não entram em contato e nós não conseguimos argumentar, já que não há esse canal de comunicação”, ressalta Jasmin, destacando que os auditores extrapolam o que lhes é devido,
sob a perspectiva ética, e decidem fatores que não estão agregados aos seus conhecimentos técnicos, já que nem sempre são
especialistas nas áreas referentes à solicitação.

DISTRITO FEDERAL
Atividades da SBOT-DF
No mês de setembro foram realizadas diversas atividades na regional do Distrito Federal. Seguindo a campanha nacional da SBOT “Por
um trânsito mais seguro”, no dia 18 foi realizada uma blitz educativa com a distribuição de material para a população abordando os
aspectos preventivos e educacionais do trânsito. Este evento teve grande repercussão nos meios de comunicação e sociedade civil.
Também foi realizado, no dia 23, o curso para secretárias com a presença de 30 secretárias das diversas clínicas da capital federal, ministrado pela palestrante Ana Paula. A repercussão foi excepcional entre as presentes, com a expectativa de novos cursos.
Nos dias 24 e 25 de setembro tivemos o 2º minissimulado do Distrito Federal, visando à preparação dos nossos residentes para o TEOT.
Este evento contou com residentes e preceptores de todos os serviços de ortopedia do Distrito Federal.
Para fechar o mês, no dia 29 foi feita uma aula do curso preparatório dos residentes para o TEOT, em que foram discutidos os temas
relacionados ao tumor ósseo. A aula foi coordenada pelo Dr. Fabrício Chiesa.

GOIÁS
Jantar comemora o Dia do Ortopedista SBOT-GO
A SBOT-GO comemorou o Dia do Ortopedista com um jantar para os membros no Castro’s Park Hotel no
dia 23 de setembro.
Depois das homenagens concedidas aos ortopedistas de Goiânia, houve o lançamento do livro a História da Ortopedia na Universidade Federal de Goiás (UFG), escrito pelos professores universitários Edegmar Nunes e Sandro Reginaldo. “A publicação tem o objetivo de resgatar a história da ortopedia no
HC, porque até então, não se tinha o costume de guardar documentos e o relato do passado estava se
perdendo”, explica Sandro Reginaldo. O professor Edegmar Nunes diz que a ideia é relembrar os acontecimentos, enquanto os escritores integram o corpo de docentes da UFG, “pois cada um que parte leva
um pouco da história consigo”, frisa. E continua: “Não queremos que a bonita história da ortopedia do
HC se perca”.
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RONDÔNIA
2º Fórum de Defesa Profissional da SBOT-RO
Com a presença do representante nacional da Comissão de Ética,
Defesa Proﬁssional e Honorários Médicos, Dr. Robson Azevedo, e
do representante do Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO), o
vice-presidente Dr. Willian Pachoalim de Mello, foi realizado na cidade de Porto Velho (RO) o Segundo Fórum de Defesa Proﬁssional
da SBOT-RO.
O encontro foi de grande sucesso na visão de seu presidente, Dr.
Elifaz Cabral, que conseguiu reunir treze colegas, sendo dois de
municípios do interior (Ji-Paraná e Ariquemes), com o único objetivo de discutirem assuntos pertinentes à categoria.
Após as palavras iniciais do Sr. Presidente, o então representante da SBOT nacional fez uma brilhante apresentação, em slides, com o
tema “O ortopedista frente aos convênios”, e em seguida teve a palavra o Dr. Eliú Cabral, relator de Comissão de Defesa Proﬁssional da
SBOT-RO, que conduziu os debates em forma de mesa-redonda moderna composta por todos os presentes.
Os debates seguiram em alto nível intelectual e ético culminando com propostas para serem colocadas em prática a partir de então,
em busca do sucesso da negociação com as operadoras de planos de saúde nos moldes ﬁrmados com a SULAMÉRICA, que atualmente
paga aos ortopedistas uma consulta no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) com retorno de até 15 dias e os procedimentos usando a tabela TUSS e valores maiores que duas vezes a tabela CBHPM 5ª Edição. Outro assunto discutido foi a condição do atendimento
SUS no Estado de Rondônia.

CEARÁ
SBOT-CE participa da organização do X Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
A ser realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP) e pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT Nacional) com o apoio da Regional Ceará (SBOT-CE)
entre os dias 6 e 9 de junho de 2012, em Fortaleza (CE), o X Congresso Brasileiro de Ortopedia
Pediátrica já está com a participação de dois palestrantes internacionais conﬁrmada em sua
programação: Dr. Michael Millis (EUA), do Children’s Hospital Boston e professor de Cirurgia
Ortopédica da Harvard Medical School; e Dr. Paulo Selber (AUS) do Royal Children’s Hospital.
Presidido pelo ortopedista pediátrico Dr. Paulo Colares, o evento também está com três
workshops conﬁrmados: “Osteotomias do Quadril na Criança e Adolescente”; “Aplicação de Toxina Botulínica/ Fenol”; e “Orthoﬁx Pediátrico”. Além deles, também está conﬁrmado o curso pré-congresso “Seminário AO Pediátrico”.
O início de submissão dos trabalhos para o congresso será a partir do dia 13 de novembro, durante o 43° CBOT. Mais informações podem ser obtidas no site www.cbopfortaleza2012.com.br, onde também é possível se inscrever.

XVI COTECE
A SBOT-CE escolheu o trauma do idoso, as artroplastias e a cirurgia
minimamente invasiva como temas principais a serem abordados durante o XVI Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado do
Ceará (XVI COTECE).
O evento foi aberto no dia 14 de setembro com o lançamento do livro
Princípios de Ortopedia e Traumatologia, organizado pelos traumatoortopedistas cearenses Prof. Dr. José Alberto Dias Leite, Dr. Henrique
Mota Neto, Prof. Dr. Manuel Bomﬁm Braga Júnior e Dr. Pedro Guilme
Teixeira de Sousa Filho.
Presidido pelo traumato-ortopedista Dr. Antônio Pierre Aguiar Neto,
o XVI COTECE foi realizado até o dia 17 de setembro no Centro de
Convenções do Hotel Oásis Atlântico Fortaleza. O evento contou com
a presença maciça dos especialistas locais e com palestras de conceituados especialistas do Ceará e de outros estados brasileiros.

Dr. Antônio Pierre Aguiar Neto, presidente do XVI COTECE, e Dr. Ronaldo Silva de Oliveira, presidente da SBOT-CE
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CIRURGIA DA MÃO
Inscrições para os Exames Seletivos dos Serviços Credenciados
Acesse o site da Associação
ç Brasileira de Cirurgia da Mão e tenha informações sobre as inscrições para
residência em Cirurgia da Mão
A Comissão de Ensino e Treinamento da Associação Brasileira de Cirurgia da Mão informa aos ortopedistas interessados na
especialização em Cirurgia da Mão que no site www.cirurgiadamao.org.br encontram-se as informações para inscrições nos
exames seletivos dos vários Serviços de Ensino e Treinamento credenciados para início no ano de 2012. Os dados são atualizados semanalmente conforme os processos seletivos são divulgados.
CET - ABCM.

CIRURGIA DO JOELHO
CBCJ 2012
SBCJ conﬁrma lista de palestrantes estrangeiros

11 palestrantes internacionais de peso mostrarão os avanços da especialidade em seus países durante o 14º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, que será realizado de 29 a 31 de março de 2012, no Compleo Iberostar, na Bahia.
Entre os convidados, estão sete norte-americanos: Dr. Bert R. Mandelbaum, especialista em medicina esportiva, diretor médico
do Santa Monica Orthophaedic Group e membro do Comitê Médico da FIFA; Dr. Brett R. Levine, especialista em artroplastia
primária e revisão do joelho do Midwest Orthopaedics at Rush; Dr. Craig Della Valle, diretor do programa Adult Reconstructive
de fellowship e professor associado do Departamento de Cirurgia Ortopédica do Rush University Medical Center; Dr. David
R. McAllister, especialista em medicina esportiva e chefe do Departamento de Cirurgia Ortopédica da University of California
(UCLA); Dr. Douglas A. Dennis, diretor médico do Porter Adventist Hospital e diretor clínico do Rocky Mountain Musculoskeletal
Research Laboratory; Dr. Robert Arciero, diretor do programa de fellowship de medicina esportiva do Departamento de Cirurgia Ortopédica do Centro de Saúde da Universidade de Connecticut; e Dr. William D. Bugbee, cirurgião ortopédico e diretor do
programa de transplante de cartilagem do Scripps Clinic.
Da França, os convidados são Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, cirurgião ortopédico especialista em medicina esportiva na área de
joelho, e Dr. David Dejour, diretor do departamento de medicina esportiva da Lyon-Ortho-Clinic. Completando o grupo de palestrantes europeus, está Dr. Tobias Jung, chefe do departamento de traumatologia esportiva e artroscopia do joelho do Centro
de Cirurgia Músculo-Esquelética da Charité University, de Berlim, Alemanha. Também estará presente o Dr. Charles Brown Jr.,
diretor médico do Abu Dhabi Knee and Sports Medicine Centre, em Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos.

ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
Congresso da SICOT em Praga
De 6 a 9 de setembro, realizou-se em Praga – República Checa, o congresso trienal da SICOT, com mais de 2 mil participantes
de todo o mundo. O próximo será no Rio de Janeiro em 2014, conjuntamente com o CBOT. A Ortopedia Pediátrica Brasileira
esteve presente com várias apresentações e coordenações de mesas. O dia 7 de setembro foi dedicado à IFPOS (Federação
Internacional das Sociedades de Ortopedia Pediátrica), cujo atual presidente é o nosso colega Carlo Milani. A delegação de
Ortopedia Pediátrica foi a maior dentre as demais delegações brasileiras.

29

Jornal da SBOT # 101.indd 29

Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2011
1/11/2011 12:38:28

Espaço dos Comitês

QUADRIL
XIV Congresso Brasileiro de Quadril bate recorde
De 7 a 10 de setembro, a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi sede
da décima quarta edição do Congresso Brasileiro de Quadril, evento
realizado a cada dois anos pela Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ).
O evento deste ano bateu recorde no número de inscritos – foram
1.010 congressistas – e no volume de convidados internacionais,
recebendo 14 renomados especialistas da Europa, Estados Unidos e América Latina, além de aproximadamente 120 palestrantes
brasileiros convidados.
Na véspera da abertura oﬁcial do CBQ 2011, no dia 7 de setembro, foram realizados ainda três cursos pré-congresso e mais
dois simpósios satélites. Outro destaque do evento foi a programação social, que incluiu animado coquetel ao som do cantor e
compositor Guilherme Arantes e um jantar no restaurante localizado no Parque Nacional, onde ﬁcam as Cataratas do Iguaçu.

DOENÇAS OSTEOMETABÓLICAS
Congresso Anual
Entre 15/09 e 20/09 aconteceu em San Diego, CA, o Congresso anual da American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR), considerado o maior congresso de pesquisas no campo do osteometabolismo mundial.
Médicos brasileiros de diversas especialidades participaram do evento e o Comitê de Doenças Osteometabólicas da SBOT esteve representado por seu presidente, Dr. Márcio Passini, por dois ex-presidentes: Dr. Lindomar Guimarães e Henrique Mota, e
pelos doutores: Bernardo Stolnicki, Cláudio Mancini, Vandick Germano, 2º vice-presidente, 1º e 2º tesoureiros, respectivamente,
além de vários outros colegas.
“Este Congresso apresenta o que de mais novo se produziu em pesquisa no campo do osteometabolismo no ano anterior.
Alguns colegas brasileiros, ortopedistas, apresentaram suas pesquisas mais recentes”, ressaltou Márcio Passini.

OMBRO E COTOVELO
Brasil brilha em congresso do Ombro e Cotovelo na Europa
O presidente atual da SBCOC, Nelson Ravaglia, e o eleito para
2012, Arildo Paim, lideraram o grande número de participantes
brasileiros, que tiveram intensa participação cientíﬁca durante o
Congresso Europeu de Ombro em Lyon, na França.
Osvandré Lech foi o “Presidential Guest Lecturer” do evento. Em
horário nobre e atividade única, ele falou sobre “The Long and Winding Road of the Shoulder and Elbow Surgery in South America”.
Em um estudo detalhado sobre as causas históricas do início tardio
do desenvolvimento econômico e cientíﬁco da região, chegando
até o excelente nível atual, os participantes aprenderam sobre particularidades do Chile, Venezuela, Uruguai, Argentina e Brasil, com destaque à já volumosa quantidade de publicações internacionais lideradas por Sérgio Checchia, Benno Ejnizman e Arnaldo Amado Ferreira Filho.
A Sociedade Europeia de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SECEC) realizou um excelente evento, com grande quantidade de
informações, cursos, simpósios, temas livres, e o “Industry Lunch”, onde as indústrias apresentam suas inovações durante o horário do almoço. Ao convidar apenas três palestrantes não europeus para o evento (Japão, EUA e Brasil), os colegas europeus
reconhecem a SBCOC como uma das mais ativas e bem estruturadas do mundo.
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