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Tratamento utilizado para restauração da viscosidade do líquido
sinovial,estimulação dos condrócitos, possui efeito antiinflamatório
e ação anti-nociceptiva.
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Indivíduos fazem uma
sociedade. Não o contrário!
- Simples e fácil de utilizar, sem a necessidade
de anestesia.
- Produto com a mais alta concentração de ácido
hialurônico do mercado.
- Indicado para casos de artrite e osteoartrite moderada.
- Durável: basta uma só injeção intra-articular com maior
concentração de ácido hialurônico para um tratamento
efetivo de 6 meses.
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Diplomacia ortopédica na China – presidente Yan Wang

Sandro Reginaldo e Maria Isabel Pozzi Guerra (CEC)

Espiridião, Mello, Caiado – todos pela SBOT

- Confiável: trabalhos científicos publicados comprovam sua eficácia.
- Seguro: tratamento totalmente sintético de ácido hialurônico de
origem não animal.

Veja como Durolane atua:
R

- O medicamento é liberado diretamente na articulação.
- Estabiliza a estrutura doente, eliminando a sensação de dor.
- Ajuda a reestabelecer a lubrificação e as propriedades de
absorção de choque do líquido sinovial.

Representante da Smith&Nephew no Brasil, a PCE – Pró Cirurgia Especializada fornece
produtos e serviços de vídeo cirurgia para hospitais, clínicas e convênios médicos.
PCE. Soluções em saúde há mais de 50 anos.
Tel. (11) 2832 6520. www.pce-brasil.com
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Ultracet (paracetamol e cloridrato de tramadol) forma farmac
farmacêutica
cêutica e apresentações: Embalagem contendo 10 e 20 cpr. com 325 mg de paracetamol e 37,5 mg de cloridrato de tramadol
tramadool cada. Uso
Adulto. Indicações e Posologia: Dores moderadas a severas de caráter agudo, subagudo e crônico. A dose diária máxima de Ultracet é 1 a 2 cpr a cada 4 a 6 horas de acordo com a necessidade
para alívio da dor, até o máx de 8 cpr/dia. A administração dos cpr independe das refeições. Condições dolorosas crônicas: iniciado com 1 cpr/dia e aumentado em 1 cpr a cada 3 dias, conforme a
tolerância do paciente, até a dose de 4 cpr/dia. Após, Ultracet pode ser administrado na dose de 1-2 cpr a cada 4-6 horas, até o máx de 8 cpr/dia. Nas condições dolorosas agudas, o tratamento pode
ser iniciado com a dose terapêutica completa (1-2 cpr a cada 4-6 horas), até o máximo de 8 cpr/dia. Contraindicações: hipersensibilidade ao paracetamol, ao tramadol, aos opioides ou a qualquer
componente da fórmula; intoxicações agudas pelo álcool, hipnóticos, analgésicos de ação central, opioides ou psicotrópicos; pacientes em tratamento com inibidores da MAO ou tratados com estes
agentes nos últimos 14 dias. Gravidez e lactação: Somente deverá ser usado em gravidez se o potencial benefício justiﬁcar o potencial risco para o feto. Ultracet não é recomendado como medicação
pré-operatória obstétrica ou na analgesia pós-parto em lactantes, pois a segurança em lactentes e recém-nascidos não foi estudada. Precauções e Advertências: Uso com cautela em diabéticos,
pois contém açúcar; não use concomitantemente outro produto a base de paracetamol ou tramadol. Convulsões foram relatadas em pacientes recebendo tramadol na dose recomendada. O risco de
convulsões está aumentado com doses de tramadol acima das recomendadas, em pacientes tomando inibidores seletivos da recaptação da serotonina, antidepressivos tricíclicos e outros compostos
tricíclicos ou opioides, inibidores da MAO, neurolépticos ou outros fármacos que reduzem o limiar convulsivo, pacientes com epilepsia, aqueles com história de convulsões ou em pacientes com
risco reconhecido para convulsões. Não deve ser administrado a pacientes dependentes de opioides. Deve ser usado com cautela e em dose reduzida em pacientes recebendo depressores do SNC.
Alcoólatras crônicos podem estar sob risco aumentado de toxicidade hepática com o uso excessivo de paracetamol, portanto a dose recomendada não deve ser excedida. Deve ser administrado
com cautela em pacientes sob risco de depressão respiratória, traumatismo craniano, choque, nível reduzido de consciência, pressão intracraniana aumentada. O uso de Ultracet pode complicar a
avaliação clínica em condições abdominais agudas. Não é recomendado em pacientes com disfunção hepática grave. Em pacientes com depuração de creatinina < 30 ml/min, recomenda-se que o
intervalo de administração de Ultracet seja aumentado, não excedendo 2 cpr a cada 12 h. Em idosos, iniciar com a dose mais baixa recomendada. Pode afetar a habilidade mental ou física necessária
para a realização de tarefas potencialmente perigosas como dirigir ou operar máquinas. Abstinência: sintomas como ansiedade, sudorese, insônia, rigidez, dor, náusea, tremores, diarreia, sintomas
do trato respiratório superior, piloereção, e raramente, alucinações, ataque de pânico, ansiedade grave, alucinação, parestesia, tinitus e sintomas do SNC não usuais podem ocorrer se Ultracet for
descontinuado de forma abrupta. Interações medicamentosas: Inibidores da MAO; carbamazepina; quinidina; varfarina; uso de anticonvulsivantes a longo prazo; diﬂusinal; inibidores da CYP2D6, como
ﬂuoxetina, paroxetina e amitriptilina. Reações Adversas mais comuns: vertigem, náusea e sonolência; reações comuns: astenia, fadiga, ondas de calor; cefaleia, tremor; dor abdominal, constipação,
diarreia, dispepsia, ﬂatulência, boca seca, vômito; anorexia, ansiedade, confusão, euforia, insônia, nervosismo; prurido, “rash”, sudorese aumentada. Superdose: Os sintomas iniciais de toxicidade
de tramadol incluem depressão respiratória e/ou convulsões e do paracetamol, observados dentro das primeiras 24 horas, incluem: anorexia, náusea, vômito, mal-estar, palidez e diaforese. Ao tratar
uma dose excessiva de tramadol, a atenção principal deve ser: manutenção de ventilação adequada, tratamento de suporte. Na superdose de paracetamol, o evento mais grave é a necrose hepática
potencialmente fatal e dose-dependente. Podem ocorrer também necrose tubular renal, coma hipoglicêmico e trombocitopenia, Superdose potencialmente hepatotóxica: náusea, vômito, diaforese
e mal-estar geral. O tratamento inclui suporte da função cardiorespiratória e medidas para reduzir a absorção do medicamento. Vômito pode ser induzido mecanicamente ou com xarope de ipeca
seguido por carvão ativado após o esvaziamento gástrico. Em adultos e adolescentes, independente da qtd. ingerida, a acetilcisteína deve ser iniciada imediatamente, se a administração ocorreu há
24h ou menos. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção da receita. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Janssen-Cilag Farmacêutica. MS-1.1236.3356
Informações adicionais para prescrição: vide bula completa. INFOC 0800.7013017 - www.portalmed.com.br - Cód: R–5490031.
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Editorial

Indivíduos fazem uma sociedade...
Chegamos ao final
de mais um ano!
Parece que ontem
era janeiro e agora já
estamos em dezembro fazendo planos
para descansar, projetos para o ano de
2012. Completamos
Wilson Mello
todos os números
do Jornal da SBOT de 2011. Foi um ano
muito bom, ativo e cheio de novidades.
Eleições com duas chapas concorrendo,
uma comissão apuradora trabalhando
com dedicação e eficiência e uma chapa
eleita! Ganhou a SBOT, que exerceu seu
direito de escolha e sai fortalecida e mais
madura. Novos indivíduos passam a fazer
parte da história da SBOT, novas ideias e
novas ações. O dr. Arnaldo Hernandez
fará parte do quadro de presidentes
da Sociedade e com certeza a honrará,
como sempre fez quando esteve à frente
de cargos na instituição. Tivesse vencido
a Chapa 2, o dr. Bongiovani teria a mesma
atitude e competência.
São os indivíduos que constroem uma
sociedade e não a sociedade que constrói indivíduos. Neste número, temos

dois desses indivíduos que contribuíram
de maneira efetiva, presente e muito
relevante para a Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia e para toda
a Ortopedia brasileira: dr. Manlio Napoli
e dr. Luiz Carlos Sobania.
O dr. Napoli foi o Presidente de Honra
do 43° CBOT e coloca em sua mensagem uma afirmação que gostaria de
destacar: “Apelo, em particular, aos
mais jovens para que não deixem de
participar e apoiar todas as atividades
e iniciativas, de ordem científica ou
não, para garantia e sucesso sempre
maior da nossa Sociedade”. São indivíduos que fazem uma sociedade!
O dr. Sobania, com quem tive a oportunidade de conviver em todos os TEOTs
de que participei, sempre se mostrou
disponível, colaborador incansável e
presente em todos os momentos. Faço
minhas as palavras do dr. Osvandré
Lech: “O prof. Sobania é uma inspiração para muitas gerações de ortopedistas e um ‘porto seguro’ para a SBOT.
Simples, objetivo, obsessivo e ético. É
assim que o vejo. Aprendi muito com
ele ao longo dos anos”.

Neste número, no caderno de Defesa Profissional temos um artigo de grande relevância para todos nós: “Direitos e deveres
do ortopedista e do paciente ortopédico”.
Tenho certeza de que a leitura desse
texto definirá de maneira clara nossas
responsabilidades com nosso paciente.
Esse é um assunto difícil, mas que temos
o dever de conhecer para melhorarmos a
relação com nossos pacientes.
O 41° TEOT já está acontecendo, neste
ano com novidades: a prova teórica foi
realizada no dia 1º de dezembro em
seis cidades diferentes. As outras provas deverão ocorrer em Campinas, São
Paulo, em janeiro. A mudança deverá ser
avaliada pela CET para ver seu real valor.
Mudar sempre é bom, mostra valores e
fraquezas, estimulando a melhora de
todo o sistema.
Gostaria de agradecer aos nossos leitores
o apoio ao longo de 2011 com o Jornal
da SBOT. Que esta ferramenta informativa
continue evoluindo e nos agrupando
em torno de notícias da SBOT.

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

www.sbot.org.br
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Wilson Mello
Editor

Palavra do Presidente

Sobre construir bueiros
e a incompletude humana
O Brasil tem um dos piores índices do mundo em sanitarismo
urbano. Em termos de proteção ambiental urbana somos um
fiasco... Dejetos correm geralmente a céu aberto e ao encontrar
o primeiro riacho, passam a poluir, causar doença e matar. Nossos rios urbanos fedem. Existem inúmeras cidades sem um único
metro de obra sanitária construído. Nas metrópoles, qualquer
aguaceiro provoca inundação, transtornando a vida do cidadão,
ou tirando-lhe a vida... A maioria dos políticos deixa de construir
bueiro, pois isso não dá voto e fica enterrado, escondido. A placa,
a mídia, a badalação estão nas obras “externas”. E a maioria deles
gosta disto. Aliás, vivem disto. Literalmente.
Na SBOT, a gestão 2011 passou mais da metade do ano construindo bueiros. No sentido metafórico, claro. Amplos e sólidos
bueiros. A auditoria externa – um olhar crítico, técnico e imparcial, não comprometido com a instituição – nos mostrou como
melhorar dezenas de itens tributários, contábeis, trabalhistas.
Tudo isto foi feito e será mostrado no Relatório de Gestão. Substituímos a empresa de contabilidade, introduzimos um programa
de gerenciamento contábil, instalamos centros de custos e convocamos estatutariamente, pela primeira vez ao longo do ano,
o Conselho Fiscal. Substituímos o arcaico por um moderno sistema de pagamento online para agilizar a quitação da anuidade.
Excluímos os sócios isentos da contagem do número de inadimplentes. Decisões de diretoria obtidas com a mesa cheia pela
participação de muitas comissões e amplo debate democrático.
A gestão não teve “tapetão”. Um orgulho! O cadastro foi melhorado. Resgatamos a história da SBOT que estava, literalmente,
“se desmanchando”; tudo agora está digitalizado, catalogado.
Reuniões internas de gestão com os colaboradores aceleraram
tarefas. Negociações e cortes de despesas economizaram mais
de quinhentos mil reais.

sidência. Valorizamos os nossos sócios ao máximo através de
uma competente atuação na Defesa Profissional (se não ficou
“melhor”, também não ficou “pior”, com intensa luta de bastidor contra adversários também muito bem estruturados).
O portal passou a ter melhor navegabilidade e a situação financeira está lá para todos acompanharem.
A SBOT foi percebida intensamente pela população de todo o
país através de maciças campanhas públicas direcionadas à proteção ao trânsito. A nossa assessoria de imprensa mostrou de
forma competente os avanços científicos PRODUZIDOS POR
NÓS PRÓPRIOS, citando sempre o autor + instituição + SBOT.
Mídias sociais ajudaram a SBOT a ser mais bem percebida pelos
seus membros mais jovens.
Tentamos fazer o máximo. Sempre com ética, disciplina e democracia. Encerramos a gestão 2011 com a sensação do dever cumprido.
Eu, pessoalmente, retorno para a minha Passo Fundo de cabeça
erguida e AGRADECENDO POR TANTA COLABORAÇÃO RECEBIDA – regionais, comitês, comissões, serviços, funcionários e,
especialmente, os colegas de todos os cantos do país.

“Tudo bueiro, tudo bueiro.” Não deu visibilidade. Aliás,
deu “pano pra manga”... Temos certeza de que a governança
da SBOT será mais eficiente e enxuta a partir de agora, aperfeiçoando um sistema iniciado por gestões anteriores. Melhor para
as próximas gestões, melhor para todos nós, ortopedistas.

Tentamos fazer o máximo, mas naturalmente que não conseguimos. A incompletude humana está presente em todas
as ações, como ensina o educador Rubem Alves. Mesmo assim, esperamos ter conseguido nos manter acima do nível de
incompetência .

Além de “bueiros”, realizamos ações de grande visibilidade. A
transparência e a horizontalização foram marcas registradas. Projetos em comum com vários comitês, grande envolvimento das regionais, o informativo eletrônico semanal, um reestruturado JSBOT, opulenta produção de livros, as revistas DOC
de gestão e empreendedorismo, a Atualização Semanal OnLine,
a reestruturação do Exame TEOT com a prova escrita antecipada,
o credenciamento de novos serviços, a crescente representatividade internacional com participação nos principais eventos
mundiais – AAOS, EFORT, SICOT, SLAOT e COA –, congresso da
novata Associação Chinesa de Ortopedia. Dois livros de resgate
histórico, um sobre o TEOT e o outro sobre os serviços de re-

Deixar as próximas gerações fazerem mais e melhor que a nossa
é acreditar na evolução humana.
Que as gestões do Geraldo, do Fallopa, do Arnaldo e as próximas
sejam maiores e melhores. Assim será a SBOT. Maior e Melhor !
Osvandré, Geraldo, Flávio, Jorge,
Ney, Marcelo, Adalberto, Reynaldo
5
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Hiperagenda
AGENDA DE ATIVIDADES DE OUTUBRO / NOVEMBRO DA GESTÃO 2011
DATA

01/10

ATIVIDADE
Reunião da CET
“Comissão de Ensino e Treinamento”
Reunião Defesa Profissional / APM
“Paralisação Nacional de 21/09/2011”

LOCAL
Sede SBOT

14/10

Visita Técnica
Centro de Convenções de Curitiba

15/10

Visita Técnica
Centro de Convenções de Belo Horizonte

18/10

Reunião do NACE
Núcleo de Ações Comunitárias Especiais

19 a 21/10

XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

21/10

Reunião da Comissão de Tecnologia da Informação

Sede da APM / SP
Jorge dos Santos Silva
Sede SBOT
Trabalho Voluntário
(Esposas Membros SBOT)
Sede SBOT
Diretoria dos Comitês
Sede AMB / SP
Sérgio Okane / CCMO
Santa Casa
São Paulo / SP
Diretoria Científica do 43º CBOT
Sede SBOT
Osvandré Lech e Sr. Maurício
Curitiba/PR
Osvandré Lech, Adalberto Visco, Jorge
dos Santos Silva e Luciane Coutinho
Belo Horizonte / MG
Osvandré Lech, Jorge dos Santos Silva
e Luciane Coutinho
Sede SBOT
Trabalho Voluntário
(Esposas Membros SBOT)
Estoril / Portugal
Osvandré Lech e José Franco
Sala de Reuniões
Regional São Paulo

27/10

Reunião de Diretoria

Sede SBOT

28/10

4º Fórum Ortonegócios
“ANVISA, SBOT, ABRAIDI, ABIMO e EMPRESAS”

01/11

Reunião com o Secretário de Atenção à Saúde
SAS – Ministério da Saúde

Spaço Quata / SP
Osvandré Lech (palestrante)
Núcleo do MS / SP
Flavio Faloppa, Geraldo Mota e
Sérgio Okane

03/11

Reunião Quinzenal de Gestão

Sede SBOT
Osvandré Lech e colaboradores

Reunião Quinzenal de Gestão

Sede SBOT
Osvandré Lech e colaboradores
Sede da AMB / SP
Flávio Faloppa

03/10
04/10
07/10
13/10

Reunião do NACE
Núcleo de Ações Comunitárias Especiais
Reunião dos Comitês de Ortopedia Pediátrica e
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé
Reunião da Câmara Técnica de Implantes da AMB
Reunião 43º CBOT
“Comissão Científica”
Reunião Fórum Ortonegócios

04/11
08/11
10/11
11 e 12/11
12/11

Reunião com a Diretoria 2011-2014 da
Associação Médica Brasileira
Reunião para Revisão
RDC 59/2008 e IN 1/2009
Implantes Ortopédicos
Reunião dos Comitês de Ortopedia Pediátrica e
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé
Reuniões da CET
Comissão de Ensino e Treinamento
Reunião de Diretoria
Reunião da Comissão Executiva

Sede ANVISA /DF
Luiz Carlos Sobania e Sérgio Okane
Sede SBOT
Diretorias dos Comitês
Sede SBOT
Hotel Transamérica / SP
Hotel Transamérica / SP

13 a 15/11

43º CBOT

Hotel Transamérica / SP

14/11

Eleições SBOT – Diretoria 2014

16 a 19/11

Congresso Chileno de Ortopedia e Traumatologia

24/11

Reunião Ampliada da Comissão de Saúde Suplementar

Transamérica Expo Center
São Paulo / SP
Puerto Veras / Chile
Osvandré Lech
Sede do CFM / DF
Robson Azevedo

27/11 a 01/12

Congresso da AAOT
Associação Argentina de Ortopedia e Traumatologia
Reunião dos Comitês de Ortopedia Pediátrica e
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé

29/11
www.sbot.org.br
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Geraldo Motta
Sede SBOT

Radar SBOT

Lutas nas regionais: exemplos a serem seguidos
conhecidas”, diz Osvandré Lech. Do exemplo bem-sucedido, vem a certeza de que muito pode ser feito.
Para o próximo presidente, Geraldo Motta, o que foi apresentado é exatamente o entendimento que ele tem de
como a Ortopedia poderá caminhar no sentido de conseguir melhores condições de trabalho e melhores remunerações. “É este o caminho. Vivemos em um país com
uma diversidade absoluta, e a negociação difere em cada
região, mas todas são exemplos bem-sucedidos. Porém,
acredito que o mais importante são a mobilização e a
motivação de todos. A SBOT sempre estará presente e
apoiará através do trabalho voluntário de diretores e comissões”, finaliza.

Da esq. para a dir.: Adalberto Visco, Jorge dos Santos Silva,
Fernando Brasil, Geraldo Motta, Osvandré Lech, Robson Azevedo,
André Kuhn e Joel Coelho

No Espaço SBOT: Dignidade e Defesa Profissional realizado no
dia 15 de novembro, durante o 43º CBOT, médicos ortopedistas mostraram que muito pode ser feito em prol do trabalho
digno e bem remunerado. Para isso, basta união, esforço e
dedicação da classe médica. Os exemplos vieram de iniciativas dos ortopedistas do Amapá, Rio Grande do Sul e Pará.
Em suas apresentações, eles relataram como conseguiram negociar reajustes salariais, aumentos e melhores
condições profissionais. “A ideia foi trazer de lugares distantes do país casos bem-sucedidos de defesa profissional. As vitórias existem, elas são pontuais e precisam ser

Fórum de Defesa Profissional apresentou resultados positivos

44º CBOT acontecerá na Bahia

Apresentação do 44º CBOT em São Paulo, durante o 43º congresso

A cidade de Salvador sediará o 44º CBOT. O lançamento oficial aconteceu no dia 13 de novembro, durante o congresso
da Ortopedia em São Paulo. “Faremos um congresso onde
o principal será a interatividade e a participação da plateia.
Em todas as sessões haverá espaço para perguntas”, explicou o Dr. Adalberto Visco, presidente do evento baiano, que
acontecerá de 14 a 17 de novembro de 2012 no Centro de
Convenções da Bahia.
As inscrições já estão abertas e com o mesmo preço do 42º
CBOT, quando foi lançado em Brasília, em 2010. “No 44º CBOT,
vamos procurar aliar a excelência da qualidade científica a momentos de confraternização da família ortopédica”, diz Visco.

Adalberto Visco, Geraldo Motta e Romeu Krause
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Radar SBOT

Geraldo Motta assume a presidência da SBOT
Ele salientou também que o Brasil é um país que apresenta
diversas realidades e, por isso, mencionou a importância de
ações descentralizadas. “Uma solução para São Paulo e Rio
de Janeiro pode não ser adequada para o interior de outros
estados, que por sua vez vivem realidades diversas daquelas
das grandes capitais”, disse Motta.
Para sua gestão, que se inicia administrativamente em
12 de janeiro de 2012, Geraldo
Motta conta com o apoio voluntário dos ortopedistas brasileiros. “A SBOT precisa se unir e
por isso ressalto a importância
do comprometimento de todos.
As oportunidades estão à nossa
frente e devemos aproveitá-las,
Geraldo Motta em seu
primeiro discurso como
juntos, da melhor forma possível
presidente da SBOT
para o nosso crescimento.”

Osvandré Lech entrega o medalhão da SBOT ao próximo presidente

Durante Abertura Oficial do 43º CBOT, Geraldo Motta tomou posse como presidente da SBOT para o ano de 2012.
Em seu discurso, o novo presidente ressaltou a importância
do envolvimento de todos os ortopedistas para que a SBOT
possa crescer e se consolidar cada vez mais como a sociedade forte e atuante que é.

Lançamento de livros é recorde no 43º CBOT
A Casa do Ortopedista, estande
exclusivo para os associados da
SBOT durante o congresso em
São Paulo, ficou lotada para o
lançamento de 10 publicações.
Entre os títulos, destaque para
obra que conta a trajetória dos
40 anos do TEOT. A AC Farmacêutica lançou as edições: Bularium Ortopedia e Infecções, que
estão disponíveis para compra
no site www.grupogen.com.br.

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

14 DE NOVEMBRO - SEGUNDA-FEIRA
11h00

11h30

11h30

12h00

12h00

O POLITRAUMATIZADO:
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

Ortopedistas aprovam os lançamentos da SBOT
Lançamento de Livros.indd 1

8/11/2011 11:14:53

Pontuação CNA
Os congressistas que participaram dos cursos realizados no dia 12 de novembro e do 43º CBOT poderão receber suas
pontuações da Comissão Nacional de Acreditação (CNA). Para isso, é necessário acessar o site da SBOT e clicar no banner da CNA http://www.portalsbot.org.br/public/cna.php e cadastrar-se. Somente os médicos cadastrados receberão a
pontuação. O cadastramento deverá ser efetivado até o dia 15 de janeiro de 2012.
Cursos (12/11/2011):
VIII Curso Internacional de Treinamento em Terapias
por Ondas de Choque em Ortopedia
Especialidade:
		
		
Área de atuação:

Curso de Artroscopia e Traumatologia do Esporte –
Lesões Tendinosas
Especialidade: Ortopedia e Traumatologia = 2,5 pontos
Medicina Esportiva = 2,5 pontos
		 Medicina Física e Reabilitação = 2,5 pontos
		 Reumatologia = 2,5 pontos

Ortopedia e Traumatologia = 4 pontos
Reumatologia = 4 pontos
Medicina Física e Reabilitação = 4 pontos
Dor = 4 pontos

43º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (13 a 15/11/2011)

Curso de Atualização – A Coluna Vertebral na Criança
e no Adolescente
Especialidade:
		
		
Área de atuação:
		

www.sbot.org.br

Especialidade:
		
		
		
		
Área de atuação:

Ortopedia e Traumatologia = 2 pontos
Pediatria = 2 pontos
Medicina Física e Reabilitação = 2 pontos
Cirurgia da Coluna = 2 pontos
Medicina do Adolescente = 2 pontos 		
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Ortopedia e Traumatologia = 20 pontos
Medicina Esportiva = 10 pontos
Cirurgia Geral = 1 ponto
Medicina Física e Reabilitação = 10 pontos
Clínica Médica = 5 pontos
Medicina de Urgência = 5 pontos

Radar SBOT

Caminhada pela Paz no Trânsito em Porto Alegre
Grande do Sul (AMRIGS), junto da comunidade. A ideia do
evento, batizado de “CAMINHADA PELA PAZ”, foi mobilizar
os gaúchos e toda a população brasileira.
O terceiro domingo do mês de novembro foi estabelecido
pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia
Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito e a homenagem se relaciona a outras iniciativas da AMRIGS e da SBOT
em apoio à “Década de Ação para a Segurança nas Estradas”, que incentiva a redução dos acidentes de trânsito entre 2011 e 2020. Em agosto deste ano, as duas entidades
inauguraram um Totem entre as avenidas Ipiranga e Salvador França, em Porto Alegre, que contabiliza as mortes no
trânsito no país.
Entre os gaúchos, o último levantamento divulgado pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul
(Detran/RS) registrou 1.037 pessoas mortas desde o início
do ano. Na contabilização mundial, feita pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 milhão de pessoas
morrem a cada ano vítimas dos acidentes de trânsito. Isso
corresponde a uma morte a cada 30 segundos.

Ação mobilizou moradores de Porto Alegre

A SBOT participou de caminhada de conscientização realizada em Porto Alegre em memória às vítimas de acidentes
de trânsito, no dia 20 de novembro. Participaram médicos
representantes da SBOT e da Associação Médica do Rio

Programa 11 + da FIFA lançado no 43º CBOT

Jiri Dvorak faz apresentação do
programa 11 + no 43º CBOT

Ortopedistas apoiam a ideia

O prof. Jiri Dvorak, diretor médico da FIFA e especialista
em coluna, foi um dos principais convidados do 43º
CBOT. No dia 13 de novembro, durante sua conferência
internacional, ele anunciou o lançamento nacional do
programa de prevenção de lesões esportivas desenvolvido pela FIFA para atletas amadores de futebol.
O programa mundial, conhecido como 11 +, desenvolvido pelo F-Marc (Centro de Pesquisas e Medicina da
FIFA), está inserido no conceito da FIFA de utilização do
futebol como ferramenta de promoção da saúde para a
população em geral. Consiste em 10 exercícios divididos
em fase aeróbica, fortalecimento e equilíbrio com progressão em três estágios e que deverão ser praticados

pelo atleta pelo menos duas vezes por semana durante
15 minutos. O programa leva, em média, seis semanas
para ser implantado.
O lançamento acontecerá no dia 28 de março de 2012, no
Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um curso aberto
aos profissionais da área de saúde envolvidos com futebol.
Será precedido por um curso específico para fisioterapeutas envolvidos com futebol, realizado no Centro Médico
de Excelência FIFA Brasil (IOT-HC-FMUSP), responsável pela
geração do conteúdo em português, no dia 27 de março
de 2012. Os fisioterapeutas trabalharão como difusores do
programa. O acesso às informações do Programa 11 + pode
ser feito pelo site: www.fifa.com/medical.
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43º CBOT

Objetivo alcançado
Realizado em São Paulo, o 43º CBOT reuniu 4.880 congressistas e em três dias
proporcionou atividades científicas da mais alta qualidade
Consultores do SBOTPrev, o fundo de
pensão exclusivo dos ortopedistas e traumatologistas, participaram do congresso
e receberam mais de dezenas de novas
adesões, com um resultado de R$ 15 mil
em contribuições mensais, bem como de
uma portabilidade de R$ 300 mil. Os ortopedistas puderam conversar e conhecer
um pouco mais sobre os benefícios exclusivos que só o SBOTPrev oferece aos
associados.
Flávio Faloppa, Jorge Ramirez, Manlio Napoli, Osmar Avanzi, Osvandré Lech, Paulo Kron
(representando a Prefeitura de SP), David Templeman, Robero Santin e Geraldo Motta

Mais da metade dos ortopedistas brasileiros participou do grande 43º CBOT,
realizado em São Paulo, de 13 a 15 de
novembro no Transamérica Expo Center. Essa participação maciça mostrou a
força da Ortopedia brasileira em constante ascensão.
Foram dois anos de intensos trabalhos
que mostraram seus resultados na escolha de renomados palestrantes nacionais
e internacionais, na abordagem de temas
de interesse ao ortopedista, novas pesquisas e estudos. “Foi um trabalho árduo para
montar a grade científica adequada e do
agrado de todos. Os colegas são responsáveis pela programação científica de alto
nível”, ressalta Roberto Santin, presidente
da Comissão Científica do congresso.
Foram três dias de atividades ininterruptas, em que os congressistas puderam
participar de atividades científicas divididas em dias da especialidade, cursos, palestras, simpósios, conferências e
mesas-redondas. “A união e o esforço de
grandes profissionais foram responsáveis
pela grandeza desse evento”, disse Osmar
Avanzi, presidente do congresso, durante
a Abertura Oficial.
Antes disso, enquanto muitos dos congressistas se preparavam para embarcar
a São Paulo, no dia 12, a programação
www.sbot.org.br

pré-congresso já estava a todo vapor. Foram realizados o Curso de Artroscopia e
Traumatologia do Esporte, Curso de Ortopedia Pediátrica e Curso Internacional de
Terapias por Ondas de Choque.
Nos dias do congresso, 13 a 15, os auditórios permaneceram sempre lotados,
comprovando a eficiência da Comissão
Científica ao planejar a programação.
Destaque para as conferências internacionais e os simpósios organizados
pela AAOS – a nação homenageada do
43º CBOT.
A Casa do Ortopedista, estande da SBOT,
foi o ponto de encontro dos associados,
com diversas atrações. Lançamentos de
livros, serviços de secretaria, espaço para
os comitês e regionais. Também foi montado um pequeno estúdio fotográfico
onde os ortopedistas puderam tirar fotos
para atualização de cadastro.

SBOTPrev

Almoço das Ortopedistas
Neste ano, o tradicional Almoço das Ortopedistas aconteceu no dia 14 de novembro, no restaurante Anturius, no Hotel
Transamérica. Essa é uma excelente oportunidade para reunir as mulheres ortopedistas que interagem e trocam experiências em seus serviços e cidades.

Almoço das Ortopedistas

Premiação

Casa do Ortopedista
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A Comissão Científica do congresso e
a Comissão de Educação Continuada
(CEC) tiveram a difícil tarefa de escolher
os melhores trabalhos para apresentação oral e para uma sessão especial chamada PODIUM, da qual participaram os

43º CBOT
seis melhores trabalhos na opinião da
comissão julgadora. Dentre os seis trabalhos apresentados, foram escolhidos
dois para ser premiados.
1º Lugar – “Prótese meniscal de polímero biorresabsorvível. Pré-cultivada
com fibrocondrócitos”, de autoria do dr.
Túlio Pereira Cardoso.

lheu o trabalho “Avaliação comparativa
entre diagnóstico de imagem e diagnóstico intraoperatório nas artroscopias
do quadril”, de autoria do dr. Rogério
Naim Sawaia.

cer e estimular os jovens ortopedistas a
continuarem com suas linhas de pesquisa
e produções técnicas. “Premiamos os ortopedistas que obtiveram aprovação nos
últimos três TEOTs e que participaram
dos melhores trabalhos apontados pela
comissão julgadora. Os premiados foram:
Marina Juliana Pita S. Figueiredo, Gustavo
Martins Fontes, Heitor Campora de Sousa
Oliveira, Fábio Simplício Maia e Rodrigo
de Lima Lacerda.

Rogério Naim Sawaia

Túlio Pereira Cardoso

2º Lugar – “Método prático de identificação e quantificação dos desvios rotacionais nas fraturas supracondilianas do
úmero”, de autoria do dr. Carlos Alberto
Almeida de Assunção.

Dentre os trabalhos apresentados na
forma pôster, a comissão escolheu o trabalho “Avaliação da reprodutibilidade
intra e interobservador das classificações
do grupo AO e de NEER para as fraturas
da extremidade proximal do úmero”, de
autoria do dr. Caio Zamboni.
A empresa Ortho Pauher sorteou um carro
no encerramento do congresso. As chaves
foram entregues por Paulo Queiroz, para o
congressista Marcos Vitor P. de Carvalho Filho

Carlos Alberto Almeida de Assunção

Caio Zamboni

Dentre os trabalhos apresentados na
forma oral, a comissão julgadora esco-

Outra novidade do 43º CBOT foi a premiação dos jovens cientistas, visando enalte-

“Agradecemos o empenho de todos que
contribuíram com seus trabalhos e esperamos o mesmo volume e qualidade dos
trabalhos que caracterizam a Ortopedia
brasileira nas próximas edições de nosso
congresso”, finaliza Alexandre Fogaça,
presidente da CEC.

Figuras ilustres no âmbito da Ortopedia nacional
e internacional foram homenageadas na abertura do congresso

José Carlos Lopes Prado (recebido por Patricia Fucs)

Manlio Napoli, presidente de honra

David C. Templeman, AAOS

Élio Consentino

Gotfried Koberle

Jorge Ramirez, SLAOT

Márcio Malta

Roberto Santin

Rudelli Sérgio Aristide
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Perfil

Reconhecimento
e admiração
Em 2012, Luiz Carlos Sobania receberá
o Mérito Ortopédico Brasileiro – Nicolas Andry
Como em todas as áreas de atuação,
sempre existem pessoas que se destacam pelo seu trabalho, esforço e dinamismo. Geralmente, são aquelas pessoas que não estão acostumadas com
holofotes, mas sua dedicação e trabalho
árduo fazem com que as luzes voltem-se
para elas, automaticamente.

Em 1999-2000, Sobania presidiu a sociedade maior de Ortopedia – SBOT. Em sua
gestão, diversas ações apontaram para
uma nova SBOT. Destaque para a reforma
de estatuto, tendo um presidente por
ano e elegendo os dois próximos que
participariam sequencialmente, vivenciando a sociedade a cada momento.

Profissionais exemplares que merecem
ser lembrados e homenageados. Luiz
Carlos Sobania, ortopedista paranaense,
é uma dessas ilustres figuras que, através
do esforço em proporcionar melhores
condições para a atuação do ortopedista, são lembradas por todos e, neste
momento, recebe as láureas da SBOT.

Atuou como presidente da Comissão
de Controle de Materiais Ortopédicos
de 2006 a 2008. Em sua gestão, foi
criado o Projeto Piloto de Registro de
Próteses de Quadril e Joelho. Sobania sempre soube da importância de
manter os padrões de qualidade das
próteses ortopédicas, além de verificar as condições dos serviços médicos
prestados no Brasil. Atualmente, é presidente da Comissão Especial de Registro Nacional de Artroplastias.

Sua trajetória é repleta de conquistas que
vieram através de muitas lutas. Já ocupou cargos de grande responsabilidade
na Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT), além de ser um
cirurgião da mão atuante na Sociedade
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM).
Em 1961, incentivado pelo professor
Hans Rücker, chefe do Ambulatório
de Ortopedia do Hospital de Crianças
de Curitiba, Sobania, então um acadêmico de sexto ano, resolveu especializar-se em Cirurgia da Mão. Naquela
época, uma área ainda não atendida
no Paraná. Ele se interessou e viajou a
São Paulo para participar da Jornada
de Cirurgia da Mão.
Sobania relata com carinho no livro
50 Anos de Cirurgia da Mão no Brasil o
apoio de Lauro Barros de Abreu. “Numa
das primeiras cirurgias que auxiliava, fiz
uma pergunta a Lauro. Ele permaneceu
quieto e, imediatamente após finalizar
o caso, levou-me à biblioteca e separou
cinco livros de Cirurgia da Mão. Disse
para que eu os lesse, porque com isto a

Luiz Carlos Sobania

O prof. Sobania
é uma inspiração para muitas
gerações de ortopedistas e um
‘porto seguro’ para a SBOT.
Simples, objetivo, obsessivo,
e ético. É assim que o vejo.
Aprendi muito com ele ao longo
dos anos
Osvandré Lech
maioria das minhas dúvidas estaria respondida.” Ele foi o primeiro cirurgião da
mão especializado no Estado do Paraná.
Sobania presidiu a Regional Sul da SBCM
em 1973 e a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão em 1978-1979.
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Sobania nunca se afastou da atividade científica; ensina até os dias de
hoje em Curitiba, apresenta trabalhos
em congressos, está atualizado em
Ortopedia. No TEOT é o “guardião da
lista dos examinadores”, organizando
pessoalmente (e melhor que as planilhas de computador) quem senta em
qual mesa. Sobania vive a SBOT todos
os dias da sua vida. Busca consenso,
expõe ideias, sempre de forma conciliadora e ética. A SBOT ficou melhor
com a sua atuação.
Por essas e tantas outras realizações
em prol da Ortopedia brasileira, Luiz
Carlos Sobania será homenageado no
41º TEOT, a ser realizado em Campinas em janeiro de 2012, com o Mérito
Ortopédico Brasileiro – Nicolas Andry.
Instituído em 2011, o prêmio é dedicado pelos anos de serviços prestados
à Ortopedia durante toda a sua vida
profissional.
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Ambiente e tempo de
espera: a sua influência no
marketing médico

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

Aproveite

esta oportunidade!

por Renato Gregório*

Marketing Médico

Abordaremos neste artigo alguns aspectos que influenciam diretamente na percepção
de qualidade nos consultórios brasileiros, mas que, apesar de importantes, muitas vezes
ficam em segundo plano: o ambiente e o tempo de espera.

Renato Gregório

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

Um dos principais aspectos que influenciam a avaliação de um consultório é a sua aparência. O ambiente físico carrega uma importância que “salta aos olhos” logo no início do
primeiro contato do paciente com o consultório ou clínica. Desorganização na estrutura
de atendimento, móveis e equipamentos sem conservação, falta de limpeza, espaços
apertados e que não permitem uma boa circulação de pessoas são algumas das falhas
mais comuns no ambiente físico.
“Trata-se de um livro de leitura fácil, porém com conceitos extremamente

importantes e obrigatórios nos dias de hoje para o profissional que atende ao
público, em especial na prestação de serviços no segmento da saúde.”
Dr. Eduardo Assis (Superintendente médico da Unimed Rio)

Qualidade na
Recepção

Qualidade na

Ana Paula C. Ferreira

Outro aspecto que também prejudica – e muito – o marketing médico é o já mais do que
conhecido “tempinho” de espera. São aqueles minutos (ou horas) que o paciente aguarda para ser atendido. Talvez pelo fato de seu cliente ser chamado de “paciente”, muitos
médicos acreditam que eles devem ter que esperar “pacientemente” para ser atendidos.
Mas não deveria ser assim.

O livro Qualidade na Recepção, de
Ana Paula C. Ferreira, traz uma abordagem objetiva e prática para que as
secretárias de consultórios e clínicas
possam desenvolver suas carreiras e
ao mesmo tempo colaborar para o
atendimento médico de excelência.

encantando o paciente no dia a dia

“A ideia do livro é ótima. O ‘primeiro médico’ a ter contato com o paciente

é a secretária. Baseada no paciente, a saúde é uma situação de bem-estar físico
social e emocional. A tranquilidade, o respeito e a presteza, demonstradas

Ana Paula C. Ferreira

pela secretária, são fatores que contribuem para a saúde.”
Dr. Osvandré Lech (Presidente da Sociedade Brasileira de

A autora é professora de graduação e pós-graduação em disciplinas
relacionada à área e pesquisadora
dos temas de Qualidade e Acreditação Hospitalar. Diretora de uma instituição de Saúde, a executiva atua
fortemente na proposta da qualificação dos profissionais de atendimento
e linha de frente.

Ortopedia e Traumatologia)

“A qualificação e treinamento corretos para uma secretária são muito

importantes para a carreira não só dessa profissional, como do médico
também. Este que precisa contar com uma pessoa de confiança para poder
exercer a Medicina da melhor forma. Uma publicação com esta temática vem
Drª. Vera Fonseca (Secretária-executiva da Federação Brasileira de
Associações de Ginecologia e Obstetrícia)
“É importante que o médico atenda bem aos seus pacientes, mas também é
necessário que ele esteja atento ao trabalho da sua secretária. Que ele incentive
o aprimoramento dessa profissional, além do treinamento de padrões e
condutas que se repetem constantemente em um hospital ou consultório.”
Dr. Antônio Carlos Buzaid (Diretor-geral do Centro de Oncologia do
Hospital Sírio Libanês)

Como ser uma secretária de sucesso praticando um
atendimento de excelência

ESPORTE

ano 3 | número 16

Apesar de importantes, tanto o ambiente físico como o tempo de espera são fatores
que muitas vezes não recebem dos médicos a devida atenção. E essa atenção precisa ser
dada – acredite – desde o planejamento do consultório. Os problemas observados com
o ambiente físico geralmente provêm do fato de o médico não ter planejado seu consultório, o que inclui, entre outros aspectos, a decoração do ambiente e o cuidado com a
disposição dos móveis e equipamentos para facilitar a circulação de pessoas.

www.sbot.org.br
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Uma abordagem
objetiva para
recepcionistas
contruirem um
atendimento de
excelência.

Os desaﬁos da

aposentadoria
IS SN 1 9 8 4- 8 8 9 7

Médicos falam dos cuidados necessários
para você se aposentar com segurança

DEBATE | Especialistas
explicam como organizar as
finanças no consultório

A secretária que deseja crescer
na carreira deve entender que este
crescimento passa por uma postura
mais profissional, por motivar-se,
definir objetivos e buscar sempre
a excelência nas suas atividades
diárias. Se você é esta profissional,
tenha a certeza de que encontrará
neste livro muitas informações que
serão decisivas para a sua carreira e
para a sua vida.

Revista DOC

Gestão em Saúde

2011

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

Rubens Coelho

*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.

Guia prático: Plano de marketing para clínicas e consultórios

O tempo de espera também pode ser combatido desde a abertura do consultório e a
qualquer momento. Organização é a palavra-chave neste caso. A espera, por vezes, surge
devido à marcação de consultas com um pequeno intervalo entre elas. Portanto, para
combatê-la, o médico deve orientar sua recepcionista a marcar as consultas com um
intervalo maior. Quando isso não for possível ou não surtir efeito, providenciar maneiras
de distrair o paciente – o que minimiza o seu desconforto por esperar – é recomendável.
Televisão, café e água, revistas novas e brinquedos para crianças são alguns exemplos.

www.editoradoc.com.br

Este livro é verdadeiramente um guia prático,
que apresenta brevemente os principais itens
para o planejamento de negócios em Saúde. Ter
estes conceitos em mente na hora de montar
um consultório ou clínica fará toda a diferença
e mudará a maneira como os profissionais da
Saúde enxergam o mercado, suas oportunidades e o próprio termo marketing.

|

Arnaldo Amado, 80 anos:
ortopedista paulista com
aposentadoria tranquila

julho e agosto | 2011

O planejamento é algo imprescindível para
qualquer negócio. Na Saúde, vale a mesma regra. Por isso, é tão importante que este profissional tenha em mente o quão importante é
elaborar um plano de marketing. Em Guia prático: plano de marketing para clínicas e consultórios, fica evidente que este documento
não precisa ser extenso. O plano de marketing
deve ser abrangente o suficiente para que o
médico saiba onde o seu negócio está e aonde
pode chegar.

Otorrino paulista faz
do caratê sua
filosofia de vida
ano 3

Os desaﬁos da aposentadoria

Para contornar problemas gerados pelo ambiente físico quando o consultório já tem
anos de funcionamento, não é preciso fazer uma reforma geral, cujos custos seriam mais
elevados. Uma recepção mais organizada, onde as fichas dos pacientes e informações
sobre convênios de saúde podem ser facilmente encontradas; a mesa do médico também arrumada, sem papéis espalhados; sala de espera limpa, aconchegante e sem “obstáculos” para os pacientes: são ações simples que podem ser colocadas em prática a
qualquer momento sem um custo muito alto.

Ana Paula C. Ferreira

Em outras palavras, será impossível em qualquer consultório ou
clínica oferecer atendimento de qualidade aos pacientes se a profissional
que está na linha de frente, ou seja,
a secretária, não estiver engajada
e consciente do seu papel e da sua
relevância. Por esta razão, este livro
torna-se leitura obrigatória para as
secretárias de todo o Brasil.

suprir uma necessidade do mercado.”

O atendimento médico, assim como qualquer outro tipo de serviço, precisa ser realizado o mais rápido possível. Dificilmente alguém espera por meia hora para ser atendido,
por exemplo, em uma loja de roupas. É óbvio que, devido ao valor agregado ao serviço
médico (o que não acontece na loja de roupas), o paciente se dispõe a esperar pelo atendimento. Porém, aguardar sempre (e bastante) para ser atendido pode resultar em uma
avaliação negativa do serviço.
Nesta publicação, Ana Paula Ferreira visa a desenvolver o aprimoramento da profissional que, por
muitas vezes, é o braço direito do
médico e do gestor em Saúde.

Qualidade na

Administradora e executiva em
Saúde, a autora do livro Qualidade
na recepção - Encantando pacientes no
dia a dia, transmite um pouco de sua
experiência de 15 anos no mercado
de Saúde nesta publicação.

Na maior parte dos casos, as secretárias não possuem a exata dimensão
da importância do seu trabalho. São
elas que recepcionam os pacientes,
que agendam as consultas, que organizam o dia a dia do profissional de
saúde, que gerenciam o ambiente e
o tempo de espera, apenas para citar
algumas das responsabilidades. Elas
são o cartão de visita do médico.

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
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Direitos e Deveres do Ortopedista
e do Paciente Ortopédico
Orientar, assessorar e apoiar o ortopedista brasileiro, promovendo qualificação e condições
dignas e éticas de desempenho profissional são deveres da SBOT. O Caderno de Defesa
Profissional é um espaço exclusivo para esta prestação de serviços. Nesta edição, orientações
relacionadas aos direitos e deveres do ortopedista e do paciente ortopédico.
Direitos do Ortopedista:

prática da medicina, resguardadas as técnicas reconhecidas e o
respeito à legislação em vigor. É dessa independência de atuação que decorrem os demais direitos e obrigações, como por
exemplo, o de apontar as falhas nos serviços. Neste caso, cabe
ao médico, acima de tudo, dentro das possibilidades locais,
prestar o atendimento de maneira ética e zelosa. Depreendese da lista, também, que alguns direitos não são exclusivos do
médico, mas garantias constitucionais que qualquer cidadão
tem para exercer a profissão sem discriminações.

Com o surgimento da bioética, ciência que se alastrou mundo
afora para ganhar importância na década de 1980, ficou muito
claro aos estudiosos que a reflexão ética em saúde é essencial
e premente, devendo ser compartilhada com profissionais de
várias disciplinas. E é nesse contexto de integração que devem
ocorrer os debates sobre todos os assuntos que permeiam a
relação médico-paciente, extraindo daí os direitos e deveres de
cada um desses pares.

Quanto ao direito à paralisação, vale ressaltar que este tem que
ser observado levando-se em consideração os direitos coletivos essenciais, dentre os quais está o direito à saúde, tanto é
que as condições de greve são ditadas por lei federal. Está em
questão a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais, grande desafio que deve ser enfrentado rotineiramente
pelo médico, até mesmo quando luta pelos seus direitos. Por
outro lado, o que vemos na prática são as péssimas condições
de trabalho e de remuneração, quer no setor público, ou privado, dificultando a qualidade do atendimento ao paciente.

Os princípios essenciais da bioética são: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.
No novo Código de Ética Médica, promulgado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução nº 1931/2010,
10 incisos, inseridos no Capítulo II, falam sobre os direitos do
médico. Da simples leitura podemos perceber que tais disposições sinalizam também deveres que precisam ser seguidos
pelo médico. A maioria desses direitos, na verdade, envolvem
também deveres, pois, a rigor, sempre se voltam ao melhor
atendimento do paciente.

Nos hospitais públicos, muitos deles depreciados, falta um
pouco de tudo, desde medicamentos a equipamentos,
além de recursos humanos. Na rede privada, há recursos financeiros, mas a finalidade, muitas vezes, é a prestação de
serviços visando lucro, o que leva a exploração do médico,
desvalorizando-o.

Conforme o Capítulo II do Código de Ética, o
médico tem direito a:
• exercer a medicina sem ser discriminado;
• indicar o procedimento adequado ao paciente;
• apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe;
• recusar-se a exercer a profissão sem condições de trabalho,
podendo até suspender suas atividades, na luta por melhor
remuneração;
• suspender suas atividades diante da falta de condições de
trabalho;
• internar seus pacientes em hospitais, independentemente
de pertencer ao corpo clínico;
• requerer desagravo público;
• dedicar ao paciente o tempo que julgar necessário para
atendê-lo;
• recusar a realização de atos contrários a sua consciência;
• estabelecer seus honorários de forma digna.

Na esteira desse raciocínio, há muito que ser feito sob a bandeira dos direitos do médico, tarefa inesgotável dos Conselhos
de Medicina, em colaboração com as demais entidades médicas, e do poder público.
Como bem conclui o Guia da Relação Médico-Paciente, do
CREMESP – Conselho Regional de Medicina de São Paulo
(2001, p. 7): “(...) Não é muito diferente a situação dos médicos
conveniados a planos de saúde. Muitas empresas, alegando os
custos impostos pela regulamentação do setor, estão descredenciando os médicos ou diminuindo-lhes os honorários, com
valores congelados há vários anos. Portanto, torna-se prioridade a defesa de um sistema de saúde público, gratuito e de
qualidade, que atenda dignamente a população e valorize os
profissionais, bem como um sistema privado que coloque o
respeito à vida acima dos lucros. (...)”.

Desse rol, merece destaque a liberdade que deve caracterizar a
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Direitos e Deveres do Paciente Ortopédico

recuperação”. Em que pese o cunho público e social do serviço,
à iniciativa privada é concedido o direito de exploração do serviço em prol da saúde, sempre de forma complementar, sendo
vedada a subvenção de verbas públicas às empresas privadas.
É a Lei 9.656/98 que dispõe sobre o atendimento complementar à saúde, conhecida como Lei de Planos de Saúde, cuja fiscalização é exercida pela Agência Nacional de Saúde – ANS, em
proteção ao paciente. Cabe notar que tal norma tem caráter
meramente programático, vale dizer, sem força coercitiva, mas
de grande expressão junto ao Poder Executivo, enquanto valioso instrumento de persuasão em nome da melhoria da qualidade de vida da coletividade.

DEVERES:
Partindo da necessidade de compartilhamento de responsabilidades de ambas as partes no relacionamento médico-paciente, podemos destacar importantes deveres do paciente.
Deve o paciente:
• respeitar a autonomia profissional do médico;
• respeitar os limites de atuação do médico;
• respeitar as condições de trabalho do médico;
• respeitar as prescrições médicas;
• evitar a automedicação;
• favorecer o diálogo.

Direitos do Paciente e o Código Civil
Com base no Princípio à Integridade, fundamento do art. 5º da
Constituição Federal, a Lei Civil disciplina no art. 15 que: “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida,
a tratamento médico ou intervenção cirúrgica”. Isso significa
que todo cidadão brasileiro tem o direito de livremente decidir
sobre seu bem-estar ou saúde, podendo, então, aceitar ou recusar o tratamento médico oferecido. Comprovado o constrangimento, naturalmente, nasce a obrigação de indenizar. Cabe enfatizar que a prestação de serviços médicos é essencialmente
contratual. Porém, a natureza contratual dessa relação suscita
comentários. Afinal, o elo de ligação entre os principais envolvidos é motivado por sentimentos de confiança, afinidade,
respeito e credibilidade, entre tantos outros. Portanto, essas
características próprias e especiais que revestem o contrato de
prestação de serviços médicos o definem, indiscutivelmente,
como personalíssimo. Disso resulta que, se alguma insatisfação
for alegada pelo paciente, após a intervenção médica, caberá
primeiro verificar se algum dano foi gerado ao paciente e, posteriormente, se este foi decorrente de prática negligente, imprudente ou imperita do profissional. Logo, o médico só será
responsabilizado pela conduta danosa, causadora de prejuízos,
em face da inabilidade, do descuido, da inexperiência e da incompetência profissional dele. É a chamada responsabilidade
subjetiva, que prescinde da verificação da culpa, amparada no
atual Código Civil pelos artigos 186 a 188, e 927 a 954.

Tais deveres sinalizam ao paciente que ele tem compromissos,
dos quais depende o sucesso do tratamento.
DIREITOS:
O Conselho Federal e os Regionais de Medicina, órgãos supervisores da ética profissional, estão regulamentados pela
Lei 3268/57. Embora muitos digam que tais órgãos são corporativistas, eles são, na verdade, meios eficazes de defesa da
sociedade em geral e do paciente. O Código de Ética Médica
é elaborado com base nas atribuições conferidas por lei ao
Conselho Federal de Medicina, cuja versão atual, publicada em
abril de 2010, dispõe sobre os direitos do paciente. Entretanto,
foi a Constituição Federal de 1988, ao disciplinar os direitos e
garantias fundamentais do cidadão, que contribuiu de maneira
decisiva para a sustentação desses pilares, tornando-se um verdadeiro divisor de águas.
Com a entrada em vigor do Código do Consumidor, em 1990,
tais direitos começaram a ser exercidos com mais rigor, sob o
enfoque das relações contratuais entre prestadores, tomadores e operadoras de planos, através das Procuradorias de Defesa do Consumidor e das instituições privadas, como o IDEC
– Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, atingindo sua
plenitude em 1998 com a Lei de Planos de Saúde e respectivas
medidas provisórias.

Direitos do Paciente e a Constituição Federal

Não obstante a possibilidade de insucessos mediante culpa, as
atividades médicas podem sofrer a ação de eventos externos,
como qualquer outra, favorecendo a ocorrência de resultados
inesperados. Como exemplo, podemos citar os defeitos nos
equipamentos destinados ao exame diagnóstico; o não cumprimento das orientações médicas pelo paciente; as reações
adversas a medicamentos, entre tantos outros. Destes exemplos, denotamos a existência de inúmeras situações externas,
adversas e inesperadas que poderão comprometer a eficiência
de um tratamento, independentemente da atuação do médico. Aliás, o exercício da medicina interage com imensa gama
de outras práticas profissionais, a exemplo da enfermagem,
nutrição e fisioterapia, mas os olhares do paciente, de seus familiares e da sociedade em geral só se voltam para o médico,
como protagonista único no cenário da prestação de serviços
de saúde. É problemático quando esse olhar busca classificar

A Carta Magna vigente insere o direito à saúde no capítulo dos
direitos sociais, art. 6º, ao lado da educação, do trabalho, do
lazer e de outros. Dispõe também o texto maior sobre a saúde,
enquanto assunto de relevância pública, no capítulo dedicado
à seguridade social, art. 196 a 200. Tanto é que foi criado o SUS
– Sistema Único de Saúde, no art. 198, serviço prestado através
de rede regionalizada e hierarquizada. Decorre disso que todo
paciente tem direito ao atendimento público de qualidade,
compreendido entre todos os procedimentos médicos disponíveis em literatura médica e permitidos no país. Diz o art. 196
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
www.sbot.org.br
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um insucesso decorrente de algumas das situações acima arroladas como “erro médico”, expressão de cunho sensacionalista e depreciativa, e identifica o médico como o responsável
exclusivo pelo fato alegado, esquecendo-se dos demais participantes na cadeia do atendimento. Eis o grande desafio: conseguir passar a mensagem a todos os envolvidos que o bom
profissional é aquele que atua com cuidado e zelo, e a busca da
verdade é fundamental, visando identificar as ações praticadas
por cada um, desde que de maneira ética e responsável.

c o l e c i o n e

• se menor, a tratamento especial e acompanhamento dos
pais ou representante legal.
• morte digna.

Direito do Paciente à Informação

De acordo com o Código de Ética Médica podemos destacar
importantes direitos do paciente.

De todos os direitos já relatados, este merece ser tratado com
mais vagar. O paciente tem direito à informação sobre seu estado de saúde, a um diagnóstico ou, pelo menos, a uma hipótese diagnóstica. Acima de tudo, o paciente tem direito à
verdade, a menos que esse conhecimento possa piorar o seu
estado de saúde, nos termos do Código de Ética Médica, art.
88. Neste caso, familiares ou representante do paciente devem
ser comunicados.

O paciente tem direito a:
• tratamento respeitoso;
• decidir livremente sobre a escolha do médico assistente;
• decidir livremente sobre as práticas diagnósticas ou terapêuticas propostas pelo médico. A contrário senso,
o paciente tem o direito de recusar algum tratamento,
ou a continuidade de determinada prática nos casos de
grande sofrimento ou em situações incuráveis;
• interromper o contrato de prestação de serviços médicos, conforme seu interesse;
• discutir e acordar sobre os honorários médicos, se o atendimento for particular;
• desfrutar de todos os meios disponíveis de diagnósticos
e tratamento. Se particular, o conhecimento e o acordo
em relação aos custos e aos honorários médicos são fundamentais;
• ser atendido pelo médico quando procurado, desde que
não exista outro;
• receber informações acerca de seu diagnóstico e prognóstico, de forma clara, objetiva e compreensível, visando
consentir ou não com o tratamento proposto;
• não ser abandonado pelo médico, salvo quando o relacionamento estiver prejudicado, mediante comunicação
prévia, asseguradas todas as informações ao seu sucessor
ou por justa causa;
• ser devidamente examinado;
• inviolabilidade de sua intimidade e confidencialidade
quanto às informações sobre o tratamento;
• solicitar sempre a opinião de outros profissionais sobre o
problema ou conferência médica;
• recusar tratamento com o qual não concorde;
• recusar a continuidade de tratamento em situações
incuráveis;
• elaboração de prontuário médico detalhado e acesso a
ele, sempre que desejado ou for necessário;
• atestado médico, quando solicitado, para os fins pretendidos;
• laudo médico, quando solicitado, para os fins pretendidos;
• anuir previamente sobre exposição do seu caso em estabelecimentos de ensino médico ou em congressos;
• ter respeitadas suas decisões previamente tomadas, em
caso de inconsciência ou óbito;

Além disso, o paciente deve ser esclarecido detalhadamente
sobre a conduta terapêutica indicada pelo médico, com base
nos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos,
de toda pessoa humana, assentados na Constituição Federal Brasileira. Assim, uma grande ferramenta à disposição do
médico e do paciente vem ganhando importância e vai conquistando espaço nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais,
públicos ou privados, e nas instituições afins: trata-se do CONSENTIMENTO INFORMADO e ESCLARECIDO. Um documento
que dispõe sobre a vontade livre do paciente em autorizar a
execução de um procedimento médico ou cirúrgico por determinado profissional e respectiva equipe, por ele contratados,
após certeza da necessidade da prática e total compreensão
do processo ao qual será submetido, mediante explicações. O
que se pretende com a formalização do Termo de Consentimento escrito, após diálogo de entendimento entre os envolvidos, baseado na transparência e fidelidade, é consignar que
o médico forneceu a informação detalhada e minuciosa sobre
o caso e sobre a conduta indicada ao paciente e este, esclarecido e convencido da necessidade da intervenção, autorizou o
profissional a realizar o que era necessário. Nas práticas médicas terapêuticas, clínica ou cirúrgica, a discussão sobre o tema
vem crescendo e ganhando adeptos. A relevância do Termo de
Consentimento nos dias de hoje é reflexo de que a sociedade
evoluiu e está cada vez mais consciente de seus direitos e garantias, magistralmente assegurados no texto constitucional,
como já ressaltado. Há aqueles que desaprovam o Termo de
Consentimento, sob a alegação de que o paciente, ao tomar
contato com informações acerca da delicadeza do ato ou procedimento ao qual será submetido, poderá desistir de fazê-lo
por temor ou procurará outro profissional que, ao sonegar
certas circunstâncias, conquistará a confiança do paciente. Ao
ouvir tais argumentos, o médico deve incentivar o paciente
a procurar outras opiniões, pois é melhor assim do que tratar
uma pessoa indecisa, com dúvidas ou medo excessivo. Existem
também outros que deixam de fazer uso do documento, sob
a alegação de que o mesmo não tem o condão de evitar uma
ação judicial, ou denúncia de fatos ao Conselho Regional de
Medicina. É claro que a providência não exclui a possibilidade
de análise dos fatos pelo CRM ou pelo poder judiciário, afinal o
direito de peticionar aos órgãos é inerente a qualquer pessoa
que se sinta lesada. Na atualidade, a jurisprudência tem se ma-

Direitos do Paciente e o Código de Ética Médica
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CADERNO DE DEFESA PROFISSIONAL
d e s t a q u e

e

nifestado favorável ao Consentimento Informado, em face da
evidência de que a existência do mesmo possibilitou o direito à
informação ao paciente, sempre considerado hipossuficiente.
É também importante consignar que o esclarecimento ao paciente sobre o procedimento ao qual ele será submetido, sem
nada ocultar, relatando inclusive a possibilidade do imprevisível em face da reação individual de cada um, gerará um fator
de confiança residual. Assim, mesmo diante do imponderável,
o médico não terá abalado o alto conceito que a família tem
dele, o que seria de se supor se certas explicações só se dessem
com o infortúnio já instalado, podendo ser interpretado como
uma justificativa pelo sucedido. O Termo de Consentimento Informado comporta situações que excepcionam a obrigação de
fazê-lo. Como exemplo, citamos o caso de situações emergenciais, cuja demora no atendimento poderá causar dano irreparável ao paciente. Certamente, o médico encontrará, ao longo
de sua carreira, inúmeras outras, as quais deverão ser resolvidas
com base no bom-senso, ou pela formalização do documento
com familiares, cônjuges, ou representantes legais.

Além dos requisitos essenciais, qualquer situação especial
sobre o paciente ou seus familiares, aos olhos do médico, deverá ficar consignada. Por outro lado, é inadmissível rasurar o
prontuário. Registros posteriores ao atendimento, feitos com
a finalidade de proteger o médico, são facilmente identificados por perícia.
O Prontuário Médico pode ser formulado em papel ou por
meio eletrônico. Neste segundo caso, a Resolução CFM nº
1.639/2002 deverá ser observada.
Em face da relevância do documento, 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 1.639/2002, supra
mencionada, 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 1.799/96, 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. Nas clínicas privadas e
consultórios médicos, os mesmos requisitos do Prontuário Médico, até então descritos, deverão ser observados na
confecção das fichas clínicas.

Direito do Paciente ao Prontuário Médico
O Prontuário Médico, documento de extraordinária relevância
para o médico e paciente, merece destaque à parte. Trata-se de
um direito do paciente, mas, em situações onde o médico precisa comprovar sua conduta e o tratamento realizado, torna-se
um verdadeiro aliado do médico.
O Código de Ética Médica, no art. 87 e parágrafos, impõe ao
médico a elaboração de prontuário para cada paciente, e a Resolução CFM nº 1.638/2002 define e dispõe sobre o prontuário
como um “elemento valioso para o paciente, para o médico
que o assiste e para as instituições de saúde, bem como para
o ensino, a pesquisa e os serviços de saúde pública, servindo
como instrumento de defesa legal”. Tal documento deverá
conter todas as informações e dados pertinentes ao estado de
saúde do paciente, bem como registrar passo a passo o atendimento médico prestado; eis a razão pela qual estamos diante
de um grande meio de prova em eventual defesa do médico.

Um questionamento se impõe dada a relevância do documento: a quem pertence o Prontuário Médico? Há aqueles
que entendem que o prontuário pertence ao médico que o
elaborou, ou à instituição à qual está ligado o profissional,
sendo que o histórico nele contido, relativo ao paciente,
a ele pertence. Logo, segundo os autores que defendem
esta posição, o médico detém a propriedade intelectual do
prontuário, enquanto o paciente é o proprietário dos dados,
podendo ter acesso a ele, ou cópia, sempre que o desejar.
A posição dominante defende que o Prontuário Médico é
documento do paciente, sob a guarda do médico, na instituição hospitalar, podendo o paciente, de igual maneira,
obter cópia ou acesso a ele sempre que solicitar. No caso
dos hospitais, compete aos mesmos, através do Diretor
Clínico, a autorização da reprodução do prontuário; já nas
clínicas e consultórios, cabe ao próprio médico autorizar.
Obviamente, a autorização deve ser precedida por solicitação escrita pelo paciente ou representante legal.

De acordo com a citada Resolução, para que o prontuário
cumpra a finalidade para a qual se propõe, ele deverá reunir
e conter:
• a identificação do paciente;
• a anamnese, exame físico, exames complementares e os respectivos resultados;
• hipótese diagnóstica e diagnóstico definido;
• tratamento realizado;
• a evolução diária e discriminação de todos os procedimentos realizados, com data e hora, assim como as orientações
dadas pelo telefone;
• nos prontuários em papel é obrigatória a letra legível, assim
como a assinatura e o respectivo número de CRM daquele
profissional que lançou a informação;
• as emergências deverão ser totalmente relatadas, inclusive se houve transferência para outra instituição e como
esta foi realizada.
www.sbot.org.br

c o l e c i o n e

Texto extraído da Cartilha Jurídica
“Direitos e Deveres do Ortopedista e do Paciente
Ortopédico”, escrita pela assessora jurídica
Adriana C. Turri Joubert.
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SBOT Entrevista

Reconhecimento internacional
John W. Sperling foi um dos palestrantes estrangeiros que participaram do 43º
CBOT. Ele também representou a American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS), instituição homenageada durante o evento, com a distinção de “Nação
Convidada”. Em entrevista ao Jornal da SBOT, ele parabeniza a Sociedade pela
primazia na organização do congresso e agradece pela hospitalidade e atenção
recebida nesses dias em São Paulo.
John Sperling by John Sperling (your
titles, how many articles, book chapter, books, society positions)
John W. Sperling, MD, MBA
• Professor of Orthopedic Surgery,
Mayo Clinic
• 130 Peer Reviewed Publications
• 45 book chapters
• Editor of 5 text books on shoulder
surgery
Your impression about 43º CBOT?
The meeting was very well organized
and the scientific quality was at the highest level.
How was to represent AAOS as Guest
Nation in our meeting?
It was a tremendous honor to represent
the AAOS as a guest nation. The SBOT is
clearly at the forefront of orthopedic surgery and it was a pleasure to participate.
As emerging country, we are “emerging” in orthopaedic surgery as well.

Geraldo Motta, John W. Sperling, David C. Templeman e Osvandré Lech

Tell us your impression of it.
The level of presentations and instructional courses was outstanding. The SBOT has great commitment to fur thering or thopedic ed-

ucation. Thank you so much for the
oppor tunity to par ticipate. I look
for ward to visiting Brazil again in
the future and I appreciate all of
your kind hospitality!

Oportunidades para treinamento
Estágio de Especialização em Ortopedia Oncológica
O Hospital do Câncer de Pernambuco está com 1 vaga disponível para estágio de especialização. Os interessados deverão fazer sua inscrição até o dia 30 de dezembro pelo email: amgshot@gmail.com, com o dr. Antonio Marcelo G. de
Souza, chefe do Serviço.

avaliação pré-participação, prescrição e acompanhamento
de indivíduos não atletas engajados em programas de exercício/atividade física. O curso é oferecido pela Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais. Inscrições e informações
pelo site: www.fcmmg.br.
Inscrições abertas para o Instituto Cohen
O Instituto Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina
do Esporte está com inscrições abertas para residentes R4
na área de Cirurgia do Joelho para o ano de 2012. Informações pelo tel. (11) 3093-9009 ou e-mail: claudia@institutocohen.com.br.

Curso de Medicina do Esporte
Estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação Lato Sensu
Medicina do Esporte. O objetivo do curso é desenvolver nos
profissionais graduados em Medicina competências para atuarem na área do esporte em suas diversas manifestações e na
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Eleições

Chapa 1 eleita para 2014
A “Chapa 1 – Realização e Dignidade”
foi eleita durante o
43º CBOT. Segundo
o estatuto da entidade, o ortopedista
que encabeça a
Arnaldo José
chapa, Arnaldo HerHernandez,
presidente eleito
nandez, assume a 2ª
para 2014
vice-presidência da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Ele passa a primeiro
vice no ano seguinte e, em 2014, ascende
à presidência, enquanto os demais oito
membros da chapa assumirão as diversas
diretorias.
Para o futuro presidente é muito importante não confundir continuidade com
continuísmo, e ele diz que, embora as
eleições tenham sido travadas com uma
disputa intensa, tanto que quase metade
dos sócios habilitados a votar participou
do pleito (3.250), os eleitos devem gerir a

www.sbot.org.br

Sociedade para todos os ortopedistas. Ele
antecipa que em toda gestão há mudanças, correções de rota, mas não haverá a
desconstrução.
“A SBOT foi montada historicamente sobre
alicerces fortes”, insiste, “é hoje a terceira
maior sociedade de Ortopedia do mundo.
Tem uma história de que se orgulha e tem
sido referência para sociedades coirmãs,
que muitas vezes seguem os passos da
entidade maior da Ortopedia.” Assim, considera importantíssimo ouvir os anseios
dos sócios, receber subsídios sobre o que
desejam da SBOT, mas repete que irá valorizar programas bem-aceitos, criar outros
se for o caso, mas jamais desconstruirá o
que os maiores ortopedistas brasileiros fizeram ao longo das últimas décadas.
Uma das preocupações de Hernandez
é que o associado participe mais ativamente da SBOT, pois ainda há ortopedistas que olham a entidade com foco no
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congresso anual. Embora o evento seja
muito importante, ele lembra que a SBOT
vai muito além do congresso, tem inúmeros serviços a oferecer aos associados, que
por vezes não aproveitam devidamente a
imensa potencialidade de uma entidade
que enche os ortopedistas de orgulho.
Arnaldo José Hernandez (SP)
Presidente
João Baptista Gomes dos Santos (SP)
Secretário-geral
Adalberto Visco (BA)
1º Secretário
Wagner Nogueira (MG)
2º Secretário
Carlos Alberto Lobo Jasmin (RJ)
1º Tesoureiro
Emerson Honda (SP)
2º Tesoureiro
Sandro Reginaldo (GO)
Dir. Com/Mkt
Fábio Dal Molin (RS)
Dir. Regionais
Maurício Kfuri (SP)
Dir. Comitês

Ações 2011

Os desafios da
Secretaria e da Tesouraria
Dentro da diretoria da SBOT, existem dois cargos de extrema responsabilidade e
importância para o funcionamento da Sociedade. São eles: o de secretário-geral
e o de primeiro-tesoureiro. Nesta edição, entrevistamos seus diretores sobre as
principais funções e realizações em 2011. O desempenho da instituição como
um todo compete também a eles, que estruturaram e apoiaram as decisões de
diretoria ao longo do ano.
Jorge dos Santos Silva
Principais desafios em 2011
Neste ano, procuramos dar continuidade
ao excelente trabalho já desenvolvido na
Gestão 2010, tendo sempre como meta
tornar ainda mais ágil o trabalho da Secretaria, não deixando de atender prontamente e de maneira resolutiva a todas
as solicitações recebidas.
Diariamente, recebemos um número
expressivo de solicitações, seja por telefone, por e-mail ou através do portal
da SBOT. São pedidos de pareceres da
AMB, solicitações de membros da SBOT
sobre questões da Defesa Profissional
e honorários, além de consultas e pedidos de leigos sobre orientação na resolução de problemas ortopédicos.
Também encaminhamos para os respectivos comitês de especialidades todas as demandas referentes ao Projeto
de Diretrizes da AMB, bem como todas
as questões envolvendo as subespecialidades da Ortopedia.
Funções do secretário-geral
Compete ao secretário-geral auxiliar o
presidente nas atividades administrativas da SBOT, secretariar as reuniões
da Diretoria e as assembleias gerais e
substituir o 2º vice-presidente, quando
do seu impedimento. Também é de sua
responsabilidade a redação das atas
das reuniões da Diretoria, Comissão
Executiva e Assembleia Geral, além de
se encarregar de toda a correspondên-

Jorge dos Santos Silva,
secretário-geral da SBOT

Adalberto Visco,
primeiro-tesoureiro

cia e das relações com as associações
científicas nacionais e estrangeiras.
Cabe ainda à Secretaria-Geral conduzir
o processo eleitoral da SBOT, pois pelo
Regimento Geral o secretário é o presidente da Comissão Eleitoral. Trata-se
de uma posição delicada, onde a manutenção da imparcialidade durante
todo o período eleitoral é fundamental
para que o processo ocorra sem problemas, e que a vontade dos membros
da SBOT prevaleça ao final do pleito.
Adalberto Visco

Quais foram as mudanças e
benefícios aos associados
1) Criação da planilha orçamentária.
2) Reformulação dos centros de custos.
3) Auditoria de processos gerenciais, na
área fiscal e trabalhista da SBOT.
4) Contratação de nova empresa de
contabilidade.
5) Implantação de Sistema Financeiro e
Contábil Informatizado.

Principais desafios em 2011

Funções do primeiro-tesoureiro

Neste ano, reestruturamos a Tesouraria
e a contabilidade da SBOT.

Supervisionar as áreas financeira, fiscal
e contábil da instituição.
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1ª Fase do TEOT

1ª Fase do TEOT aconteceu
em seis capitais brasileiras
De forma inédita, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e
Brasília sediaram a prova escrita para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia

São Paulo

Na manhã de quinta-feira (1º de dezembro), aconteceu a 1ª Fase do 41º TEOT
– O Exame para Obtenção do Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia da SBOT. Cerca de 620 candidatos
participaram da prova teórica, que foi
promovida simultaneamente em seis regionais da SBOT.
“Esta mudança vinha sendo discutida há
www.sbot.org.br

anos e consta em vários relatos da CET e
da Comissão Executiva. São várias as vantagens da descentralização: respeitar a
dimensão do país e a capacidade de organização das regionais, evitar a convocação
desnecessária de examinadores, já que o
número de candidatos ‘no show’ e os reprovados na prova escrita é significativo,
diminuir o stress dos candidatos, e obter
maior visibilidade para esta prova, que é
modelo-padrão dentre as especialidades”,
diz Osvandré Lech, presidente da SBOT.
A distribuição dos estados foi previamente
analisada e baseada na concentração dos
atuais R3 que estão em treinamento. Segundo ele, outro grande benefício foi o
envolvimento das regionais e dos ortopedistas locais com a organização do evento.
“À tarde, os examinadores e observadores
também realizaram a prova e os chefes
de serviço e preceptores foram convidados para conhecer o Exame Escrito e par22

ticipar dessa fase do TEOT. Muitas pessoas
que não têm a oportunidade de ir a Campinas puderam participar, pelo menos, de
uma fase do exame”, ressalta Lech.
João Baptista Gomes dos Santos, presidente da CET, avalia como positiva a 1ª
Fase do TEOT. “Os resultados foram muito
bons. Destaque para o índice de ausência,
que foi quase zero.” Porém, por se tratar do
primeiro ano em que a prova foi realizada
de forma descentralizada, a CET irá avaliar
o processo como um todo do ponto de
vista logístico, de execução, custos e mobilidade dos candidatos. “Afinal, o nosso
principal objetivo é proporcionar uma
prova de qualidade para os residentes”,
ressalta ele.
A 2ª Fase do TEOT, composta de Exame
Oral, Físico e Prova de Habilidades, será
realizada em Campinas, São Paulo, nos
dias 13 e 14 de janeiro de 2012.

1ª Fase do TEOT

Rio de Janeiro

Paraná

A participação das regionais

A impressão dos residentes

“Tudo correu como o planejado. O principal desafio, agora,
após todo o processo seletivo, é verificar se esse modelo valeu a pena, mas, de imediato, acreditamos que sem dúvida
foi um grande passo. Trata-se de uma nova experiência que
deve ser criteriosamente avaliada.”
Francisco Carlos Nogueira – presidente da SBOT-MG

“Eu acho que desdobrar a prova em duas partes é bom
para o candidato porque ele foca o estudo na primeira
fase para responder às questões, e depois ele foca o
estudo para o Exame Físico, o Oral e o de Habilidades.
Acho que foi interessante.”
Cleber Marcel Aguilar Verquetini
“Para quem mora longe e precisa se deslocar até Campinas, foi muito interessante a descentralização.”
Gustavo Ferreira

“Desde o prof. Sobania, com o seu pioneirismo, até o prof.
Jamil, temos vários exemplos de que o estado do Paraná tem
muito a colaborar com a entidade na organização do ensino
e da residência e na confecção do título de especialista.”
Marcelo Abagge – presidente da SBOT-PR

“A descentralização foi interessante porque a gente consegue se focar mais agora na prova oral. Separou um
pouco o estudo e isso facilitou muito.”
Marcos Barbieri Mestriner

“Acho que a descentralização traria mais conforto aos candidatos se a segunda fase fosse também feita aqui, evitando
deslocamento dos candidatos aprovados a São Paulo.”
Giovani Serrano Machado – presidente da SBOT-PE

“Fazendo a prova escrita primeiro, tem como os residentes estudarem de forma mais específica para a 2ª Fase.
Foi uma decisão muito válida e pertinente.”
Rodrigo Bitum
“A descentralização foi muito melhor. Fica mais fácil para
nos prepararmos, para estudarmos. Também para nortearmos a nossa programação, pois são dois tipos de
prova. A descentralização para quem mora longe é bem
melhor.”
Luis Gustavo de Campos Mello

“Para o futuro, talvez a prova possa ser realizada perto do final de semana para facilitar a locomoção daqueles que vêm
do interior de São Paulo. A SBOT-SP estará sempre ao lado
da CET-SBOT, cooperando para a grandeza desse exame,
que é um marco em termos de organização, qualidade e
exemplo para muitas especialidades médicas, como modalidade de avaliação.”
Edison Noboru Fujiki – vice-presidente da SBOT-SP
“A partir deste ano, com a descentralização parcial da prova
do TEOT, a SBOT nacional poderá avaliar os efeitos positivos
de tal medida e, quem sabe num futuro próximo, fazer a
prova descentralizada em todas as suas etapas.”
Walter Rodrigo Daher – presidente da SBOT-DF

Brasília

Recife

Minas Gerais
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Resgate Histórico

Manlio Napoli
Homenageado no 43º CBOT, Manlio Napoli é exemplo a ser seguido e memória
a ser resgatada por todos os ortopedistas brasileiros

Manlio Napoli é homenageado na abertura do 43º CBOT por Osvandré Lech e Osmar Avanzi

Neste ano, o ortopedista Manlio Napoli
foi o presidente de honra do 43º CBOT
e um dos homenageados pela Comissão
Executiva do evento. O auditório principal do congresso levou seu nome, além
de prêmios entregues aos congressistas. “Uma singela homenagem para um
grande homem que tanto já realizou
pela Ortopedia”, diz Osvandré Lech, presidente da SBOT.
Manlio Mario Marco Napoli formou-se
em 1946 pela Faculdade de Medicina da
USP. Em 1950 ingressou na SBOT e participou do 9º CBOT e em todos os outros,
menos os realizados em 1953 e 1990.
Desde 1969, ele acompanha e participa
dos estudos de Gastão Velloso e Geraldo
Pedra para a criação da residência médica na especialidade. Napoli sempre
www.sbot.org.br

esteve presente na Comissão de Ensino
e Treinamento e, em 1972, participou do
primeiro Exame para Obtenção de Título
de Especialista, em Belo Horizonte.
Professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Napoli foi o inspirador do
Clube do Pé, que antecedeu a Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia
do Pé, fundada por ele em 1975. Depois da fundação, houve a evolução
da subespecialidade, inclusive com
aumento de sócios, que só cresce com
o passar dos anos.
É reconhecido pelos ortopedistas por seu
desempenho e trabalho pela Ortopedia.
Ele praticou a medicina em seu consultório até 2009, depois de ter sido aposentado contra a vontade (“a compulsória”).
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Outro grande diferencial seu é o interesse pela história. Foi também
fundador da Sociedade Brasileira da
História da Medicina e coordenou a
publicação do segundo registro histórico da SBOT, publicado em 2000,
a obra Ortopedia Brasileira – Momentos, Crônicas e Fatos, que assinou com
Claudio Blanc.
Em sua mensagem como presidente
de honra do 43º CBOT, Napoli enfatiza
a importância da participação associativa: “Apelo, em particular, aos mais
jovens para que não deixem de participar e apoiar todas as atividades e
iniciativas de ordem científica ou não,
para garantia e sucesso sempre maior
da nossa Sociedade”. Que todos sigam
seu exemplo!

ARPADOL – Harpagophytum procumbens 400 mg Extrato seco 5%. FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES: USO ORAL. Comprimidos revestidos gastrorresistentes de 400 mg. Caixas com 30
comprimidos. USO ADULTO. COMPOSIÇÃO: Cada comprimido revestido gastrorresistente contém: 400 mg; Harpagophytum procumbens extrato seco 5%... 400 mg; Excipientes* qsp... 1 cpr; *Excipientes: Celulose microcristalina,
polivinilpirrolidona, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, dióxido de silício coloidal, hidroxipropilmetilcelulose, polietilenoglicol, óxido de ferro amarelo e dióxido de titânio. Correspondência em marcador: 400 mg de Harpagophytum
procumbens extrato seco 5% corresponde a 20 mg de harpagosídeo. Indicações: O medicamento Arpadol, extrato seco de Harpagophytum procumbens, está indicado como antiinflamatório e analgésico para quadros reumáticos tais como artrites
e artroses, assim como lombalgias, mialgias e demais quadros ósteo-mio-articulares. Contraindicações: Nos casos de hipersensibilidade ao Harpagophytum procumbens ou aos componentes da formulação do produto. O medicamento não
deve ser usado em pacientes que apresentam úlceras gástricas e duodenais, intestino irritável e litíase vesicular. Posologia: O produto ARPADOL é apresentado na forma de comprimidos revestidos gastrorresistentes de 400 mg. ARPADOL deve ser
ingerido depois das refeições e a via de administração proposta é a via oral, com o auxílio de quantidade suficiente de líquido. Adultos: A posologia recomendada de extrato seco de Harpagophytum procumbens 400 mg (com 5% de harpagosídeo)
é de um comprimido três vezes ao dia. Advertências: Pacientes portadores de doenças cardíacas e que fazem uso de terapias hipo/hipertensivas devem ter cuidado com a ingestão de doses excessivas devido a possível cardioatividade. Pacientes
com obstrução nas vias biliares devem ter aconselhamento médico. Pacientes diabéticos, apesar de não haver relatos específicos na literatura científica, devem evitar o seu uso devido a uma possível ação hipoglicemiante. Portanto, doses excessivas
podem interferir com terapias cardíacas ou antidiabéticas. Gravidez: Devido a evidências de atividade ocitócica em animais, o medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação sem acompanhamento médico. Também está contra
indicado para gestantes, visto que pode estimular as contrações uterinas. Amamentação: O médico deve avaliar o risco/benefício do uso de ARPADOL. Não se sabe se a droga é excretada no leite materno. Interações medicamentosas: Possíveis
interações com drogas antiarrítmicas e anti-hipertensivas não devem ser excluídas. Podem ocorrer também interações com drogas antidiabéticas, por causa do seu efeito hipoglicemiante. Devido à citação de que o Harpagophytum procumbens pode
aumentar a acidez estomacal, existe a possibilidade da diminuição da efetividade de antiácidos, inibidores da bomba de prótons e bloqueadores H2; púrpura foi relatada em um paciente com administração conjunta de warfarina e Harpagophytum
procumbens, sugerindo potencialização do efeito anticoagulante e remetendo a avaliação cuidadosa dessa associação e mesmo ajuste de dose da warfarina. Reações Adversas: Riscos a saúde e efeitos colaterais nas doses terapêuticas não têm
sido relatados com frequência. Efeitos adversos como diarreia, dores abdominais, vômito, flatulência, perda do paladar, dor de cabeça frontal, dispepsia e zumbidos foram relatados em poucos casos. Um estudo demonstrou que o efeito adverso
mais comum foi a diarreia, que diminui espontaneamente após o 2-3º dia de tratamento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS nº1.0118.0606. APSEN FARMACÊUTICA S/A.

Contraindicações: Nos casos de hipersensibilidade ao Harpagophytum procumbens ou aos componentes da formulação do produto. O medicamento não deve ser usado em
pacientes que apresentam úlceras gástricas e duodenais, intestino irritável e litíase vesicular. Interações medicamentosas: Possíveis interações com drogas antiarrítmicas e
anti-hipertensivas não devem ser excluídas. Podem ocorrer também interações com drogas antidiabéticas, por causa do seu efeito hipoglicemiante.
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Opinião

A comissão apuradora, composta pelos ortopedistas Jaime Mayer Wageck, Arlindo Gomes Pardini Junior e Robson Paixão de Azevedo, respondem à questão:

Qual é a importância do processo
eleitoral para uma instituição?

Jaime Mayer Wageck, Arlindo Gomes Pardini Junior e Robson Paixão de Azevedo

Robson Paixão de Azevedo
“Em todo processo democrático, as eleições são extremamente importantes
para que a sociedade continue de forma
tranquila a ser administrada de acordo
com a vontade dos seus membros. O
processo eleitoral já é estabelecido em
todas as sociedades democráticas e,
dentro dele, a comissão eleitoral tem um
papel muito importante: o de normatizar e disciplinar as regras da eleição para
que não ocorram excessos, para que
as coisas sejam feitas de forma correta
e para que os sócios tenham a certeza
de que o resultado do pleito representa
exatamente a vontade deles. A comissão
eleitoral deste ano foi de uma transparência muito grande, permitindo que os
candidatos se manifestassem, corrigindo
excessos e mantendo o pleito dentro de
um processo saudável e democrático. O
resultado é a vontade dos sócios e isto é
a democracia, o que mais importa dentro de uma sociedade.”

forme a personalidade dos adversários,
discussões mais ásperas podem ocorrer.
No entanto, terminado o calor da disputa,
todos devem dar as mãos e lutar pela instituição, como dizia Camões: ‘Cessa tudo
o que a antiga musa canta, pois outro
poder mais alto se levanta’. Isso foi o que
se observou no recente pleito na SBOT.
Durante e após a apuração dos votos, os
adversários se confraternizaram, dando
uma demonstração de que não houve
vencedores nem vencidos, pois a SBOT
está acima de todos.”
Jaime Mayer Wageck
“O processo eleitoral é um momento

Arlindo Gomes Pardini Junior
“Em qualquer instituição, a escolha de
seus dirigentes pelos seus pares é a
forma mais democrática de governança.
Numa instituição de caráter científicoassociativo, composta de elementos de
nível intelectual e cultural superior como
a SBOT, o processo eleitoral deve ser
transparente, respeitoso, honesto e participativo. Às vezes, durante a campanha, é
natural a exacerbação dos ânimos e, conwww.sbot.org.br

muito especial, pois oportuniza o debate, a troca de ideias e a busca ou
mesmo a correção de rumos da sociedade, de forma democrática. Para que
isso ocorra é necessário que todo processo eleitoral tenha uma gestão, com
normas que assegurem eleições livres,
justas e pacíficas e que se tenha confiança na integridade da gestão eleitoral, determinando ao final do processo
uma melhor aceitabilidade e, portanto,
a legitimidade do vencedor. Foi exatamente o que se pôde observar na última eleição da SBOT, onde de forma
transparente o processo de gestão se
deu de maneira isenta e tranquila, sem
margens para dúvidas sobre o resultado.
Quem ganhou foi a Sociedade, que saiu
fortalecida e unida para vencer os futuros desafios, que não serão poucos nem
pequenos. Por uma pequena margem
de votos saiu vencedora a Chapa I, encabeçada pelo colega prof. dr. Arnaldo
Hernandez e que certamente saberá interpretar as urnas, corrigindo e melhorando os rumos de nossa SBOT, visando
melhor atender aos anseios de todos os
seus membros.”

Contagem dos votos
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Bahia
III Jornada de Integração
da SBOT-BA

Distrito Federal
SBOT-DF realiza simulado
para o TEOT

Atenção dos residentes nos últimos estudos que antecedem o 41º TEOT

Jornada levou conhecimento aos colegas baianos

A regional do Distrito Federal realizou no mês de outubro, juntamente com as regionais de Goiás e Mato Grosso do Sul, o
sétimo simulado preparativo para a prova do TEOT. Mais de 100
pessoas, entre preceptores e residentes de todos os serviços,
participaram com a realização de prova oral e escrita, além do
exame físico. Os residentes puderam avaliar o seu nível de conhecimento visando à prova para especialista realizada pela
SBOT. “Assim tivemos um evento de alto nível, mostrando que o
trabalho feito diariamente nos hospitais de ensino tem surtido
efeito positivo”, diz Rodrigo Daher, presidente da SBOT-DF.

No dia 22 de outubro, a SBOT-BA realizou a II Jornada de
Integração, em Vitória da Conquista, BA. Trauma Ortopédico foi
o tema central do evento, considerado um sucesso por todos
os participantes.

Pará
XII Congresso Paraense de
Ortopedia e Traumatologia

Dia do Ortopedista

Momentos de descontração entre ortopedistas e seus familiares

Um churrasco de confraternização possibilitou a celebração
da importante data com familiares e colegas ortopedistas do
Distrito Federal.
Com constantes ações em prol da Defesa Profissional, a
SBOT-DF realizou uma reunião para tomada de decisões referentes às soluções da grave crise entre médicos e operadoras de planos de saúde.

Nos dias 13 e 14 de agosto, a SBOT-PA realizou o XII Congresso
Paraense de Ortopedia e Traumatologia, na cidade de Belém
do Pará. O evento teve a participação de diversos convidados
renomados nacionalmente, além de um recorde de público.
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Santa Catarina
Ortopedistas catarinenses debatem sobre efeitos da Resolução CFM 1956
presidente da SBOT-SC e ex-presidente e conselheiro do CREMESC (Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa
Catarina), além do assessor jurídico da entidade, advogado
Alessandro Bunn Machado, da Curi, Araújo & Machado Advogados e Consultores.
A discussão predominou sobre os efeitos da Resolução CFM
1956/2010, que disciplina a prescrição de materiais implantáveis, órteses e próteses e determina arbitragem de especialista em caso de conflito. Foram amplamente debatidos
os efeitos dos artigos da Resolução que determinam que o
médico assistente requisitante deve justificar clinicamente
a sua indicação, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e as legislações vigentes no país, sendo vedado
exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos.
O assessor jurídico avaliou as incongruências da Resolução,
que a tornam inexequível na medida em que interfere na
autonomia profissional do médico, preconizada pelo Código
de Ética Médica, assim como nas determinações do próprio
Código de Defesa do Consumidor, conforme vêm decidindo
reiteradamente os tribunais pátrios.

Ortopedistas participaram do debate conduzido pelo assessor jurídico
da SBOT-SC e os médicos Anastácio Kotzias Neto e Alexandre Posser

Ortopedistas catarinenses se reuniram na noite de 21 de outubro no Fórum de Defesa Profissional da SBOT – Regional
SC, que teve como tema “Órteses e Próteses: Norma Ética”.
Para o importante debate foram convidados a abordar o
assunto os médicos Alexandre Posser, representante da
Unimed Grande Florianópolis, e Anastácio Kotzias Neto, ex-

O 13º Encontro dos Residentes, realizado nos dias 28 e 29 de
outubro, na FECOMERCIO, teve a participação de 185 residentes. Neste ano, a grande novidade foi a realização do 1º Simulado da Prova Oral. “O residente foi avaliado por dois examinadores, enquanto algumas situações foram apresentadas no
telão e ele discorreu sobre elas. Exatamente como acontece
no TEOT em Campinas”, explica José Octávio Soares Hungria,
presidente da SBOT-SP. O objetivo é treinar o candidato para o
dia da prova, quando o nervosismo e a tensão costumam aparecer. “Com esse treinamento, o residente já chega um pouco
mais preparado”, ressalta ele. Para a organização do evento e
a elaboração das aulas e do simulado, a Regional São Paulo
conta com a ajuda de seus associados. “Quero agradecer aos
associados que deram esse suporte à Regional e ressaltar que,
sem a ajuda deles, não seria possível fazer esse encontro”, finaliza o presidente da SBOT-SP.
A primeira edição do evento aconteceu em 1999, sob a tutela
de Kodi Kojima e Edgar dos Santos Pereira, e desde então é
um dos principais eventos da SBOT-SP.

São Paulo
Inscrições abertas para o COTESP 2012
Já estão abertas as inscrições para
o 24º COTESP, que acontece de 10
a 12 de maio de 2012 em Campos
de Jordão, São Paulo. As inscrições
podem ser feitas pelo site: www.
cotesp2012.com.br
INSCRIÇÕES ONLINE
31/12/2011 10/04/2012
Médicos – Membros Quites SBOT
R$ 350,00
R$ 450,00
Médicos – Não Membros
R$ 450,00
R$ 550,00
Residentes*
R$ 200,00
R$ 300,00
Acadêmicos de Medicina**
R$ 200,00
R$ 300,00

No Local
R$ 550,00
R$ 650,00
R$ 400,00
R$ 400,00

13º Encontro de Residentes

A opinião dos residentes
“A gente está estudando há muito tempo, mas nos últimos dois
meses tem sido mais intensivo e achei a prova muito boa e bemfeita. Também achei difícil, como acho que deve ser o nível do
TEOT, mas isso é uma das melhores coisas do curso, pois é quando vemos como estamos e o que precisamos estudar mais. Espero poder melhorar meu desempenho até o dia da prova. Achei o
encontro excelente, as aulas boas, apenas um pouco cansativo.”
Marina Tommasini Carrara Sambuy
“Achei a prova boa, nem tão fácil, nem tão difícil. As aulas são mais
voltadas para a prova oral e, como o tempo é curto, é muito válido.
O encontro é importante para aprender e valeu muito a pena.”
Leandro Tetsuo Kamura

Residentes paulistas realizaram o simulado no FECOMERCIO

www.sbot.org.br
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Minas Gerais
Balanço do ano
“Estamos quase no Natal, período de
confraternização e reflexão. Como o
tempo passa! Logo deixarei a presidência da SBOT-MG, mas a sensação
é de que, no coração, jamais deixarei a nossa querida entidade. Afinal,
um período curto, mas de grandes
definições.” A declaração é do presidente da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia – Regional Minas Gerais, ao
fazer uma avaliação de sua gestão à frente da tradicional
entidade mineira.

“Destaco a Campanha de Prevenção de Acidentes de
Trânsito, em outubro, realizada também em Minas Gerais. Houve intensa participação dos colegas, forte repercussão na mídia. Além da Praça da Liberdade, marca
cultural da capital mineira, onde aconteceu a campanha, várias secionais se envolveram com muito ânimo
na campanha. Foi uma experiência fantástica.”
As palestras na sede da entidade, voltadas para a comunidade, sobre os temas mais atuais da Ortopedia
e Traumatologia foram mencionadas pelo especialista
como forte ação de responsabilidade social. “O auditório, na sede da entidade, fica sempre lotado.”

“Fiquei muito bem impressionado com as inúmeras ações
das quais a SBOT-MG participou, do ponto de vista científico, de defesa de classe e social. Tive a dimensão da participação e da qualidade do trabalho dos nossos colegas.
Foi uma experiência muito rica”, enfatiza.

As atividades de defesa profissional, discussões sobre
honorários médicos e outras melhorias para os ortopedistas de Minas Gerais, junto ao poder público e à iniciativa privada, foram citadas como ações significativas
da SBOT-MG. “Esses aspectos foram a marca da nossa
gestão. Evidentemente, vamos continuar a nos reunir.
A luta continua”, ressalta.

O lançamento da Revista Científica Mineira é um exemplo das principais atividades da SBOT-MG. “A revista, uma
concretização da nossa Sociedade, começou com o colega Alexandre Reale; depois, voltou com o colega Gilberto
Brandão; e, agora, tendo como editor Marco Antônio Percope de Andrade. Sempre com ótima qualidade. Vejo, com
entusiasmo, o alto nível de nossos artigos científicos.”

“Saliento o trabalho que tivemos, com sucesso, para a
realização em Minas Gerais do 18º Congresso Mineiro de
Ortopedia e Traumatologia, na cidade de Juiz de Fora.
Nesse sentido, tivemos várias reuniões e esperamos brindar o ortopedista mineiro e brasileiro com um grande
encontro da melhor qualidade em todos os aspectos.”

Segundo ele, as viagens da diretoria para o interior do estado foram muitas, assim como para outros estados. “Vi realidades diferentes, mas em todos os locais percebi o interesse
pelos avanços científicos, a preocupação com os pacientes,
com os acidentes e com a defesa profissional. Os contatos
com os colegas de Belo Horizonte e do interior do estado
foram muito enriquecedores”, frisa Francisco Nogueira.

“A minha passagem pela presidência da SBOT-MG me
revigora cada vez mais, graças também aos meus queridos colegas de diretoria e o apoio fundamental dos
ortopedistas mineiros”, conclui Francisco Nogueira.

Espaço dos Comitês

ASAMI – RECONSTRUÇÃO E ALONGAMENTO ÓSSEO
Cursos do Comitê

No ano de 2011, o Comitê Asami realizou quatro cursos itinerantes de Fixação Externa. Os eventos aconteceram nas cidades de
Campinas, Recife, Brasília e Florianópolis.

Palestrantes do curso de Florianópolis: Daniel de Carvalho, Marcelo
Back Sternick, Renato Amorim e Fábio Lucas Rodrigues

Participantes, representantes das empresas patrocinadoras e
palestrantes
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ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
Curso Pré-congresso de Coluna na Criança e no Adolescente
Os comitês de Coluna e de Ortopedia Pediátrica realizaram
com sucesso um curso de afecções da coluna na criança e
no adolescente como parte da programação do CBOT em
São Paulo. O curso foi de alto nível científico e contou com a
participação de vários palestrantes nacionais. Na abertura, o
presidente da Sociedade Brasileira de Coluna e o presidente
da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica salientaram
a importância dos assuntos abordados e da integração entre
os comitês. Todas as palestras foram gravadas e estarão disponíveis nos sites de ambas as sociedades: www.sbop.org.br
e www.coluna.com.br.

SBOP recebe membros da POSNA
Nos dias 7 e 8 de novembro de 2011, a SBOP recebeu a
visita de três membros da Sociedade Norte-Americana de
Ortopedia Pediátrica (POSNA). Os doutores Patrick Bosch,
de Pittsburg (PA), Vishwas Talwalkar, de Lexington (KY), e
Eric Edmonds, de San Diego (CA), cumpriram uma agenda
cheia de atividades nesses dias. Visitaram o IOT do Hospital das Clínicas da USP, o Pavilhão Fernandinho, da Santa
Casa, e a Escola Paulista de Medicina – Unifesp. Além de
conhecerem os serviços, realizaram discussões de casos e
proferiram diversas palestras

Membros do POSNA, o dr. Rui Maciel de Godoy Junior, presidente da
SBOP, e os residentes do IOT-HC-FMUSP

CIRURGIA DO JOELHO
CBCJ 2012 tem 14 palestrantes confirmados
Na reta final dos preparativos para o 14º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, que acontecerá entre os dias 29 e 31 de março de 2012 no Complexo Iberostar, na Bahia, a Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Joelho confirma mais três palestrantes internacionais para o evento: dr.
Frank Lampe, chefe do Centro de Substituição de Articulação do Klinikum Eilbek, Hospital-escola
da Universidade de Hamburgo, na Alemanha; dr. Julio César Palacio V, presidente da Sociedade
Colombiana de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica (SCCOT), da Colômbia; e dr. Orestes Rolando Suarez Peña, presidente da Sociedade Peruana de Ortopedia e Traumatologia e professor da
Universidade de Ciências Aplicadas (UPC), do Peru.
No total, o evento contará com 14 convidados estrangeiros, vindos de seis nações diferentes. Os 11 que já haviam sido
confirmados anteriormente são: dr. Bert R. Mandelbaum, dr. Brett R. Levine, dr. Craig Della Valle, dr. David R. McAllister,
dr. Douglas A. Dennis, dr. Robert Arciero e dr. William D. Bugbee, dos Estados Unidos; dr. Bertrand Sonnery-Cottet e dr.
David Dejour, da França; dr. Tobias Jung, da Alemanha; e dr. Charles Brown Jr., dos Emirados Árabes Unidos (veja currículo
completo dos palestrantes no site www.rveventos.net/joelho2012).
A programação contará com diversas conferências e mesas-redondas, e serão realizados cursos de LCA, Lesões Condrais,
Fêmoro-patelar, Artroplastia Primária, LCP e ATJ-Revisão. Outra novidade é que a grade científica acontecerá das 7h30 às
15h, possibilitando que os participantes desfrutem do hotel com suas famílias. O programa científico vem sendo cuidadosamente elaborado por toda a diretoria e coordenado por André Kuhn, diretor científico da SBCJ. Na programação social estão
previstos também dois shows, um na abertura e outro no encerramento do congresso, que serão anunciados em breve.
Os ortopedistas que ainda não fizeram reserva devem se apressar, pois o Iberostar Praia do Forte já está com a lotação esgotada e, no Iberostar Bahia, 50% das vagas foram preenchidas. Já os candidatos ao título de especialista
em Cirurgia do Joelho farão a prova no dia 28 de março, no pré-congresso. O presidente da SBCJ, dr. Ricardo Cury,
explica que serão duas provas: uma escrita, com 100 questões; e uma oral, sobre Cirurgia do Joelho, com seis minutos para cada questão e dois examinadores por aluno. As informações completas estão no site www.sbcj.org.br.
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