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Editorial 

Entendemos que 
numa campanha 
política vale “qua-
se” tudo, desde 
que seja dentro 
de normas com-
patíveis com a 
ética e a civilida-
de . Porém, enten-

do também que às vezes, por conta do 
calor eleitoreiro, inverdades são transmi-
tidas e, se não forem aclaradas, podem 
se tornar “falsas verdades” no futuro . In-
felizmente, esse tipo de comportamen-
to faz parte de nossa cultura e até está 
retratado no código legislativo do nosso 
país, que inicialmente aceita livremente 
e sem provas a acusação, para depois 
de muito tempo e com muito trabalho 
se conseguir comprovar a verdade de 
algo que talvez nem sequer precisasse 
começar . Pior ainda na Medicina, onde a 
veiculação de técnicas “milagrosas” e so-
luções não comprovadas cientificamen-
te aparecem como “cura” de doenças, 
sendo rápida e facilmente assimiladas 
pela população . Mas a desmistificação 
de algumas dessas inverdades é muito 
demorada, período mais do que sufi-
ciente para a obtenção de grandes be-
nefícios por parte dos “drs . oportunistas 
de plantão” .

Desculpem o desabafo, mas depois de 
tantos anos de participação na SBOT, 
passando por quase todos os cargos, 
pude testemunhar um crescimento es-
petacular de nossa Sociedade, somatório 
do trabalho das diversas diretorias pas-
sadas, cada uma a seu modo, mas sem-
pre com a preocupação de beneficiar o 
“sócio SBOT” . Não tenho dúvida de que a 
SBOT é hoje uma das maiores e melho-
res sociedades médicas do mundo .

 Por eleição de seus pares, a SBOT fará 
parte de um grupo de sete sociedades 
cirúrgicas que defenderão a área cien-
tífica dentro do conselho deliberativo 
da AMB . No último dia 25 de abril, os 

médicos entregaram à Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS) um 
documento com 15 propostas da ca-
tegoria . O documento foi entregue em 
encontro que aconteceu na sede da 
ANS, no Rio de Janeiro . O texto aborda 
aspectos como reajustes anuais de va-
lores pagos, parâmetros para fixação de 
honorários e critérios para credencia-
mento/descredenciamento dos médi- 
cos, entre outros . O movimento não 
pode parar . Também nos preocupam 
as recentes decisões dificultando a 
aplicação da Lei Seca no trânsito, o que 
poderá ser desastroso .

Como se já não bastassem as dificulda-
des por que passa a maioria das clínicas 
ortopédicas de nosso país pela explo-
ração das fontes pagadoras, em alguns 
grandes municípios do Brasil tem sido 
adotada uma política de fiscalizar e au-
tuar as clínicas de Ortopedia enqua-
dradas como “uniprofissionais”, mesmo 
quando essas clínicas possuem todos os 
requisitos legais elencados na legislação 
de cada um desses municípios . Esse tipo 
de fiscalização e de aumento de arreca-
dação teve início no município de São 
Paulo, e agora está sendo utilizado como 
exemplo para diversos outros municí-
pios . Mais detalhes você encontrará no 
Caderno de Defesa Profissional .

Através dos nossos canais de comunica-
ção, o associado pode participar ativa-
mente da vida administrativa da Socie-
dade . Mas ele precisa se conscientizar de 
que, para o crescimento da SBOT, é ne-
cessária a participação de todos, deixan-
do de lado o comportamento passivo e 
atuando ativamente, manifestando seus 
anseios . Esse comportamento precisa 
estar presente durante todo o ano e não 
somente nos momentos de eleição . 

Não sou contra o aparecimento de opo-
sição; numa sociedade como a SBOT, a 
concorrência de ideias com civilidade 
proporciona um salutar crescimento . 

O que não se pode é fazer promessas 
com soluções mágicas e infundadas, 
porque infelizmente há problemas crô-
nicos na área médica em nosso país e 
não é diferente em nossa especialidade, 
pois estão acima dos poderes de nossa 
sociedade, mas a solução só será obti-
da com a união maciça dos membros, e 
de forma uníssona iremos clamar pelos 
nossos direitos e não apenas em época 
de eleições .

No último mês de abril, foi realizado, 
pela oitava vez, o Fórum SBOT, patroci-
nado pelo laboratório Aché, que teve 
a participação das diretorias eleitas de 
2012, 2013 e 2014, além dos delegados 
regionais e presidentes de comitês elei-
tos, que durante dois dias debateram 
suas ideias em busca dos melhores ca-
minhos para a nossa Sociedade . 

O presidente Geraldo Motta enfatizou a 
necessidade de escutar os membros da 
SBOT, de forma mais abrangente, para 
que suas respostas possam ter peso nas 
decisões de diretoria . Para tanto, está 
sendo criado um canal de comunica-
ção direto com o associado a “Ouvidoria 
da SBOT”, através do e-mail diretoria@
sbot .org .br, além do jornal e do por-
tal www .sbot .org .br, que também são 
ferramentas de comunicação direta . 
As perguntas realizadas no fórum po-
derão ser respondidas de forma rápida 
pelo Facebook  (https://www .facebook .
com/SBOTnacional) e também serão 
enviadas a todos os ortopedistas por e-
mail . Caso prefira, as respostas poderão 
ser enviadas diretamente para o e-mail: 
imprensa@sbot .org .br . Sua opinião é 
muito importante para nossas decisões .

Saia da inércia! Participe! 

FAÇA PARTE DA HISTÓRIA 
DA SBOT, ELA É SUA .

Moisés Cohen 
Editor-chefe

Moisés Cohen

A SBOT é sua.
Faça a sua parte!
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Palavra do Presidente

Fale com o presidente 
Este espaço destina-se a receber mensagens para o presidente da SBOT . O obje-
tivo é criar um canal direto de comunicação entre a diretoria e os associados . 
Encaminhe seus comentários, ideias, críticas e sugestões . Todas as mensagens 
serão respondidas pelo presidente Geraldo Rocha Motta Filho . Contato através 
do e-mail: diretoria@sbot .org .br, ou pelo correio: Al . Lorena, 427, 14º andar - Jd . 
Paulista - CEP: 01424-000 .

A SBOT realizou, em abril, a oitava edição do Fórum de Planejamento Estratégico, em 
Angra dos Reis . Além da Diretoria 2012, estiveram presentes as duas diretorias já eleitas, 
presidentes e representantes das regionais, comitês e comissões da SBOT . Durante dois 
dias debatemos os principais problemas dos ortopedistas brasileiros no exercício da 
especialidade e chegamos a algumas certezas e desafios .  

O atual posicionamento da SBOT no cenário médico brasileiro é fruto da sinergia ori-
ginal dos nossos líderes do passado, que sabiamente mantiveram-se unidos em busca 
de um objetivo comum: levar a Ortopedia brasileira a ser mais do que especialidade 
cirúrgica, passando a ter voz ativa na discussão dos rumos da saúde brasileira junto ao 
Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, à ANS, Anvisa, CFM e AMB .

O respeito e a confiança desses órgãos diretivos pela SBOT não são por acaso, mas pre-
cisamos manter a unidade original que a trouxe ao estágio que ocupa atualmente . As 
grandes mudanças dos últimos 20 anos, causadas pela regulação da relação profissional 
com os governos, com os pacientes e com as empresas farmacêuticas e de materiais, 
levaram as regionais e os comitês da SBOT a buscarem soluções individuais para deter-
minadas demandas, mas essa fragmentação não nos trará benefício algum .  

O grande desafio que esse Fórum de Planejamento nos legou foi resgatar essa sinergia 
entre as diretorias, que devem se comprometer com um único projeto de gestão para a 
SBOT; entre as regionais, para que as menos favorecidas também tenham oportunidade 
de desenvolver-se; entre os comitês, para que a busca do interesse individual não leve 
ao enfraquecimento da nossa especialidade maior – a Ortopedia e Traumatologia .  

Esse será o nosso maior desafio em 2012, e vamos cumpri-lo!

Geraldo Motta 
Presidente da SBOT

Geraldo Motta Filho

Sinergia e crescimento 
sustentável
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 Radar SBOT

SBOT presente no Conselho Científico da AMB  
A SBOT foi uma das escolhidas entre as sociedades cirúrgi-
cas, com um número expressivo de votos . A votação foi feita 
durante a primeira reunião do conselho científico da AMB, 
realizada na sede da entidade, no dia 15 de março . A SBOT 
faz parte de um grupo de sete sociedades cirúrgicas que de-
fenderão a área científica dentro do conselho deliberativo da 
AMB . Segundo Geraldo Motta, presidente da SBOT, “é mais uma expressão do reconhecimento da SBOT como uma das 
sociedades modelo no nosso país, resultado do trabalho de todos” . 
A definição foi feita através de uma eleição . Após a inscrição das especialidades médicas interessadas, representantes de 
cada especialidade presente escolheram as sete sociedades cirúrgicas, as cinco clínicas e as duas voltadas para serviços 
auxiliares de diagnóstico e terapia (SADT) que teriam assento no grupo .

SBOT defende a proibição de carona em motos para 
crianças com menos de 16 anos  

SBOT participa do World Opinion Forum  
Durante o congresso da American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), realizado em fevereiro de 2012, em São Fran-
cisco, o presidente da SBOT, Geraldo Motta, participou do World Opinion Forum Examines Orthopaedic Education . 
Em sua apresentação, Geraldo Motta explicou como o treinamento é feito no Brasil, o valor da tecnologia e os benefícios 
que este avanço trouxe, mas também ressaltou a importância de manter as competências básicas e a aprendizagem das 
habilidades cirúrgicas no mundo avançado de hoje . “Os médicos precisam estar preparados para atuar sem o acesso a equi-
pamentos de última geração . Não devemos esquecer essas habilidades cirúrgicas .”
Também participaram: o presidente da Associação Ortopédica Japonesa, Yukihide Iwamoto, Saeed Althani, da Associação 
Ortopédica dos Emirados, Emil H . Schemitsch, da Associação Ortopédica Canadense, Pierre J . Hoffmeyer, da Federação Euro-
peia de Associações de Ortopedia e Traumatologia e Willian A . Grana, editor-chefe da Orthopaedic Knowledge Online (OKO), 
a revista on-line da AAOS .
O Fórum, introduzido neste ano por David C . Templeman, membro do Comitê Internacional da AAOS, visa entender como 
o ensino médico tem sido feito atualmente devido ao aumento de novas ferramentas de aprendizado e o que é necessário 
para transmitir a informação realmente valiosa para o ensino e para a prática médica . 

Miguel Akkari, representante da SBOT na câmara temática 
sobre “Transporte de Crianças em Motocicleta”, defende a 
proibição de carona para crianças com menos de 16 anos . A 
tese, que foi vencedora na reunião promovida pela Secretaria 
Municipal de Transportes de São Paulo, será encaminhada 
ao Congresso Nacional, onde está sendo discutido o projeto 
de lei 6 .401/99, do ex-deputado professor Victorio Galli . 
O Projeto prevê mudanças na legislação atual, que proí- 
be o transporte de menores de 7 anos de idade em 
motocicletas, motonetas e ciclomotores, elevando a idade 
para 11 anos, tese que não é aceita pelos ortopedistas . 
Durante a reunião da Câmara Temática de Saúde e Meio 
Ambiente no Trânsito, o ortopedista Miguel Akkari justificou 
que não há argumentos técnicos para defender a liberação 
aos 11 anos, pois do ponto de vista médico “não há diferenças 
anatômicas importantes entre a criança de sete e 11 anos, 
ao contrário do que ocorre quando a idade é de 16 anos, na 

qual a estrutura esquelética já é bem próxima daquela do 
adulto” . Para ele, não há sentido em liberar uma criança de 
11 anos para ser carona no veículo que mais se envolve em 
acidentes no Brasil, no momento em que as autoridades de 
trânsito procuram, em trabalho conjunto com as sociedades 
médicas, encontrar formas de minorar o número de mortes 
em acidentes com motocicletas, aumentando o nível de 
segurança de veículos em duas rodas .
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Radar SBOT 

Comissão RNA – novos avanços  
Em 30 de março, Luiz Carlos Sobania, presidente da Comissão de Registro Nacional de Artroplastias da SBOT e membro da 
Câmara Técnica de Implantes da AMB, reuniu-se com o gerente-geral da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Joselito Pedrosa, que apresentou o andamento do novo programa da agência de avaliação e monitoramento de dispositi-
vos médicos . Nesta fase inicial, o projeto está focado apenas nos implantes ortopédicos de joelho e quadril utilizados nos 
serviços hospitalares do Rio Grande do Sul .
O programa, elaborado pela Anvisa, SBOT e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), está analisando a qualidade 
dos produtos por meio de ensaios laboratoriais e, posteriormente, será implantado o Sistema de Registro de Artroplastias 
de Quadril e Joelho . “Com esse programa, pretendemos qualificar o sistema de vigilância, pois vamos identificar os pontos 
críticos no sentido de reduzir o número de eventos adversos”, explicou Pedrosa . 
Sobania, que coordenou a reunião, falou sobre o Registro Nacional de Artroplastia e o início da parceria com a Anvisa . “O 
piloto deste projeto, por enquanto restrito a 14 serviços de Curitiba, está em fase de finalização . Hoje conseguimos saber 
por meio deste sistema qual produto foi utilizado, onde, quando e em qual paciente . Com o apoio da Anvisa, a ideia é que a 
necessidade do registro passe a ser obrigatória”, disse .

Mobilização 
No dia 25 de abril, os médicos entregaram à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) um documento com 15 propos-
tas da categoria . O documento foi entregue em encontro que aconteceu na sede da ANS, no Rio de Janeiro . O texto aborda 
aspectos como reajustes anuais de valores pagos, parâmetros para fixação de honorários e critérios para credenciamento/
descredenciamento dos médicos, entre outros .
Após a mobilização feita em todo o país, é necessário que os médicos continuem negociando com as operadoras de planos 
de saúde em nível local . Uma reunião ampliada está prevista para o mês de junho com data e local ainda a serem definidos . 
Na oportunidade será feito um balanço das conquistas e elaborado um cronograma de atividades para os próximos meses .
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O Fórum dos 
Ortopedistas brasileiros

Planejamento, envolvimento e ação

Realizado há oito anos, o Fórum da 
SBOT congrega as principais lideranças 
da Ortopedia nacional . É o momento 
onde diretores, presidentes de regio-
nais, comitês e comissões se reúnem 
para estudar, planejar e estruturar 
o melhor plano de ação que vai ao 
encontro das necessidades de todos 
os ortopedistas brasileiros . Neste ano 
o evento aconteceu de 12 a 15 de abril 
em Angra dos Reis, RJ . 

Cada representante de regional, comissões 
e comitês, que conhecem o dia a dia do 
ortopedista, que sabem das necessidades 
de cada região, apresentam problemas e 
discutem quais seriam as melhores solu-
ções . Porém, neste ano, a SBOT quer que 
você também participe e opine sobre o 
que foi discutido durante o evento . A ideia 
é que o Fórum da SBOT seja o fórum de 
todos os ortopedistas brasileiros . 

“Precisamos cada vez mais nos forta-
lecer . Existe uma dedicação especial 

de um grupo de pessoas que contri-
buem para o crescimento da SBOT, 
mas precisamos incentivar a comuni-
dade ortopédica para que possamos 
continuar nossa evolução”, afirmou o 
presidente da SBOT, Geraldo Motta, 
durante a abertura do Fórum . 

Dividido em blocos, temas como a 
importância da Defesa Profissional, 
repasse de verbas para as regionais, 
patrocínios para eventos, novos for-
matos de programas de educação 
continuada, TEOT, programação cien-
tífica do CBOT, entre tantos outros 
assuntos, foram abordados durante 
as reuniões . 

Do resultado dessas discussões foram 
elaboradas questões que agora a SBOT 
faz a você, associado ávido por melho-
ras . No final desta matéria, após ler e 
acompanhar o que foi apresentado em 
cada bloco do Fórum, disponibilizamos 
um questionário com apenas 14 ques-

tões . O mesmo material estará dispo-
nível na página do Facebook da SBOT 
(facebook .com/SBOTnacional) e tam-
bém será enviado a todos os ortopedis-
tas por e-mail . Caso prefira, as respostas 
poderão ser enviadas diretamente para 
o e-mail: imprensa@sbot .org .br . 

Para Geraldo Motta, “é preciso renovar 
essa dedicação voluntária em todo o 
país” . Por isso, não deixe de participar e 
externar as suas opiniões, suas neces-
sidades . Com um trabalho em equipe 
e sustentado em mudanças pertinen-
tes, os ortopedistas brasileiros vislum-
brarão uma SBOT mais unida . 

ENSINO E TREINAMENTO 

O formato do Exame para Obtenção de 
Título de Especialista em Ortopedia e 
Traumatologia foi amplamente discu-
tido . Após diversos estudos e pesqui-
sas realizadas com os examinadores, 
observadores e candidatos, a Comissão 
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de Ensino e Treinamento da SBOT con-
siderou que todas as provas do Exame 
devem ser realizadas simultaneamente, 
num mesmo local, ou seja, as provas 
escrita, oral, prática e de habilidades 
acontecerão no mesmo período . Em 
2013, o TEOT será realizado em Campi-
nas, de 10 a 12 de janeiro .

André Pedrinelli, presidente da CET

VAlOR dO TEOT 

Atualmente, o valor das inscrições para 
o TEOT cobre 60% dos gastos com a 
prova . Isso sem contabilizar os custos 
anuais que a CET tem com toda a ela-
boração do exame . O grande debate 
girou em torno do aumento do valor da 
inscrição, da possibilidade de o exame 
ser totalmente autossustentável e do 
parcelamento da inscrição .  

Outra grande discussão foi a respeito 
das residências médicas regulamenta-
das pelo Ministério da Educação (MEC) . 
Atualmente, os residentes pelo MEC só 
podem fazer o exame da SBOT um ano 
após a finalização da residência . Isso 
acontece porque eles não têm tempo 
hábil para entregar os documentos 
necessários para inscrição do exame . 

Porém, a partir de 2015, isso irá mudar . 
A residência irá finalizar em março e, 
consequentemente, a data do exame 
também deverá ser alterada . 

Para Sérgio Okane, presidente da Comis-
são de Controle de Material Ortopédico, 
é importante o diálogo entre a SBOT e a 
Comissão Nacional de Residência Médica . 
“Eles têm interesse de se aproximar das 

sociedades de especialidade e, em con-
junto, aprovar a qualidade dos serviços 
de residência . A proposta é que todas as 
vistorias sejam realizadas por ambas as 
entidades”, explica . Pedrinelli ressalta que 
a SBOT sempre foi chamada para também 
acompanhar as vistorias nos serviços . 

Tarcísio E . P . Barros Filho reitera a impor-
tância desta união . “O exame da SBOT é 
modelo para todas as outras formas de 
credenciamento . Temos que aproveitar 
esse momento e nos aproximarmos do 
MEC para que os critérios de credencia-
mento sejam os mesmos .” 

EdUCAÇÃO CONTINUAdA

O Presidente da Comissão de Educa-
ção Continuada, João Mauricio Barreto, 
abriu este bloco apresentando os prin-
cipais projetos para 2012:

  Projetos Impressos

Livro  � Técnicas Cirúrgicas com DVD, 
dividido em seis volumes . 

Tradução do livro  � Fraturas em Adultos 
de Rockwood & Green – 7ª edição . 

Revista  � Clínica Ortopédica . 

Proato . �

  Projetos Presenciais

Movimento Sem Dor: 40 simpósios  �
por todo o Brasil . Cerca de 30 médicos 
convidados por simpósio, com a pre-
sença de um moderador por evento, 
que serão realizados entre junho e 
agosto de 2012 .

IV FóRUM dE PRECEPTORES 

Neste ano, será realizado 
nos dias 29 e 30 de junho  

Segundo João Maurício Barreto, presi-
dente da CEC, os grandes desafios da 
comissão serão produzir atualização 

útil para o associado, independência de 
patrocínios e, principalmente, identi-
dade própria em educação continuada . 
“Precisamos ter a autonomia de criar 
projetos próprios”, ressalta ele . 

João Mauricio Barreto, presidente da CEC

Resgatar a realização dos cursos pre-
senciais no Brasil foi também uma das 
opções destacadas por João Maurício 
e aprovada em unanimidade por todos 
os participantes . Para Rogério Fuchs, 
esse formato de curso sempre foi um 
grande sucesso . “Todos os ortopedistas 
aprovam essa interação . Podemos apri-
morar este projeto e voltar a realizá-lo 
nas regionais .” Arnaldo Hernandez con-
corda com a estruturação dos cursos 
presenciais . “Os comitês, regionais e a 
SBOT nacional precisam realizar ações 
conjuntas para viabilizá-los .”

Maurício Kfuri, presidente da Comis-
são de Integração dos Comitês, vai um 
pouco mais além . Ele sugere que seja 
criado um projeto estrutural pela CEC 
cujo escopo defina exatamente o obje-
tivo e a quem se destina cada projeto . 
“Vamos especificar, categorizar os pro-
dutos e disponibilizá-los aos nossos 
associados . Essa é uma estratégia que 
precisa ser pensada em conjunto .”   

A necessidade dos materiais impressos 
também foi questionada . Para a CEC, 
todas as ações impressas poderiam 
ser feitas em formato digital . “Muitos 
colegas questionaram se os ortope-
distas ainda fazem suas pesquisas em 
livros, se ainda leem as publicações em 
papel . Para a maioria dos participantes 
o papel ainda tem uma grande impor-
tância, mas nos próximos anos sua uti-
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lidade será cada vez menor”, fala João 
Mauricio Barreto . Por isso, eles acredi-
tam que, nesse primeiro momento, os 
materiais devam ter os dois formatos: 
digital e impresso . 

REGIONAIS

Atualmente, a SBOT oferece para as 
suas 27 regionais serviços como: con-
sulta jurídica, material para campanhas, 
espaço de divulgação no site e no jornal 
e reconhecimento, com a realização do 
encontro anual no TEOT e participação 
no Fórum da SBOT . 

As regionais esperam uma maior apro-
ximação da SBOT nacional através da 
atuação na Defesa Profissional, criação 
de cursos de atualização presenciais e 
ajuda na captação de recursos . 

Segundo Francisco Carlos S . Nogueira, 
presidente da Comissão de Integração 
das Regionais, a maior expectativa de 
todas as regionais é a interação, troca de 
experiências e a criação de um Grande 
Encontro das Regionais . “A realização 
deste evento proporcionará um maior 
debate entre todas .”  

Para Rui Maciel de Godoy Junior, presi-
dente do Comitê de Ortopedia Pediá-
trica, é importante também a interação 
das regionais com os comitês . “Pode-
mos divulgar os eventos dos comitês 
através das regionais e isso será vanta-
joso . A Ortopedia Pediátrica está tendo 
um ótimo exemplo com a Regional do 

Ceará, sede do próximo congresso da 
especialidade . Eles têm uma participa-
ção no congresso .” 

O tema captação de recursos para o 
financiamento e a sobrevivência das 
regionais foi amplamente discutido .
Maurício Kfuri ressaltou a importân-
cia da criação de um documento que 
abordasse de forma clara os direitos 
e deveres das regionais e comitês no 
funcionamento dessas relações . “Pre-
cisamos criar diretrizes e definir uma 
estratégia de trabalho”, ressaltou . 

dEFESA PROFISSIONAl

Cada vez mais tem sido necessária a 
participação e o envolvimento dos 
ortopedistas no âmbito da Defesa Pro-
fissional . Segundo Robson Azevedo, 
presidente da Comissão de Dignidade 
e Defesa Profissional, a SBOT tem dis-
cutido este tema em todos os estados 
brasileiros . Mas, ele ressalta, “a SBOT 
não conseguirá isso sozinha . É pre-
ciso haver o envolvimento de todos” . 
É impreterível a participação dos orto-
pedistas de cada estado, já que cada 
local apresenta uma realidade, uma 
necessidade . Não há como determinar 
valores para o Brasil inteiro . 

Atualmente, a SBOT está presente 
em todas as negociações em âmbito 
nacional . Mas as regionais precisam 
participar na negociação do seu 
estado . “Porque só assim conseguire-
mos algum resultado”, enfatiza Rob-

son . Para isso, ele explica que o médico 
deve se envolver com os conselhos de 
medicina de suas cidades, além de 
outras sociedades de especialidade . 
Dessa forma, com a união de dezenas 
de profissionais, as chances do médico 
ser ouvido são muito maiores . Os 
comitês também têm uma participa-
ção importante . “Eles precisam expor o 
que está acontecendo nas suas áreas 
mais específicas .” 

Francisco Carlos S . Nogueira exempli-
ficou com a ação realizada em Minas 
Gerais . Segundo ele, a SBOT-MG come-
çou a participar semanalmente de 
uma reunião na Associação Médica 
de Minas Gerais e, assim, os médicos 
da região ganharam força e represen-
tatividade  nas negociações em prol 
de uma melhor remuneração . “Cha-
mávamos as operadoras para discutir 
e negociar” . 

INSTITUCIONAl 

Geraldo Motta: “A união dos ortopedistas 
proporcionará crescimento para todos” 

Segundo Geraldo Motta, a SBOT precisa 
criar ações que atendam as necessida-
des dos ortopedistas ao longo dos anos . 
Providências que deixarão a Sociedade 
cada vez mais bem estruturada .

 JBJS 

A assinatura do The Journal of Bone and 
Joint Surgery (JBJS)  tem sido ampla-
mente discutida nos últimos anos . Neste 
ano, mediante coordenação da secretá-
ria geral, Patricia Fucs, a SBOT negociou 
o valor da assinatura da revista eletrô-

Francisco Carlos Nogueira, presidente da 
Comissão de Integração das Regionais

Robson Azevedo, presidente da Comissão 
de Defesa Profissional
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A discussão de temas pertinentes à Ortopedia 
interessou a todos os participantes 

Arnaldo José Hernandez, 2º vice-presidente, 
expõe suas ideias durante o debate

nica americana e britânica e irá mantê-
las por mais três anos . 

 RBO

Segundo Marco 
Antonio Perco-
pe, membro do 
Conselho Edi-
torial da RBO, 
seus editores se 
preocupam com 
a questão da 
sustentabilida-
de da publica-
ção . Por isso, ele 

também levantou a questão de apresen-
tar a RBO somente no formato digital, in-
formatizando todos os artigos . 

Paulo Roberto Barbosa Lourenço, presi-
dente da SBOT-RJ, acredita que, caso a 
transição aconteça, não pode ser brusca . 
Ele ressalta a importância de incrementar 
a revista com vídeos e links, tornando-a 
mais interativa . 

Geraldo Motta garantiu que o corpo 
editorial irá pensar nesta questão bus-
cando elaborar algo híbrido ao longo 
dos anos, proporcionando esse novo 
tratamento on-line . 

JOVEM ORTOPEdISTA 

Todos os anos 500 novos ortopedistas 
são incorporados à SBOT, por isso é salu-
tar a preocupação em entender quem 
são esses novos profissionais, suas neces-
sidades e o que esperam da Sociedade . 
Para Edison Noboru Fujiki, representante 
da SBOT-SP, a diretoria precisa interagir 
mais com esses novos especialistas . 

 OUVIdORIA NACIONAl 

Foi sugerida a criação de uma Ouvi-
doria na SBOT . A ideia é proporcionar 
um canal direto de comunicação para 
o associado onde ele possa apresen-
tar reclamações, denúncias, sugestões 
e elogios referentes aos serviços pres-
tados pela instituição . Para Luiz Carlos 
Sobania, “uma Ouvidoria irá atender à 
angustia do associado” . Ele sugere que 
o assunto seja votado e aprovado em 
reunião da Comissão Executiva . Todos 
os participantes do Fórum foram a favor 
em criar uma Ouvidoria . 

CBOT

A informação mais importante deste 
bloco foi a apresentação de Adalberto 

Visco, representando a Comissão de 
Congressos, sobre os critérios mínimos 
necessários para as cidades-sede interes-
sadas em sediar os Congressos Brasileiros 
de Ortopedia .  Malhas aérea e viária ade-
quadas, centro de convenções com infra-
estrutura e instalações modernas, salas 
de tamanhos e formatos variados, bem 
como rede hoteleira com mínimo de 6 
mil leitos foram alguns destes requisitos .

O Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia é a principal ferramenta 
de atualização de milhares de ortopedis-
tas, além de ser uma importante fonte 
de renda para a SBOT .

As regionais solicitam para que o con-
gresso rode em mais cidades, mas é 
unânime para todos que o CBOT pre-
cisa ser realizado em um local que 
atenda os critérios, além de ser viável 
do ponto de vista econômico . 

Para este ano, Adalberto Visco, presi-
dente do 44º CBOT, garante que a pro-
gramação científica será diferenciada 
e priorizará a discussão . Todas as salas 
terão seu espaço para perguntas e troca 
de informações . “Teremos um congresso 
interativo, participativo e com espaço 
para debates em todas as salas”, ressalta .



12

  1 – Pergunta:
O Exame para Obtenção de Título de Especialista em Orto-
pedia e Traumatologia deve ser completamente pago pelo 
candidato?
[   ] sim 
[   ] não 

 2 – Pergunta: 
A SBOT deve se aproximar do MEC e formalizar um critério 
em conjunto de avaliação dos serviços? 
[   ] sim 
[   ] não

 3 – Pergunta: 
Você tem interesse pelos cursos presenciais em todos os 
estados brasileiros? 
[   ] sim 
[   ] não 

 4 – Pergunta: 
Quais são os projetos da CEC que mais o interessam? 
[   ] cursos presenciais 
[   ] publicações de livros 
[   ] aulas on-line 
[   ] outros. Quais? 

 5 – Pergunta: 
Você acha que as publicações impressas produzidas pela 
SBOT devem ser totalmente digitais? 
[   ] sim 
[   ] não

 6 – Pergunta:
Você acha importante uma maior integração das regionais 
com os comitês? 
[   ] sim 
[   ] não 

 7 – Pergunta:
Você está satisfeito com as fontes pagadoras? 
[   ] sim 
[   ] não

 8 – Pergunta:
Como avaliaria a sua regional? 
[   ] atuante 
[   ] não atuante 
[   ] indiferente 

 9 – Pergunta:
Quais são as atividades que espera na sua regional? 
[   ] cursos presenciais
[   ] publicações de materiais de pesquisa
[   ] palestras sobre Defesa Profissional 
[   ] outras. Quais? 

 10 – Pergunta:
Quando são realizadas ações de Defesa Profissional no seu 
estado, você participa? 
[   ] sim 
[   ] não 

 11 – Pergunta:
Você gostaria de deixar de receber a RBO impressa e 
acessá-la somente através do portal? 
[   ] sim 
[   ] não 

 12 – Pergunta: 
Você está satisfeito com a atual administração da SBOT? 
[   ] sim 
[   ] não . Por quê? 

 13 – Pergunta: 
O que você acha da criação de uma Ouvidoria na SBOT? 
[   ] importante
[   ] desnecessária 
[   ] indiferente 

 14 – Pergunta: 
O CBOT deve ser realizado somente em grandes centros 
ou rodar por cidades menores? 
[   ] somente grandes centros 
[   ] grandes centros e outras cidades 

Questionário: A SBOT quer ouvir você! 
Será encaminhado um e-mail para todos os associados com o questionário abaixo. Porém, as perguntas 

também poderão ser respondidas diretamente para o e-mail: imprensa@sbot.org.br ou através do 
facebook da SBOT: https://www.facebook.com/SBOTnacional. Participe! Ajude a SBOT crescer!
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Conhecendo os 
pacientes e o mercado

por Renato Gregório*

No mundo dos negócios, é comum o termo “inteligência de mercado”, normalmente 
utilizado para definir o conjunto de dados obtidos através de clientes e do ambiente 
externo, entre outras fontes . Essas informações são estudadas e analisadas para que a 
empresa tome sempre as melhores decisões e não acabe seguindo por um caminho 
equivocado . 

Na área da Saúde, um princípio semelhante se aplica . Recolher e analisar dados dos 
pacientes e do ambiente é fundamental para formatar serviços que ofereçam o maior 
valor agregado e que atendam de fato aos anseios e expectativas do seu público-
alvo . A princípio, essa pode parecer uma tarefa complexa . Contudo, é possível torná-la 
bem mais simples e eficiente com a aplicação correta de alguns critérios e ferramentas . 
Por isso mesmo, o médico pode implementar no seu consultório um Sistema de 
Informações de Marketing Médico (Simm) .

Mas no que consiste exatamente o Simm? Não se trata de um software que 
automatiza os processos de pesquisa, nem mesmo de um modelo fechado para coleta 
e análise de dados . O Simm é um conjunto de procedimentos que o médico pode 
adotar em sua carreira, no seu consultório ou clínica para coletar dados de fontes 
diversas e analisá-los, de maneira que isso facilite a sua tomada de decisão na gestão, 
além de identificar oportunidades e ameaças no exercício da profissão .  

Dentro de um consultório, os procedimentos são bem mais simples do que em 
uma grande empresa . Contudo, os objetivos do sistema de informação são os mesmos: 
recolher informações e contextualizá-las dentro da área de atuação do profissional da 
Saúde, facilitando a sua tomada de decisão . Para coletar informações, é necessário que 
seja feita uma pesquisa e, a partir daí, se adequar às solicitações coletadas . No mercado 
médico, a informação permite melhorias a partir da pesquisa e, assim, aumentar 
a credibilidade do médico . Não podemos esquecer que pesquisa + informação = 
Credibilidade .

As informações coletadas e organizadas são um instrumento poderoso, que permite 
identificar oportunidades, ameaças, possíveis vulnerabilidades na carreira médica, 
antecipar e resolver problemas potenciais, além de ser muito útil para conhecer o 
paciente em detalhes . Logo, o Simm será essencial em todas as esferas do consultório 
ou clínica . 

Claro que apenas ter as informações organizadas não agrega em si nenhum 
valor ao processo de tomada de decisão . As informações precisam ser analisadas e 
contextualizadas para que se consiga identificar, no conjunto de dados disponíveis, 
pontos que sejam relevantes .

Imaginemos, por exemplo, uma clínica que realiza um levantamento entre seus 
pacientes cadastrados nos últimos 12 meses . Pretende-se com isso identificar a origem 
de cada paciente . Como tinha todos os cadastros no computador, foi fácil para o 
médico e para a sua assistente levantarem todas as informações, o que foi feito em 
duas tardes . Ao final, o profissional chegou ao seguinte resultado:

55% dos seus pacientes vinham do convênio X;•	
18% dos pacientes vinham do convênio Y;•	
15% dos pacientes vinham do convênio Z;•	
12% dos pacientes eram particulares .•	

Para um olhar desatento, uma tabela com esses dados pode ter pouca importância 
ou representatividade, mas, observando com um pouco mais de critério, podemos 
verificar uma ameaça à clínica . Repare que mais da metade dos pacientes atendidos 
nos últimos 12 meses veio apenas pelo convênio X . O médico gestor dessa clínica 
deve ficar atento, pois no caso de perda desse convênio, a clínica poderá enfrentar 
problemas, já que 55% do seu faturamento depende dele .

Esse breve exemplo revela como pode ser decisiva a coerente análise dos dados 
coletados . Para facilitar nesse processo, o médico precisa criar rotinas para que, 
periodicamente, as informações relevantes sejam coletadas e analisadas . 

* 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 nesse campo. Ao longo de sua carreira 
tem assessorado diversas sociedades de especialidades, associações médicas e instituições de saúde 
no Brasil. É autor do livro Marketing Médico – Criando valor para o paciente, da Editora DOC.
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O livro Qualidade na Recepção, de 

Ana Paula C. Ferreira, traz uma abor-

dagem 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.  

Na maior parte dos casos, as secre-

tárias não possuem a exata dimensão 

da importância do seu trabalho. São 

elas que recepcionam os pacientes, 

que agendam as consultas, que orga-

nizam 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.

Em outras palavras, será impos-

sível em qualquer consultório ou 

clínica oferecer atendimento de qua-

lidade 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. 

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.

Ana Paula C. Ferreira

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. 

A autora é professora de gradua-
ção e pós-graduação em disciplinas 
relacionada à área e pesquisadora 
dos temas de Qualidade e Acredita-
ção Hospitalar. Diretora de uma ins-
tituição de Saúde, a executiva atua 
fortemente na proposta da qualifica-
ção dos profissionais de atendimento 
e linha de frente. 

Nesta publicação, Ana Paula Fer-
reira visa a desenvolver o aprimo-
ramento da profissional que, por 
muitas vezes, é o braço direito do 
médico e do gestor em Saúde.
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Qualidade na

encantando o paciente no dia a dia

Como ser uma secretária de sucesso praticando um 
atendimento de excelência

“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)

“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 

pela secretária, são fatores que contribuem para a saúde.” 

Dr. Osvandré Lech (Presidente da Sociedade Brasileira de 

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 

suprir uma necessidade do mercado.”

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)

Qualidade na 
Recepção
Ana Paula C. Ferreira

Uma abordagem 
objetiva para 
recepcionistas 
contruirem um 
atendimento de 
excelência.

Revista DOC 
Gestão em Saúde

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

Marketing Médico
Renato Gregório

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

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.

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

Aproveite
esta oportunidade!

CONSULTÓRIOS
Rubens Coelho

GUIA PRÁTICO: PLANO DE

MARKETING
PARA CLÍNICAS E

O planejamento é algo imprescindível para 
qualquer negócio. Na Saúde, vale a mesma re-
gra. Por isso, é tão importante que este pro-
fissional tenha em mente o quão importante é 
elaborar um plano de marketing. Em Guia prá-
tico: plano de marketing para clínicas e con-
sultórios, 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.

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 oportunida-
des e o próprio termo marketing.
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Lei Seca

Para ortopedistas, Lei Seca 
mais fraca aumentará número 

de óbitos no trânsito

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT) manifestou sua 
“mais profunda preocupação com o esva-
ziamento da chamada Lei Seca”, que após 
recentes decisões judiciais, teve sua apli-
cação muito dificultada .

Para o coordenador de Ações Institucio-
nais da SBOT, Edilson Forlin, a experiên-
cia brasileira deixou claro que há neces-
sidade de fiscalização e punição mais 
rigorosa do motorista que dirige alcoo-
lizado, e não a anulação prática de uma 
lei que se mostrou efetiva e foi aplaudida 
pela sociedade . 

O ortopedista lembra que, no primeiro 
ano de vigência da lei, o Ministério da 
Saúde contabilizou uma redução signifi-
cativa – 2 .302 mortes a menos no trânsito 
brasileiro, sendo que o melhor resultado 
foi no Rio de Janeiro, que ao custo de R$ 4 
milhões em blitze fez com que o total de 
mortes caísse em 62% . 

“No terceiro ano de vigência da lei, 
entretanto, e após as controvertidas 
decisões que permitiram que o moto-
rista se recuse a fazer os exames, seja 
de bafômetro, seja de sangue, as mor-
tes voltaram ao nível anterior”, insiste o 
médico, e o Brasil voltou a contabilizar 
38 mil óbitos anuais . 

O presidente da SBOT, Geraldo Motta, 
diz que enquanto para muitos as 
mortes no trânsito não passam de 
um número, para o ortopedista e os 
demais profissionais da Saúde os aci-
dentes causados por motoristas alcoo-
lizados representam fatos reais . “Todos 
nós sabemos quanto é difícil justificar 
para a família uma lesão grave ou uma 
perda que poderia ser evitada se hou-
vesse maior consciência no trânsito”, 
afirma Motta . 

Os ortopedistas concordam que é 
necessário que a questão dos motoris-

tas alcoolizados seja amparada numa 
legislação objetiva, justa e eficaz . O 
Brasil precisa, concluem, é de uma lei 
equilibrada, que permita à autoridade 
a repressão aos excessos e, principal-
mente, uma fiscalização adequada . E 
precisa urgentemente, porque a cada 
dia que se passa com a impunidade 
atual, mais e mais brasileiros perdem a 
vida em decorrência da perigosa asso-
ciação do álcool com direção . 

Para o presidente da SBOT, a entidade 
se sente à vontade para fazer esse 
apelo, após as campanhas vitoriosas 
em que se envolveu nos anos recen-
tes e que representaram economia de 
vidas . E cita a campanha pela conscien-
tização do uso do cinto de segurança, 
pelo uso obrigatório do capacete pelos 
motociclistas e, mais recentemente, 
pela obrigatoriedade do emprego das 
cadeirinhas de segurança no trans-
porte de crianças em automóveis . 
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Relação médico-indústria 
farmacêutica: acordo define 

parâmetros
O Conselho Federal de Medicina – CFM, a Associação Médica Brasileira – AMB e entidades representativas da 
indústria farmacêutica formalizaram acordo balizador do relacionamento entre os médicos e as empresas do 
setor . Desde 2010 as partes buscavam definir um modelo de boas práticas tomando como base proposta da 
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa – Interfarma . Assinado em 14 de fevereiro, o protocolo tem 
a tônica voltada para a transparência e o respeito num relacionamento que assegura ao médico a manutenção 
da autonomia e liberdade no exercício da profissão, cuja maior preocupação é o paciente . Acima de tudo, o 
pacto é fruto de um compromisso com a ética e com a independência técnico-científica, que deve ser assegu-
rada ao médico na busca do melhor para o paciente . O resultado foi possível com a união entre as sociedades 
médicas, o CFM e a grande maioria dos laboratórios farmacêuticos . Fundamentalmente, o processo não se 
encerrará com o documento . Ao contrário, já foi criada uma comissão para analisar não só a repercussão do 
termo e respectivas adesões, mas também para fazer as atualizações necessárias ao longo do tempo . Pode-se 
dizer que foi estabelecido um marco em face das determinações éticas vigentes que norteiam a prática da 
medicina . Nenhum ponto foi esquecido, sendo que as principais orientações abordarão a participação dos 
médicos em eventos e congressos, o pagamento e reembolso de despesas deles decorrentes, eventuais brin-
des e presentes permitidos, normas de visitação, entre outros . 

O que se espera é que o manual seja seguido, criando cultura, fazendo exemplos e impulsionando bons hábi-
tos, para que o médico permaneça onde sempre deveria ter ficado, ocupando o lugar de prescritor segundo 
seu conhecimento, com base em diretrizes e boas práticas, fazendo medicina de excelência .

Nas próximas páginas, confira o “Posicionamento do Conselho Federal de Medicina – CFM, da Associação Médica 
Brasileira – AMB, da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC, na condição de representantes da classe médica 
brasileira e da INTERFARMA – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa em defesa das boas práticas no 
relacionamento entre a classe médica e a indústria farmacêutica” .        

Boa e produtiva leitura a todos!

Adriana Turri Joubert
Assessora jurídica
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Posicionamento do CFM, da 
AMB, da SBC e INTERFARMA

Preâmbulo 
As peculiaridades do sistema de atenção à saúde têm de-
mandado esforços crescentes no sentido da democratiza-
ção do conhecimento e acesso às tecnologias disponíveis na 
área médico-farmacêutica, de modo a responder às expec-
tativas da população em relação às suas necessidades, desde 
as mais básicas até os tratamentos de altíssima complexi-
dade . Esse ambiente dinâmico e inovador tem levado a uma 
integração sem precedentes entre os diferentes agentes que 
participam do sistema de saúde, ao mesmo tempo que im-
põe a necessidade de limites que garantam o exercício de 
suas respectivas atividades dentro de elevados princípios 
éticos . Uma vez atendida tal premissa, estarão assentadas 
as condições para a interação cada vez maior e mais abran-
gente das partes envolvidas, resultando em inequívocos be-
nefícios para o aprimoramento das qualificações específicas 
de cada segmento profissional . 

Do ponto de vista setorial, cabe às entidades represen-
tativas ocupar o importante espaço reservado àqueles 
que pretendem contribuir com a construção de relações 
profissionais cada vez mais transparentes e produtivas, 
sempre visando ao objetivo principal desse relaciona-
mento, ou seja, o melhor atendimento ao paciente .  

É essa convicção que motiva o CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA – CFM, a ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – 
AMB e a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – SBC, 
na condição de representantes da classe médica brasileira, 
e a INTERFARMA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊU-
TICA DE PESQUISA a definirem, mútua e espontaneamente, 
regras de boas práticas no relacionamento entre as indús-
trias farmacêuticas e os profissionais médicos .  

As regras de boas práticas constantes deste documento, 
após serem ratificadas pelos respectivos órgãos diretivos, 
terão caráter compulsório sobre as entidades e profissio-
nais a eles vinculados .  

Objeto
O CFM, a AMB, a SBC e as indústrias farmacêuticas repre-
sentadas pela INTERFARMA, todos legitimamente repre-

sentados neste documento, concordam em formalizar o 
presente compromisso em relação aos seguintes aspec-
tos considerados fundamentais para o bom desenvolvi-
mento da relação entre a indústria e a classe médica: 

Transparência 
As relações entre a indústria farmacêutica e os profis-
sionais médicos serão pautadas pela transparência no 
relacionamento e respeito irrestrito à independência 
técnico-científica da classe médica . Será assegurada aos 
profissionais contratados como palestrantes em simpó-
sios, congressos, reuniões, conferências ou quaisquer 
outros eventos, a mais absoluta autonomia e liberdade 
na formulação de suas opiniões, ideias e análises .  

O CFM, a AMB, a SBC e as empresas associadas à INTER-
FARMA diligenciarão para que todo o público de inte-
resse seja informado sobre potenciais conflitos éticos 
surgidos em razão de interesses financeiros ou econô-
micos que porventura existam entre a indústria farma-
cêutica e os profissionais médicos .  

As ações em favor da transparência devem ter como 
premissa básica a presença dos elementos que per-
mitam ao público de interesse avaliar, de forma crítica 
e independente, as informações que lhe são dirigidas, 
devendo as indústrias farmacêuticas diligenciarem para 
que tais comunicações sejam feitas a tempo, modo e 
extensão necessários para assegurar sua efetividade .  

Congressos Médicos – Programação 
O patrocínio de congressos, simpósios, seminários e 
outros eventos por parte das indústrias associadas à IN-
TERFARMA será feito por contrato escrito com a empresa 
ou entidade organizadora, e não poderá estar condicio-
nado a nenhuma espécie de interferência na definição 
da programação, objetivos, local ou seleção de pales-
trantes . 

Patrocínio a profissionais de saúde – convite para 
congressos e eventos 
A participação de profissionais médicos em simpósios, 
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congressos e outros eventos nacionais ou internacio-
nais a convite da indústria farmacêutica deve ter como 
objetivo principal a disseminação do conhecimento 
técnico-científico, e não poderá ser condicionada a 
nenhuma forma de compensação por parte do pro-
fissional à empresa patrocinadora . As indústrias far-
macêuticas utilizarão critérios objetivos e plurais para 
identificar os profissionais médicos que serão convi-
dados a participar de simpósios, congressos e outros 
eventos nacionais ou internacionais, não sendo reco-
nhecida como legítima a indicação baseada exclusiva-
mente em parâmetros comerciais .   

As indústrias farmacêuticas que convidarem médicos 
para participar de simpósios, congressos e outros even-
tos profissionais somente poderão pagar as despesas re-
lacionadas a transporte, refeições, hospedagem e taxas 
de inscrição cobradas pela entidade organizadora, não 
sendo admitido, em nenhuma hipótese, o pagamento 
de passagens de primeira classe . 

Para fins de maior clareza e uniformização de entendi-
mento, o CFM, a AMB, a SBC e a INTERFARMA concordam 
em estabelecer os seguintes critérios como indicativos da 
melhor aplicação das regras e diretrizes ora estabelecidas: 

(i) o local escolhido para a realização do evento pro-
porciona um ambiente adequado para o desenvolvi-
mento dos temas científicos e educacionais propostos, 
contando com salas de conferência e material de apoio 
para apresentações, workshops e reuniões profissionais . 
A realização de eventos em navios de cruzeiro não é 
considerada compatível com as melhores práticas de-
fendidas pelo CFM, AMB, SBC e INTERFARMA; 

(ii) o pagamento de despesas com transporte, refei-
ções e hospedagem será direcionado exclusivamente 
ao profissional convidado e limitado às ocasiões ine-
rentes ao próprio evento, podendo ser estendido ao 
dia imediatamente anterior ou posterior à agenda ofi-
cial, caso aspectos de logística e transporte justifiquem 
tal concessão;  

(iii) as indústrias farmacêuticas deverão manter em ar-
quivo os comprovantes, registros e documentos perti-
nentes às despesas realizadas em favor do médico pelo 
período correspondente ao respectivo exercício fiscal; 

(iv) é expressamente proibido o pagamento ou o reem-

bolso de quaisquer despesas de familiares, acompanhan-
tes ou pessoas convidadas pelo profissional médico; 

(v) os médicos convidados não podem receber ne-
nhuma espécie de remuneração, direta ou indireta, 
pelo tempo investido no acompanhamento do evento, 
exceto quando tal participação corresponda a serviços 
legitimamente prestados em decorrência de obrigação 
contratual previamente ajustada; 

(vi) as indústrias farmacêuticas não poderão pagar ou 
reembolsar nenhuma despesa relacionada a atividades 
de lazer, como, por exemplo, ingressos para shows, te-
atro, apresentações, eventos esportivos etc ., indepen-
dentemente de estarem ou não associadas à organiza-
ção do evento científico . 

Ações de relacionamento em simpósios satélites 
As ações de relacionamento realizadas durante os sim-
pósios satélites organizados pela indústria farmacêutica 
terão sempre caráter secundário em relação ao motivo 
técnico-científico que justificou a realização desses 
eventos, devendo ser esta a razão principal de atração 
dos profissionais interessados . A eventual oferta de fa-
cilidades pela indústria farmacêutica durante os sim-
pósios satélites (almoço, lanche etc .) deverá ser feita 
de modo coerente com a boa conduta, organização e 
sempre compatível com a dignidade, respeitabilidade e 
importância devida à classe médica .  

O CFM, a AMB, a SBC e a INTERFARMA incentivam e en-
corajam a adoção de medidas que contribuam com a 
organização dos eventos realizados pela indústria far-
macêutica durante os simpósios satélites, tais como: a 
limitação do número de participantes, definição prévia 
de critérios para participação, entre outras .  

Oferta de brindes e presentes 
Os brindes oferecidos pelas indústrias farmacêuticas aos 
profissionais médicos deverão estar de acordo com os 
padrões definidos pela legislação sanitária em vigor e, 
adicionalmente, cumprir com os seguintes requisitos:  

(i) sejam objetos relacionados à prática médica estrita-
mente considerada, tais como: publicações, exemplares 
avulsos de revistas científicas (excluídas as assinaturas 
periódicas), modelos anatômicos etc .;  

(ii) sejam objetos de valor meramente simbólico, assim 
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entendidos os objetos cujo valor individual não ultra-
passe 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional vigente 
na data de sua aquisição; e  

(iii) sejam limitados a 3 (três) ocorrências por ano para 
cada profissional médico . Os produtos utilizados na ro-
tina administrativa do consultório (canetas, porta-lápis, 
blocos de anotações etc .) não serão considerados ob-
jetos relacionados à prática médica e, portanto, não 
poderão ser distribuídos como brindes pelas indústrias 
associadas à INTERFARMA . A vedação prevista neste item 
não inclui a oferta de canetas e blocos de anotações 
utilizados como material de apoio por participantes de 
congressos, seminários ou palestras científicas realiza-
das fora do ambiente do consultório médico .

Em nenhuma hipótese as indústrias farmacêuticas pode-
rão oferecer presentes, vantagens ou quaisquer outros 
bens que não atendam aos padrões acima definidos . 

Regras para visitação médica 
O relacionamento com profissionais da saúde deve ser 
baseado na troca de informações que auxiliem o desen-
volvimento permanente da assistência médica e farma-
cêutica, contribuindo para que pacientes tenham acesso 
a terapias cada vez mais eficientes e seguras . As ativida-
des dos representantes das indústrias farmacêuticas de-
vem ser pautadas pelos mais elevados padrões éticos e 
profissionais, e devem ter como objetivos principais: 

(i) informar aos profissionais sobre vantagens e riscos de 
seus produtos; 

(ii) promover os produtos de acordo com o uso apro-
vado pelas autoridades regulatórias locais, fornecendo 
todos os subsídios científicos relativos aos mesmos com 
o amparo nos resultados de estudos realizados;  

(iii) obter informações dos profissionais médicos sobre a 
aceitabilidade dos produtos e registro de novos efeitos 

adversos eventualmente observados . Os representan-
tes das indústrias farmacêuticas devem transmitir infor-
mações precisas e completas sobre os medicamentos, 
sempre se limitando a informações e características do 
medicamento tal como registradas na ANVISA . 

As indústrias farmacêuticas associadas à INTERFARMA 
comprometem-se a não realizar ações promocionais 
de medicamentos dirigidas a estudantes de Medicina 
ainda não habilitados à prescrição, observadas as nor-
mas do estatuto profissional em vigor . A entrega de ma-
teriais de interesse científico a estudantes de Medicina 
deverá ser realizada apenas durante eventos médicos, 
devendo ser sempre vinculada ao objetivo principal de 
promover a divulgação e circulação de informações re-
levantes para o aperfeiçoamento da educação médica 
continuada . 

Conclusão 
Com a publicação do presente documento, o CFM, a 
AMB, a SBC e a INTERFARMA pretendem inaugurar uma 
nova fase de relacionamento caracterizada pela união 
de esforços em benefício da promoção da melhor edu-
cação técnico-científica na área farmacêutica . Essa nova 
fase deverá ser caracterizada também por iniciativas 
que proporcionem meios de atualização permanente 
dos profissionais médicos e da indústria farmacêutica 
acerca dos objetivos deste Posicionamento, sempre 
com o propósito de reforçar o compromisso do CFM, 
da AMB, da SBC e da INTERFARMA em torno da conduta 
ética, profissionalismo e absoluta transparência de rela-
cionamento . 

Mais do que perseguir objetivos importantes para as 
classes representadas, a expectativa principal é que os 
frutos dessa parceria possam resultar em novos para-
digmas para o mercado farmacêutico e, consequente-
mente, trazer resultados concretos que levem também 
– e principalmente – ao melhor atendimento às neces-
sidades dos pacientes .    

Dr . Roberto d’Avila
Presidente do CFM 

Dr . Florentino de Araújo 
Cardoso Filho

Presidente da AMB 

Dr . Jadelson Andrade
 Presidente da SBC 

Dr . Antonio Britto
Presidente da Interfarma 
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Clínicas ortopédicas são 
alvo do Fisco municipal

 (desenquadramento: uniprofissional)
Uma grande parte dos municípios brasileiros concede 
em especial às clínicas ortopédicas constituídas na forma 
de pessoa jurídica, e de pequeno e médio porte, enqua-
dramento fiscal diferenciado para fins de apuração e re-
colhimento do ISSQN (imposto sobre serviço de qualquer 
natureza), denominado “uniprofissinal” .

Essa forma de enquadramento garante, na maioria das ve-
zes, que a sociedade “simples” ou “simples limitada” cons-
tituída de forma exclusiva por médicos, na qual existe a 
pessoalidade do médico sócio no exercício da atividade-
fim da sociedade (são os próprios sócios que atendem 
os pacientes nas dependências da sociedade), tenha 
um benefício na forma de apuração e recolhimento do 
ISSQN, passando a sociedade a realizar o recolhimento 
de forma fixa pelo número de médicos sócios da socie-
dade, independentemente do volume de faturamento da 
sociedade . Esse enquadramento traz um benefício fiscal 
importante para as clínicas de ortopedia “uniprofissional”, 
desonerando-as do recolhimento de um imposto calcu-
lado na forma de alíquota sobre o faturamento mensal .

Acontece que, nos últimos meses, temos verificado que 
os grandes municípios do Brasil (capitais de estados e 
outros) têm adotado uma política de fiscalizar e autuar 
as clínicas de Ortopedia enquadradas como “uniprofissio-
nais” – mesmo quando essas clínicas possuem todos os 
requisitos legais elencados na legislação de cada um des-
ses municípios . Esse tipo de fiscalização e de aumento 
de arrecadação teve início no município de São Paulo, e 
agora está sendo utilizado como exemplo para diversos 
outros municípios .

A alegação do Fisco desses municípios, para desenqua-
drar as clínicas de Ortopedia, inclusive com autuações 
retroativas obrigando ao recolhimento da diferença do 
ISSQN dos últimos 5 (cinco) anos com multas e correções 
(cujos valores ultrapassam muitas vezes a casa de R$ 1 
milhão), está fundamentada na constatação de terceiri-
zação de serviços por essas clínicas, que acabam arregi-
mentando mão de obra médica e de outros profissionais 
da área da Saúde como, por exemplo, fisioterapeutas, 
através da contratação entre a pessoa jurídica da clínica 
na forma de tomadora de serviços, e a pessoa jurídica dos 

profissionais prestadores de serviços (ou até mesmo de 
forma direta dos profissionais na forma de autônomos) .
Apesar de a legislação desses municípios muitas vezes não 
apresentar de forma expressa a proibição da terceirização, 
para que seja concedido o enquadramento de “uniprofis-
sional”, a alegação dos auditores fiscais para autuarem as 
clínicas é no sentido de que o enquadramento só pode ser 
concedido e mantido quando a clínica utiliza-se de forma 
exclusiva da força de trabalho dos sócios (médicos) .

Temos alertado as clínicas de Ortopedia que ainda não fo-
ram alvo desse tipo de fiscalização para que se antecipem 
à fiscalização com uma análise da sua operação fiscal e fi-
nanceira referente à contratação da mão de obra, uma vez 
que as autuações apresentam valores expressivos . Se a clí-
nica de Ortopedia apresenta empresariedade na forma de 
atendimento (diversos profissionais não sócios atendem 
pacientes em nome e nas dependências da clínica), essa 
forma de atendimento traz grande vulnerabilidade para 
a manutenção do enquadramento de “uniprofissional”, e 
sugerimos que seja realizado por iniciativa da clínica um 
estudo objetivando inclusive eventual ajuste do enqua-
dramento, como tentativa para não ser autuada .

Agora, se a clínica já foi autuada por conta da situação 
apresentada neste artigo, o caminho a seguir, infeliz-
mente, é o administrativo no primeiro momento e, na 
sequência, o judicial, objetivando a anulação dos autos 
de infração e exclusão da dívida ativa do município . Lem-
bramos ainda que uma das teses de defesa utilizadas, en-
tre outras, apresenta resoluções do CFM que obrigam os 
médicos em algumas circunstâncias a realizarem atendi-
mento compartilhado com outros profissionais – como, 
por exemplo, procedimentos cirúrgicos: médico assis-
tente, patologista, anestesista, instrumentador(a), entre 
outros –, ou seja, o médico não poderia realizar aquele 
ato sem a contratação de outros profissionais (especialis-
tas), sendo certo que temos obtido êxito em alguns ca-
sos, dependendo da peculiaridade de cada clínica .

Emerson Eugenio de Lima
Presidente da ELP – Rede Nacional de Advogados 

Especializados na Área da Saúde e vice-presidente da 
Associação Brasileira de Direito da Saúde (ABDS)
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44º CBOT

44º CBOT: grandes expectativas
Com uma programação científica renovada, o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia trará 

o conhecimento através da interação de professores e congressistas 

Conhecimento através da interação . É 
esta a promessa do grande encontro da 
Ortopedia brasileira, este ano marcado 
para acontecer de 15 a 17 de novembro, 
em Salvador, Bahia . A maior preocupa-
ção da Comissão Organizadora tem sido 
tornar o evento o mais atrativo possível 
para todos os congressistas . 

Por isso, foram realizadas muitas reu-
niões para definir o melhor formato do 
CBOT e também da programação cien-
tífica . “Todas as aulas terão um espaço 
para debates, inclusive nos temas livres”, 
explica João Maurício Barreto, presi-
dente da Comissão de Educação Con-
tinuada da SBOT . 

O horário do congresso tam-
bém será diferenciado . 
“Com atividades cien-
tíficas das 9h às 16h, o 
ortopedista terá tempo 
livre para aproveitar 
a cidade de Salvador 
ao lado de colegas 
e familiares”, sugere 
Adalberto Visco, presi-
dente do 44º CBOT . 

Inscrições de Temas Livres  

Os ortopedistas têm até o dia 10 de 
junho para inscrever seus tra-

balhos em Temas Livres . O 
formulário de inscrição 

está disponível no site 
do congresso: www .
cbot2012 .com .br . Os 
trabalhos deverão ser 
submetidos na forma 
de resumo com um 

mínimo de 2 .000 e o 
máximo de 4 .000 carac-

teres (sem incluir o título, 

autores e instituições), estruturado com 
objetivo, material e métodos, resultados 
e conclusão . Não inclua imagens, gráfi-
cos ou tabelas .

Segundo Adalberto, os colegas  podem 
esperar uma cidade acolhedora e uma 
comissão local pronta para proporcionar 
um congresso acima das expectativas . 
“Nosso objetivo é encantar os congres-
sistas e proporcionar momentos ines-
quecíveis tanto de atualização cientí-
fica como de diversão e lazer”, finaliza . 

“Você já foi 
à Bahia, nega?

Não?
Então vá!”
Dorival Caymmi
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Temas Oficiais 

Fratura Exposta •	
Artroplastia •	
Cirurgia Segura •	
Lesões Traumáticas no Esporte •	

Os temas serão abordados 
todos os dias do CBOT!

Convidados 
estrangeiros confirmados:

Vernon T . Tolo, M .D .•	
 University of Southern California
 Children’s Hospital Los Angeles, 
 Los Angeles, California

 
Bernard Morrey, M .D .•	

 Professor Orthopaedic Surgery
 Mayo Medical School

 
James P . Stannard, M .D .•	

 J . Vernon Luck Distinguished Professor 
 and Chairman
 University of Missouri
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Fórum de Preceptores

SBOT busca a 
valorização do preceptor

Fórum de Preceptores acontece nos dias 29 e 30 de junho 
e terá diversas atividades educacionais   

 A Comissão de Preceptores, criada em 
2009 na gestão de Romeu Krause, nas-
ceu do desejo de valorizar o papel do 
preceptor dentro dos serviços médicos, 
além de padronizar a atividade . Desde 
então, a SBOT realiza, anualmente, o 
Fórum de Preceptores, uma reunião 
com preceptores vindos de todo o Brasil . 
Neste ano, o evento acontecerá nos dias 
29 e 30 de junho, no Hotel Caesar Park, 
em Guarulhos – SP . 

Romeu sempre teve como meta elaborar 
um programa modelo para os precepto-
res no Brasil . Neste ano, ele agradece a 
oportunidade dada por Geraldo Motta, 
presidente da SBOT, em presidir a Comis-
são de Preceptores .

Com um programa “teacher to teacher”, o 
Fórum irá ensinar o preceptor a melhor 
forma de orientar e educar o residente . 
Segundo Romeu Krause, é necessário uma 
padronização da educação, que irá pro-
porcionar uma mesma forma de ensino, 
independentemente do Serviço ou região . 
“Criamos este evento com o intuito de pre-
parar o preceptor, diminuindo a discrepân-
cia nas metodologias de ensino . ”  

Realizado no primeiro semestre, o evento 
poderá ser replicado nas regionais e 
assim proporcionar aos colegas que não 
tiveram a oportunidade de participar, o 
mesmo aprendizado que refletirá no trei-
namento do residente . “Queremos disse-
minar o conhecimento pelo Brasil inteiro”, 
ressalta Romeu . 

Durante o evento serão entregues a 
todos os preceptores um livro com 1 .000 
perguntas e respostas para orientá-los no 
momento da elaboração dos testes para 
as suas atividades . 

Debate 
Além das aulas que serão aplicadas, o 
Fórum é também o momento ideal para a 
troca de experiências e ideias . Nesta oca-
sião, os preceptores têm a oportunidade 
de conhecer a realidade de outras regi-
ões, ensinar e aprender com o dia a dia 
dos colegas . Romeu garante que “os pre-
ceptores serão ouvidos e suas sugestões 
serão transmitidas à diretoria da SBOT” .   

Ações futuras
A Comissão de Preceptores está traba-
lhando em uma padronização das aulas 

que cobrem todo o programa teórico 
do Exame para Obtenção de Título de 
Especialista em Ortopedia e Traumato-
logia . “Estamos definindo um modelo 
em parceria com a Comissão de Ensino 
e Treinamento e com a Comissão de 
Educação Continuada e a previsão de 
termos o programa finalizado é no ano 
que vem”, diz Krause . 

Ele ressalta também que um dos seus 
maiores anseios é a criação de uma car-
reira remunerada de preceptor . “A opinião 
de todos é importante . Acredito que, 
juntos, podemos apresentar nossas pro-
postas às entidades governamentais para 
que sejam analisadas”, finaliza . 

2009 2010 2011

Ao longo dos três últimos anos o Fórum de Preceptores reuniu centenas de profissionais

Membros da Comissão 
de Preceptores 

Romeu Krause - presidente 

João Baptista G. dos Santos 

Chang Chia Po 

Epitácio Rolim 

Roberto luiz Sobania 

Carlos Alberto de S. Araujo Neto 

Vincenzo Giordano Neto
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PARANá 
Estão abertas as inscrições ao Congresso Paranaense de Ortopedia 

PARá  
Avanço para o Pará 

Comissão Científica está se organizando para obter, também no paranaen-
se, o mesmo êxito alcançado em outros eventos da regional.

Estão abertas, a preços promocionais, as inscrições ao XII Con-
gresso Paranaense de Ortopedia e XX Encontro Heinz Rücker . 
Os dois eventos serão realizados de 23 a 25 de agosto, na sede 
da Associação Médica do Paraná, em Curitiba, e representam 
o que existe de mais expressivo na troca de conhecimento 
em ortopedia no Paraná, em prol da atualização de toda a 
classe, visando ao bem-estar do paciente . 
Além da atualização científica e da troca de experiência, 
a próxima edição do Congresso Paranaense de Ortopedia 

terá atenção especialmente voltada aos colegas do inte-
rior . “Queremos oferecer-lhes a oportunidade para falarem 
da realidade que enfrentam em suas regiões, com o obje-
tivo de debater, comparar dificuldades do dia a dia e bus-
car soluções”, diz o presidente da regional, Marco Antonio 
Pedroni .

Ele ressalta que, a exemplo dos eventos anteriores da 
SBOT-PR, o Congresso Paranaense será novamente um 
fórum em defesa da profissão . Porém, ele alerta: para que 
todos os anseios e projetos da classe possam sair do papel, 
eles precisam ser conhecidos por todos . “Por isso, espero a 
participação ativa e atuante dos colegas ortopedistas .”

Temas livres
A Comissão Científica do Congresso também já está acei-
tando a inscrição de temas livres . O prazo se encerrará no 
dia 28 de maio e cada trabalho precisa ser enviado sob 
a forma de resumo completo . A comissão selecionará os 
trabalhos informando posteriormente o dia, hora e forma 
de apresentação oral ou pôster . O regulamento completo 
estará disponível na página do congresso (www .parana-
ense2012 .com .br) .

Residentes e ortopedistas que compõem o Serviço de Residência

No dia 1o de março iniciou-se a residência médica em Orto-
pedia no Estado do Pará, através de um convênio realizado 
entre o Hospital Porto Dias e a Universidade do Estado do 
Pará . “Trata-se de um grande avanço para o estado, visto 
que há mais de dez anos não tínhamos residência na nossa 
especialidade”, diz Jean Klay, vice-presidente da SBOT-PA e 
coordenador da residência . 

A residência é composta por quatro vagas, envolvendo 
cerca de 30 ortopedistas do estado, que abrangem todas 
as áreas de atuação da Ortopedia e Traumatologia . O pro-
grama de residência contempla inúmeras atividades (semi-
nários, reuniões clínicas, laboratório de Anatomia, labora-
tório de Cirurgia Experimental, testes teóricos mensais, tes-
tes práticos trimestrais etc) . A SBOT-PA prevê importante 
participação no processo de implantação da residência, 
dando todo apoio necessário para a concretização desse 
projeto . O presidente da SBOT-PA, Fábio Moriya, e seu vice-
presidente, Jean Klay, participaram da solenidade de aber-
tura da nova residência .

Diretoria da SBOT-PA na solenidade de abertura da residência
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ESPÍRITO SANTO  
SBOT-ES inaugura campanha Chega de Acidentes  

Grupo orientou sobre os cuidados no trânsito 

Um painel que informa uma triste estatística que não para de 
avançar: são quase 400 mil vítimas fatais e internações devido à 
imprudência no trânsito brasileiro, desde 2009 . Assim é o totem 
do movimento Chega de Acidentes, que foi inaugurado no dia 
16 de março, na Praia da Costa, em Vila Velha . 

A campanha chegou ao estado por meio de uma parceria da 
SBOT-ES e da Prefeitura Municipal de Vila Velha com o Centro 
de Experimentação Viária (Cesvi Brasil), Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego (ABRAMET), Associação Nacional dos 
Departamentos de Trânsito (AND), Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP) e a Seguradora Líder-DPVAT . Para 
que fosse plenamente implantada, também contou com o 
apoio da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do 
Estado do Espírito Santo (COOTES), dos institutos Elos da Saúde 
e Vida e Movimento, e da Rodosol .

Segundo Marcelo Rezende, presidente da SBOT-ES, a saúde 
pública hoje enfrenta um grave problema, que é o alto índice 
de acidentes de trânsito em todo o país . “O totem instalado em 
Vila Velha só comprova o que nós, médicos, presenciamos dia-
riamente nos hospitais: um número cada vez maior de pacien-
tes com traumas devido à imprudência dos condutores”, cons-
tata o presidente da SBOT-ES .
 
“O maior propósito do movimento Chega de Acidentes é cha-
mar a atenção para o grande número de vítimas do trânsito, 
sejam elas fatais ou não”, afirma Eduardo Augusto dos Santos, 
gerente do Cesvi . “A intenção é fazer com que os motoristas 
sejam mais cautelosos ao dirigir e, com isso, frear e passar a 
reduzir esse número”, explica .
 
José Rômulo da Silva, presidente do Sindicato dos Corretores 
de Seguros e de Empresas Corretoras de Seguros (Sincor-ES), 
destacou a importância da ação para o Espírito Santo . “Uma 
campanha desse porte é fundamental para chamar a atenção 
dos motoristas capixabas para que trafeguem de forma mais 
segura e consciente”, diz Silva, que também é representante 
da Seguradora Líder-DPVAT no estado . Ainda segundo José 
Rômulo, cerca de 80% dos leitos de hospitais públicos são ocu-
pados por vítimas de acidentes de trânsito . “Se conseguirmos 
reduzir o número de pacientes internados devido à imprudên-
cia nas vias, também teremos um atendimento mais eficaz e 
digno nos hospitais, já que haverá um número maior de vagas 
nas unidades de saúde”, conclui .

MATO GROSSO DO SUL  
COTCOB 2013

A SBOT-MS já está no clima de preparação para um 
dos maiores eventos da área da saúde: o Congresso de 
Ortopedia e Traumatologia do Centro-Oeste do Bra-
sil (COTCOB), que está previsto para ser realizado em 
agosto de 2013 .

Toda a programação do congresso está sendo planejada 
para atender às expectativas do público envolvido . O 
evento reúne profissionais de Ortopedia de várias regiões 
do país e palestrantes internacionais, além de promover 
viagem para a espetacular cidade de Bonito (MS) .

O envolvimento da classe ortopédica é um dos segredos para 
o sucesso do COTCOB, que apresentará novas informações, 
conhecimento e inovação . Fique atento às novidades que 
serão divulgadas em breve no site: www .sbotms .com .br . 

Regional participa de reunião em defesa da classe 
ortopedista

A SBOT Nacional foi representada, no dia 19 de março, pela 
Regional de Mato Grosso do Sul durante reunião com o Minis-
tério Público Estadual, no auditório do prédio das promotorias 
de justiça da cidade de Campo Grande (MS) .

O encontro foi realizado para tratar da defesa dos interesses 
dos ortopedistas no gerenciamento dos pacientes ortopédi-
cos do Sistema Único de Saúde (SUS) . A reunião teve como 
finalidade assegurar a plena e adequada prestação dos servi-
ços de Ortopedia e Traumatologia em Mato Grosso do Sul .
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SANTA CATARINA  
Projeto “Fórum Medicina e Mobilidade Urbana”

SÃO PAULO  
SBOT-SP realiza Reuniões Científicas

A Grande Florianópolis está vivendo um verdadeiro 
caos no atendimento aos pacientes vítimas de 
trauma, principalmente em consequência do ele-
vado número de acidentes de trânsito nessa região 
e da falta de estrutura hospitalar existente . 

A falta de leitos em UTI, de leitos hospitalares e 
salas cirúrgicas disponíveis, as difíceis condi-
ções de trabalho (desde a falta de equipamen-
tos modernos até instrumentais cirúrgicos suca-
teados), aliadas ao desânimo dos profissionais 
de saúde, que estão sobrecarregados e pouco 
valorizados, determinam uma série de consequ-
ências, como a demora no tratamento cirúrgico, 
aumentando o tempo de internação e o risco de 
sequelas, pacientes aguardando sua internação 
em macas da emergência, UTIs sempre lotadas, 
impedindo a realização de cirurgias eletivas ou de 
urgência, entre muitas outras .

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia – Regional de Santa Catarina (SBOT-SC), em 
parceria com a Associação Catarinense de Medi-

cina (ACM), pretende discutir esse assunto em um 
fórum, com o objetivo de avaliar a atual situação 
do trânsito, a educação, a legislação, o atendi-
mento pré-hospitalar e o atendimento hospitalar, 
quais os planos atuais (se é que existem) e o pla-
nejamento a médio e longo prazos .

Para tanto, convidaremos entidades relacionadas 
ao tema em questão para participar e discutir suas 
múltiplas facetas, com o objetivo de se criar um 
documento que nos oriente sobre ações futuras 
para um melhor atendimento a essas vítimas, tor-
nando a Grande Florianópolis uma referência no 
atendimento ao trauma .

O fórum acontecerá no dia 16 de maio, no Centro 
de Eventos da ACM, antecedendo o XVIII Congresso 
Brasileiro de Trauma Ortopédico . “Esperamos sen-
sibilizar as autoridades e participar ativamente na 
conquista de melhores condições de trabalho para 
os ortopedistas, e qualidade de vida aos pacientes”, 
diz o presidente da SBOT-SC, Dr . André Luís Fernan-
des Andújar .

Com o objetivo de proporcionar atualização aos associados, 
além de aproximá-los de sua regional, a SBOT-SP preparou 
uma agenda de reuniões científicas que acontecerão uma 
vez por mês em sua sede . Com início em junho, serão rea-
lizados às quintas-feiras, à partir das 19h30, com um coffee 
break . Os associados quites com a SBOT-SP não pagarão 
pelas aulas . Informações e inscrições pelo tel: (11) 3889-
7073 ou pelo e-mail: atendimento@sbotsp .org .br . Confira o 
calendário e programe-se: 

14/06
Coordenador: Dr . Alexandre Leme Godoy dos Santos (IOT-
FMUSP) – 19h30: Coffee Break – 20h: Dr . Alexandre Leme Godoy 
dos Santos (IOT-FMUSP) – Tratamento cirúrgico da Fratura-luxação 
do Tornozelo – 20h30: Dr . Túlio Diniz Fernandes (IOT - FMUSP) – 
Osteoartrose da articulação tíbio-társica - Artrodese vs Artroplastia 
Total – 21h: Dr . Caio Augusto Souza Nery (UNIFESP) – Tratamento 
cirúrgico das deformidades do antepé com lesão da placa plantar .

19/07
Coordenador: Dr . Carlos Augusto Finelli (Hosp . Mun . Tatuapé) – 
Tema: Fratura Diafisária do Úmero – 20h: Dr . Carlos Augusto Finelli 
– Tratamento da haste – 20h30: Dr . Luiz Fernando Cocco (UNI-
FESP) – Tratamento com placa – 21h: Dr . Willian Dias Belangero 
(UNICAMP) – Placa ponte - Complicações e considerações gerais .

16/08
Coordenador: Dra . Luciana Andrade Silva (SCSP) – Tema: Fraturas 
do terço proximal do úmero – 19h30: Coffee break – Convidados: 
Dr . Sérgio Luiz Checchia (SCSP) e Dr . Arnaldo Ferreira Neto (IOT - 
FMUSP) .

20/09
Coordenador: Dr . Álvaro Baik Cho (FMABC) – 20h: Dr . Álvaro Baik 
Cho (FMABC) – Fraturas da base da falange proximal - redução 
cruenta + placa e parafusos (indicações,técnica e complicações) – 
20h30: Dr . Rames Mattar Júnior (IOT - FMUSP) – Fraturas do côndilo 
da falange proximal - redução cruenta + parafusos interfragmen-
tários (indicações, técnica e complicações) – 21h: Traga seu caso . 

18/10
Coordenador: Dr . Marcos Lenhoardt (IOT - FMUSP) – 19h30: 
Coffee Break – 20h às 21h30: Fraturas Transtrocanterianas – Con-
vidados: Dr . Jorge dos Santos Silva (IOT - FMUSP) e Dr . José Octa-
vio Soares Hungria (SCSP) .

08/11
Coordenador: Dr . Alberto Ofenhejm Gotfryd (Sta Casa de Santos) 
– 19h30: Coffee Break – 20h às 21h30: Lombociatalgias – Con-
vidados: Dr . Alberto Ofenhejm Gotfryd (Sta Casa de Santos), Dr . 
Robert Meves (SCSP) e Dr . Marcelo Wajchenberg (UNIFESP) .
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OMBRO E COTOVELO  

CIRURGIA DO JOELHO   

A SBCOC destaca-se no AAOS 2012
A participação científica da SBCOC foi significativa no con-
gresso da AAOS 2012 . O Grupo de Ombro e Cotovelo do IOT 
HC-FMUSP apresentou o tema livre intitulado “Arthroscopic La-
tarjet: anatomical assessment of safety and reproducibility in ca-
davers”, ministrado por Arnaldo Amado Ferreira Neto . Para ele, 
foi motivo de honra e muito orgulho representar a SBCOC em 
um evento tão renomado na Ortopedia internacional . 

X Curso de Cirurgia de Ombro e Cotovelo
De 15 a 17 de março de 2012, o Grupo de Ombro e Cotovelo 
do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa 
de São Paulo realizou com sucesso o X Curso de Cirurgia de 
Ombro e Cotovelo, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês . 

“Além de todo o staff nacional da Cirurgia de Ombro e Coto-
velo, pudemos contar com a presença de importantes médi-
cos como Geraldo Motta Filho, Arildo Paim, Bruno Touissant, 
Daniel Molé e Christian Gerber, que nos brindaram com aulas 
brilhantes sobre temas atuais e controversos, além da partici-
pação nas cirurgias ao vivo”, ressaltou Alberto Miyazaki . 

Foram operados dois pacientes com lesão de manguito rota-
dor por via artroscópica, uma artroplastia reversa para artropa-
tia por lesão do manguito rotador, uma artroscopia para rigidez 
de cotovelo . Além de assistir aos procedimentos, a plateia tam-
bém pôde interagir diretamente com os cirurgiões .

“Totalizamos 400 colegas que participaram do evento e que, 
aparentemente, ficaram satisfeitos com a organização e o con-
teúdo científico . Agradecemos a todos por nos prestigiarem, 
assim como às empresas que nos apoiaram”, finaliza Miyazaki .

Cursos e Simpósios

1º Curso teórico-prático de Artroscopia de Ombro da  
Regional Centro-Oeste da SCBOC 
Local: Goiânia  - GO 
Data: 3 a 4 de agosto de 2012
Coordenadores: Jaime Guiotti e Sandro Reginaldo

Controvérsias em Cirurgia do Ombro e Trauma – SBCOC
Local: Passo Fundo  - RS 
Data: 31 de agosto e 1º de setembro de 2012
Coordenadores: Osvandré Lech e Paulo Piluski

1º Simpósio de Ombro e Cotovelo do Cone Sul da 
SBCOC
Local: Curitiba  - PR  
Data: 21 e 22 de setembro de 2012
Coordenador: Paulo Sérgio Santos

Simpósio Regional de Cirurgia de Ombro da SBCOC 
Local: Belo Horizonte - MG 
Data: 7 e 8 de dezembro de 2012
Coordenador: Glaydson Gomes Godinho

14º CBCJ é grande sucesso na Bahia

 
A 14ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, 
realizada entre os dias 29 e 31 de março na Bahia, reuniu um 
número recorde de participantes – 1 .606 inscritos – e ficou 
marcada pela programação científica de alto nível, pelo inter-
câmbio entre os médicos nacionais e os convidados estran-
geiros e a confraternização de todos os participantes .

Durante os três dias de evento, organizado com muito cari-
nho e dedicação pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joe-
lho, os ortopedistas brasileiros puderam acompanhar cursos, 
workshops, palestras e mesas de discussão envolvendo os te-

mas mais relevantes da especialidade, com a participação de 
14 convidados internacionais e todos os principais cirurgiões 
brasileiros .

O presidente da SBCJ, Ricardo Cury, lembra que a grade cien-
tífica foi elaborada de forma a abranger todos os tópicos da 
especialidade e que em cada módulo de discussão havia um 
ou dois palestrantes internacionais . “Trouxemos convidados 
de referência mundial e que tornaram as discussões muito 
enriquecedoras”, afirma . 

Novos especialistas

A SBCJ realizou, antes do início do Congresso Brasileiro, no dia 
28 de março, o 4º Exame para Avaliação de inclusão de mem-
bros da SBCJ . Foram inscritos 242 ortopedistas, sendo que 
compareceram ao exame 212 . Desse total, 162 foram apro-
vados . A prova foi no mesmo molde do TEOT, com 100 testes 
na primeira parte e dez casos clínicos na forma de gincana na 
segunda parte . Parabéns aos aprovados e sejam bem-vindos 
à SBCJ . A lista dos novos especialistas pode ser conferida no 
portal www .sbcj .org .br .

Salas lotadas: mais de 1.600 inscritos



28www.sbot.org.br

Espaço dos Comitês

TRAUMA ORTOPÉDICO  
XVIII Congresso do Trauma Ortopédico

Florianópolis sediará o congresso

Realizado em Florianópolis, de 17 a 19 de maio, no Centro de 
Convenções de Florianópolis (SC), o XVIII Congresso do Trauma 
Ortopédico trará três convidados internacionais . Conheça o 
perfil dos convidados: 
 
David C. Ring , Harvard Medical School, é MD e PhD em Cirur-
gia da Mão e Extremidade Superior . Especialista de renome 
internacional, o ortopedista tem interesses amplos e variados, 
incluindo o tratamento de lesões traumáticas agudas e suas 
consequências, o ensino e a pesquisa clínica . É reconhecido 
por ser extremamente cauteloso ao recomendar cirurgias e 

tratamentos invasivos . Para ele, o médico precisa compreender 
que os aspectos físicos e emocionais dos traumas não podem 
ser separados e que é preciso utilizar uma ampla gama de op-
ções para proporcionar saúde e bem-estar ao paciente .

Donald Wiss (MD) é diretor de Trauma Ortopédico . Atua no 
Centro Médico Cedars-Sinai . O seu foco clínico e de pesquisa 
é sobre o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação de lesões 
musculoesqueléticas e de reconstrução pós-traumática de fra-
turas . Autor de mais de 60 artigos avaliados nas mais importan-
tes revistas internacionais, ele é também o autor do aclamado 
livro Fraturas . A obra está em sua segunda edição e foi ideali-
zada com o objetivo de propiciar aos residentes e profissionais 
abordagens cirúrgicas para 42 fraturas comuns, mas em geral 
problemáticas, que quando corretamente realizadas, se mos-
traram seguras e eficazes .

Sean Nork é graduado pela Universidade da Califórnia . Com-
pletou sua bolsa de estudos em Traumatologia no Harbor-
view Medical Center . Foi promovido a professor associado da 
Universidade de Washington em 2004, na qual foi, ainda, pro-
fessor do ano . Autor de mais de 70 trabalhos publicados nas 
principais revistas médicas dos Estados Unidos relacionados ao 
tratamento de fraturas, atualmente é presidente de um grupo 
multicêntrico de pesquisadores estudiosos em fraturas .

Mais informações: www .traumaortopedico .com .br . 

CIRURGIA DO TORNOZELO E PÉ E ORTOPEDIA PEDIÁTRICA  
Curso de Pé da Criança e Adolescente é 
sucesso

União das duas especialidades: sucesso no evento 

A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP), junta-
mente com a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do 

Pé (ABTPé), realizou em São Paulo o Curso Internacional de Pé 
da Criança e Adolescente nos dias 16 e 17 de março de 2012 .

O evento contou com cinco convidados estrangeiros, que mi-
nistraram palestras de alto nível . A presença dos membros da 
SBOP e ABTPé foi marcante, com mais de 400 inscrições .

A interação do público com os palestrantes foi privilegiada, 
com tempo para perguntas e respostas após cada apresenta-
ção . Os membros da Ortopedia Pediátrica e do Pé tiveram a 
oportunidade de vivenciar a integração entre os comitês em 
um ambiente de alto nível científico .

Agora, o próximo encontro da Ortopedia Pediátrica será em 
Fortaleza, de 6 a 9 de junho . “O Congresso Brasileiro de Ortope-
dia Pediátrica de 2012 já está pronto e o Ceará, com a sua habi-
tual hospitalidade e atrações inigualáveis, nos espera para mais 
um grande encontro científico e social”, ressalta Rui Maciel de 
Godoy Júnior, presidente do Comitê de Ortopedia Pediátrica .
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ASAMI  
Congresso Mundial de Reconstrução e 
Alongamento ósseo

A ser realizado de 6 a 8 de setembro 
no Hotel Iberostar na Praia do Forte, 
na Bahia, o 2º World Congress on 
External Fixation & Bone Reconstruc-
tion Societies e 11º Congresso Brasi-
leiro do Comitê ASAMI será o grande 
evento do Comitê ASAMI . Segundo 
José Carlos Bongiovanni, presidente 

do evento, “trata-se do maior encontro científico da especia-

lidade, onde teremos a presença de centenas de renomados 
professores internacionais e nacionais na especialidade, tra-
zendo as últimas e mais recentes novidades do setor de Alon-
gamento e Reconstrução Osteoarticular” .

No campo do Trauma e Fraturas, os congressistas podem es-
perar muitas novidades no politrauma e na fixação das fraturas, 
principalmente as fraturas graves e articulares, tanto dos mem-
bros superiores como inferiores . O congresso contará com 
conferências, mesas-redondas, cursos instrucionais e simpó-
sios . Nos temas livres, são esperados inúmeros trabalhos, apre-
sentações orais, pôsteres e pôsteres eletrônicos . Informações e 
inscrições pelo site: www .externalfixation2012 .com . 

CIRURGIA DA MÃO  

QUADRIL  

SBCM consagra novos especialistas

Concentração na prova escrita

Mais uma vez os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão (SBCM) reuniram-se para avaliar os novos especialistas . 
Para obtenção do Título de Especialista em Cirurgia da Mão, 74 
examinadores participaram da prova, que aconteceu no dia 10 
de março no Hotel Matsubara, em São Paulo . Este é o terceiro 
ano consecutivo que a avaliação é feita em apenas um dia, 
contemplando a prova oral e escrita . 

Neste ano, participaram 34 candidatos e 28 foram aprovados . 
Para a Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM, isso é mo-
tivo de comemoração . Segundo Fábio Augusto Caporrino, 
atual presidente da CET, a prova é um dos maiores eventos da 
Sociedade . “É nesse dia que recebemos novos membros, além 
de ser um momento importante de confraternização com os 
colegas”, diz . 

Regional Paulista da SBQ fez Jornada 
Itinerante em São José do Rio Preto

Para levar a oportunidade de atualização e aproximar os espe-
cialistas que residem fora da capital, a Regional Paulista da SBQ 
promoveu nos dias 20 e 21 de abril a primeira ‘Jornada Itine-
rante’, que foi realizada na cidade de São José do Rio Preto . 

Com apoio da FAMERP-FUNFARME e do Departamento de 
Ortopedia da Faculdade, o evento incluiu programação abran-
gente, apresentação de casos clínicos, mesa-redonda em um 
‘workshop’ sobre prótese primária ‘Zimmer’ e ‘Exeter Stryker’ . 

Como palestrantes, participaram especialistas de grande re-
nome da capital e também do interior, entre eles Sergio Rudelli, 
Giancarlo Polesello, Edmilson Takata, Walter Ricioli, Rodrigues 

Guimarães, Flávio Barbi, Flávio Maldonado, o radiologista Gui-
nel filho, Fábio Devito e Alceu Chueire e o resultado foi o me-
lhor possível, tanto que já foi confirmada a continuação desse 
tipo de evento . 

Dos temas abordados nos dois dias de intenso trabalho desta-
cam-se ‘Tratamento da Síndrome do Impacto via Artroscopia’, 
‘Uso do Enxerto liofilizado na revisão de PTQ’, ‘Eficácia do Pla-
nejamento Pré Operatório’, ‘Resultados de mais de 10 anos de 
Seguimento com a Prótese Total de Exeter em Casos Primários’, 
“Temos Razões para Parar de Usar a Prótese Cimentada?’, ‘Diag-
nóstico de Imagem do Quadril’,  ‘Revisão da PTQ Infectada em 
um tempo Cirúrgico com Enxerto’, ‘Artroplastia Total do Quadril 
sem Cimento – Resultados’, ‘Como Tratar Necrose Avascular do 
Quadril’ e ‘Artroplastia Cerâmia-Cerâmica’ .
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Agenda de Eventos

divulgue seu evento no Jornal da SBOT. 
Mande as informações para: imprensa@sbot.org.br.

MAIO 2012

VIII Congresso Gaúcho de Ortopedia e 
Traumatologia/ 
XXIV Congresso Brasileiro de Medicina 
do Exercício do Esporte / XI Congresso 
Sudamericano de Medicina do Esporte
9 a 12 de maio – Porto Alegre-RS
51 3012-9148

24º COTESP  
10 a 12 de maio – Campos do Jordão - SP  
www .cotesp2012 .com .br

18º Congresso Brasileiro de Trauma 
Ortopédico
17 a 19 de maio – Florianópolis - SC
41 3022-1247

I Congresso Latino-Americano de 
Osteoporose
24 a 27 de maio – São Paulo -SP
frederico .torres@mci-group .com
11 3217 - 3883

JUNHO 2012

X Congresso Brasileiro de Ortopedia 
Pediátrica  
06 a 09 de junho – Fábrica de Negócios do 
Hotel Praia Centro  
divulgacao@arxweb .com .br
(85) 4011-1572

Nice Shoulder Course
7 a 9 de junho – Nice – France / Hotel Palais 
de La Méditerranée

V Jornada Lyonesa no Brasil
14 a 16 de junho – Ouro Preto - MG

IX Congresso Brasileiro de Cirurgia de 
Ombro e Cotovelo
14 a 16 de junho – Foz do Iguaçu – PR
contato@cseventos .net 
11 5012-7966 / 5012-8146

Team Physician Course 2012  
20 a 23 de junho  – São Paulo - SP  
sueli@luminaeventos .com .br
(11) 39512813 

JULHO 2012

X Congresso Brasileiro de Ortopedia 
Pediátrica
6 a 9 de julho – Fortaleza - CE
85 4011-1572

VII Congresso Internacional de 
Artroplastia / I Congresso de 
Reconstrução Musculoesquelética 
12 a 14 de julho – Rio de Janeiro-RJ

AGOSTO 2012

ISKT - International Sypmposium on 
KNEE TRAUMA
9 a 11 de agosto – Ribeirão Preto - SP
vera@oxfordeventos .com .br
16 3967-1003

Congresso Mineiro de Ortopedia e 
Traumatologia 
9 a 11 de agosto – Juiz de Fora - MG

2º World Congress on External  
Fixation & Reconstruction Societies 
e 11º Congresso Brasileiro de Comitê 
A.S.A.M.I. da SBOT
6 a 8 de agosto – Praia do Forte - BA
eventos@rveventos .net 
11 3283 - 3326

Simpósio Multi-institucional de 
Oncologia Ortopédica  
10 a 11 de agosto – São Paulo - SP  
andre .baptista@uol .com .br
(11) 8173-7373  

5º Curso de Artroplastia do Joelho 
17 a 18 de agosto – Curitiba - PR
41 3091-5050 / 3026-6959

Simpósio da SBRATE
23 a 26 de agosto – Salvador - BA

VII Curso Avançado de Cirurgia do 
Joelho
23 a 25 de agosto – São Paulo-SP
cecore@terra .com .br ou 
tatianasatyro@gmail .com
11 9595-8814

XX Encontro Heinz Rucker da SBOT-PR  
23 a 25 de agosto – Curitiba - PR  
sbotpr@sbotpr .org .br
(11) 3262-8023  

 
XII Congresso Paranaense de Ortopedia  
23 a 25 de agosto – Curitiba - PR  
sbotpr@sbotpr .org .br
(11) 3262-8023  

SETEMBRO 2012

2º World Congress on External Fixation 
& Reconstruction Societies/
11º Congresso Brasileiro de Comitê 
A.S.A.M.I.
6 a 8 de setembro – Praia do Forte - BA
organizzaeventos@hotmail .com/ 
eventos@rveventos .net
(11) 3283-3326

XXV Encontro do Centro de Estudos do 
Profº José Henrique Machado
30 de setembro a 2 de outubro – 
Caeté – MG
organizzaeventos@hotmail .com /
organizaeventos@organizacongressosee-
ventos .com .br
31 3786-6963 / 8343-5979

XV Congresso Norte e Nordeste de 
Ortopedia e Traumatologia
20 a 22 de setembro – Fortaleza - CE

XV JOPPAQ – Jornada Paulista de 
Patologia do Quadril
20 a 22 de setembro – Ribeirão Preto - SP
joppaq2012@vsfutura .com .br 
16 3623 - 9399

10º COTES - Congresso de Ortopedia e 
Traumatologia do Espírito Santo  
30 de agosto a 2 de setembro – Vitória - ES  
vanessa@ames .com .br

OUTUBRO 2012  

XI Congresso Paulista de Medicina do 
Esporte / XIII Encontro A. A. A. R. L. de 
Medicina Esportiva  
18 a 20 de outubro – Ribeirão Preto - SP  
congressospamde@luminaeventos .com .br
(11) 39512813

NOVEMBRO 2012

XX Congresso Latino-Americano de 
Medicina e Cirurgia da Perna e Pé
12 a 14 de novembro – Salvador - BA
joppaq2012@vsfutura .com .br
(16) 3623 - 9399

44º CBOT – Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia
15 a 17 de novembro – Salvador - BA
cbot@sbot .org .br /
eventos@sbot .org .br





SBRATE

FELLOWSHIP PROGRAM
ORTOPEDIA 2012

•  3 semanas em Stanford em um dos centros de traumatologia esportiva mais avançados do mundo. 
• Conhecer e acompanhar a rotina nos CT´s do Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro. 
• 3 semanas na França entre Paris (Master Series de Tênis), Centre Orthopédique Santy
  em Lyon (Dr. Bertrand Sonnery-Cottet) e Sanofi França. 

Veja como participar nos sites abaixo e boa sorte!
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O programa que mudou a vida
de 3 ortopedistas em 2011 está de volta.
E pode mudar a sua em 2012.

www.medicalservices.com.br • www.sbot.org.br • www.sbrate.com.br

Período de inscrições: 7 de maio a 10 de junho
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