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a vez do
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Exame

Missão cumprida
O exame da SBOT demonstrou, mais uma
vez, um grande senso
de responsabilidade e
um exemplo de organização e seriedade.
PÁG.
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Em busca da
Excelência
A SBOT desenvolveu um
cronograma de atividades
abrangente que prevê, entre
outras coisas, oferecer uma formação profissional cada vez
mais qualificada, fortalecer as
comissões permanentes, promover maior integração entre
os ortopedistas e uma maior
aproximação com a comunidade. Segundo o presidente Sérgio Franco (foto), a SBOT irá
participar ativamente das discussões para melhorar as condições de trabalho do
ortopedista brasileiro.
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A melhora das condições do trabalho
médico passa, obrigatoriamente, pelo
fortalecimento do SUS.
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O novo Código Civil
e o Ortopedista
A responsabilidade
objetiva e a responsabilidade subjetiva do
novo Código Civil Brasileiro, em vigor desde
o ínicio do ano.
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Ato médico
A Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal aprova o parecer
do senador Geraldo Altholf (PFL-SC) e
coloca em debate o ato médico.
PÁG. 04
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EDITORIAL

Editorial

Chegou a hora
e a vez do SUS
O
governo brasileiro vem credenciado por
dois terços da população para fazer uma
administração voltada para os mais carentes, o
que, no caso da medicina, soma 130 milhões de
pessoas que não têm nenhum plano de saúde e,
portanto, são dependentes do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Apesar da efetiva participação do
ex-ministro da saúde José Serra o SUS,
no último governo, não conseguiu atingir
uma atuação plena em todos os níveis.
A SBOT esteve várias vezes em
Brasília e lá apresentou
propostas de valorização
do trabalho médico que,
obrigatoriamente, passa pela
melhor remuneração aos
hospitais.
Naquelas ocasiões selecionamos os procedimentos
mais freqüentes em Ortopedia e Traumatologia, com valores próximos ao que pagam alguns convênios e
encaminhamos nosso estudo ao Ministério da Saúde.
Isto visava a estimular ortopedistas e hospitais
a atenderem pacientes pelo SUS, livrando
pronto socorros e ambulatórios das escandalosas filas de fratura de fêmur, tumores,
pés tortos etc.
Fomos informados de que o impacto seria de
R$ 2 milhões a mais por mês nos combalidos
cofres do Ministério da Saúde.
O Partido dos Trabalhadores, em pleno

2

exercício do poder, tem projetos no campo social
que devem solucionar a questão da saúde.
Não dá mais para empurrar com a barriga a assistência médica previdenciária no
nosso país.
É preciso adotar atitudes acompanhadas de
recursos financeiros para se atender de verdade
a população carente. Não podemos mais
tolerar o despejo de milhões de reais em
hospitais públicos ou em fundações
como um famoso hospital de Brasília que
pratica excelente medicina de 1º
mundo, atende políticos e
autoridades, mas cujos serviços médicos para a população carente é desprezível.
São feudos que existem em
todo o país, que consomem
milhões de reais, intocáveis e
protegidos pelo status quo.
Nesse movimento de extrema
necessidade de promover a divisão de
renda, o Governo Federal e o Ministério da
Saúde têm todas as condições de
redimensionar as verbas para aquelas atividades que beneficiam de fato a esmagadora
maioria da população, que não precisa de uma
medicina sofisticada, mas de uma medicina
básica, realista e abrangente.
Chegou a hora de, como médicos e cidadãos,
exigirmos isso para os nossos pacientes.
George Bitar
Editor

Ligue grátis 0800 557268

Vencedores dos prêmios
bienais CEC-SBOT
Os prêmios foram entregues durante o 34o CBOT - SP

Tema:
Criatividade
Prêmio:
Prof. Orlando Pinto de Souza
Trabalho:
Acesso Pôstero-Superior:
Nova via no tratamento
cirúrgico da Luxação
Acrômio Clavicular.
Autor:
Rômulo Brasil Filho (Hospital
do Serv. Público Estadual SP)
Co-autores:
Cantidio S. Filardi
Eduardo L. Meniti
Fabiano Rebouças Ribeiro
Daniel Nascimento

Tema:
Clínico
Prêmio:
Prof. Bruno Maia
Trabalho:
Avaliação radiográfica
e laboratorial de pacientes
portadores de osteogênese
imperfeita
Autor:
Cláudio Santili
(Santa Casa de São Paulo)
Co-autores:
Miguel Akkari
José Olympio C. Bastos Jr.
Willian Martins Ferreira

Tema:
Geral
Prêmio:
Prof. Luiz Resende Puech
Trabalho:
Estudo do uso de
materiais de interposiçao para
a prevenção da
fibrose pós-laminectomia
em ratos wistar
Autor:
Tarcisio E. Pessoa de
Barros Filho (Hospital
das Clínicas do Estado
de São Paulo)
Co-autores:
Reginaldo Perilo de Oliveira
Érika Kalil de Barros
Alexandre Fogaça Cristante
Raphael Martus Marcon

Tema:
Pesquisa
Prêmio:
Prof. Gastão Veloso
Trabalho:
Estudo imunohistoquímico
dos mecanorreceptores do
ligamento glenoumeral
interior em cadáveres
humanos e suas alterações
quando submetidos à
radiofreqüência
Autor:
Benno Ejnisman
(Unifesp-EPM)
Co-autores:
Flávio Faloppa
Eduardo da Frota Carrera
Carlos Vicente Andreoli
Alberto de Castro Pochini
Moisés Cohen

Jornal da SBOT

ENTREVISTA

José Sérgio Franco

A S B O T em

e v id ê n c ia

Para o presidente da SBOT, José Sérgio Franco, o maior desafio em 2003 será fazer com que a SBOT
assuma importância cada vez maior no cenário brasileiro. Precisaremos nos esforçar muito para
manter nosso crescimento e melhorar as condições de trabalho dos ortopedistas, disse. Ele
concedeu a seguinte entrevista ao Jornal da SBOT:
Quais serão as
prioridades
da SBOT neste ano?
Naturalmente
iremos dar continuidade às atividades das diretorias anteriores e
iniciar outras que
promovam ainda
mais a defesa profissional, a educação
continuada e o
ensino e treinamento,
como ficou
O presidente da SBOT, Sêrgio Franco
evidente
no
1o
Fórum que promovemos durante o exame da SBOT.
Foi um espaço onde todos os presentes  presidentes e representantes das regionais e das comissões,
além dos professores envolvidos com o exame  deram importantes sugestões à nossa SBOT. Será um
trabalho coletivo.

Foto: Alexandre Fratini

Foto: Alexandre Fratini

tos da SBOT. Teremos um custo menor e um acomComo o senhor avalia o fato de a SBOT
panhamento maior sobre os nossos congressos. Essa
ser uma das únicas entidades nacionais
idéia está em discussão.
reconhecidas pela AMB para conceder o
O curso APTO, da maneira como estava
título de especialista em ortopedia e
concebido, será extinto? Como será feita a
traumatologia?
atualização dos ortopedistas?
Na realidade a função da SBOT
O curso APTO continuará ocorrené
avaliar
o nível de conhecimento do
Vamos visitar para
do, e também via Internet para que
candidato para saber se ele tem conapoiar e colaborar
todos os colegas tenham acesso a ele
dições de ser um especialista e
através do site da SBOT
atender a população.
com todos os Serviços
(www.sbot.org.br). Também pretendeA AMB transferiu essa responsaCredenciados do País bilidade para a SBOT.
mos disponibilizar, desde 1993, o
conteúdo da Revista Brasileira de OrA avaliação do candidato sempre foi
topedia e Traumatologia na Internet. Além disso, tefeita pela SBOT, através de um exame sério e
mos a idéia de fazer o Final de Semana Ortopédico
criterioso e isso não vai mudar. O fato positivo é o
para, além de ministrarmos cursos de capacitação
reconhecimento da AMB à excelência do nosso exacom os últimos avanços em ortopedia e cursos de
me.
atualização de profissões ligadas ao ortopedista
(gesso, secretária etc.), organizarmos campanhas de
O próximo CBOT será em Recife. O que os
esclarecimentos à população sobre temas e trataortopedistas podem esperar do maior evenmentos diversos.
to da SBOT?
Foi decidido que o Congresso Brasileiro de
Fala-se muito sobre a diminuição no
Ortopedia e Traumatologia será realizado em
número de vagas nas residências de ortopeduas salas, começando na quarta feira e terminandia. O que o senhor pensa sobre o assunto?
do no sábado. Vamos contar com o Dia das EspeciaA cada ano recebemos cerca de 500 novos canlidades e pretendemos manter a seção Converse com
A criação de comissões especiais seria um
didatos ao exame de especialista, o que representa
o Professor.
caminho viável para otimizar ainda mais o
um acréscimo em torno de 7% de novos membros.
O Congresso Brasileiro de Ortopedia e
trabalho da SBOT?
Então está havendo um aporte cada vez maior de
Traumatologia tem crescido a cada edição e
Sim. Esse tema tem sido alvo de
profissionais num mercado cada vez
acho que este ano não será diferente.
vários encontros. A SBOT tem cresmais saturado de médicos. A soluTeremos em uma sala única, estudos prospectivos,
Promover a Defesa
cido a cada dia e isso é muito bom,
ção para esse problema não está
defesa profissional e atualização; quatro salas
Profissional, a Educação na SBOT e sim no Ministério da
mas o problema é que o volume de
para mesas redondas modernas, temas livres e
trabalho tem aumentado sobremaconferências internacionais e 13 salas para os
Continuada e a aproxi- Educação, que deveria inibir a
neira em algumas comissões, como
criação de novas faculdades de mecursos que serão ministrados.
mação e união
CEC e CET. Conversando com didicina. No Brasil a relação médico
Como sempre, os colegas poderão esperar
versos membros de diretorias antepor habitante é uma das maiores do
um grande acontecimento, com a tradicional
de todos
riores surgiu a idéia de que criemos
mundo. Precisamos melhorar a quahospitalidade, beleza e alegria pernambucanas.
subcomissões temporárias que polidade da forderão se tornar permanentes se necessário.
mação na residência médica
através dos serviços credenEstas subcomissões teriam uma função esciados pela SBOT para elevar o
pecífica?
padrão de ensino. Estamos
Sim. Por exemplo, pretendemos criar uma Cendesenvolvendo, através da
tral, que será responsável pela organização geral
CET, um projeto ambicioso: vide todos os eventos oficiais da SBOT, incluindo o
sitar todos os serviços de
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia.
residência em ortopedia e
É assim que acontece com os congressos da Acadetraumatologia para saber como
mia Americana de Ortopedia e da Associação Arestá o ensino no Brasil.
gentina de Ortopedia, dentre outras, onde tudo é
Mas quero enfatizar que o
resolvido na sede da Sociedade. Então independente
problema é anterior à
de onde seja o congresso, todo o planejamento ocorresidência e somente será
reria na sede nacional da SBOT. Nossa idéia é conresolvido com a participação
tratar pessoas especializadas que realizem toda a
do Ministério da Educação,
O presidente da SBOT Sérgio Franco debate ótimas propostas
parte de planejamento e execução dos grandes evenAMB, CFM e suas filiadas.
com os ortopedistas durante o 1o Fórum da SBOT, em Campinas
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INFORMAÇÃO

Entidades reúnem-se
com ministro da saúde
O encontro aconteceu durante um café da manhã
na sede do Conselho Federal de Medicina
Foto: Alexandre Fratini

C

erca de 200 convidados resita na nova gestão e da disposição dos médicos em participresentando os conselhos
parem ativamente do processo
regionais de medicina, Associação
de construção das políticas de
Médica Brasileira (AMB), sociedasaúde no País.
des de especialidades, Federação
Humberto Costa afirmou que o
Nacional dos Médicos (Fenam),
Ministério da Saúde estará
sindicatos médicos e estudantes de
aberto a debater com a classe
medicina compareceram à sede
médica todas as questões levando Conselho Federal de Medicitadas durante o encontro. Já
na, em Brasília, para a primeira
estamos com caminhos muito
reunião com o novo ministro da
bem delineados, traçados ainsaúde, Humberto Costa. A SBOT
O ministro da saúde, Humberto Costa:
da durante a campanha eleifoi representada por Marcos
solidariedade com os médicos
toral, de acordo com as prioriMusafir. Na ocasião, os dirigendades defendidas pelo presidente Lula, disse.
tes das entidades médicas parabenizaram o ministro pela
Questionado sobre a remuneração médica, o ministro
posse na pasta da saúde e externaram a preocupação
afirmou que pretende fazer uma revisão nos valores da
da classe médica com questões relativas ao exercício da
tabela de procedimentos, mas adiantou que essa tarefa
profissão. O presidente do CFM, Edson de Oliveira
será muito difícil por causa do orçamento apertado.
Andrade falou da confiança que a classe médica depo-

Ato médico tem
parecer favorável
Senadores alegaram que a
matéria ajuda a resolver questões
complicadas no campo jurídico

A

Prêmio

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal aprovou o parecer do senador
Antonio Carlos Júnior (PFL-BA) ao projeto do senador
Geraldo Althoff (PFL-SC), que define o ato médico. O
projeto transforma em lei uma resolução do Conselho
Federal de Medicina (CFM) que estabelece que as atividades de prevenção que envolvam procedimentos diagnósticos de enfermidades ou impliquem indicação tera-

pêutica são atos privativos do profissional médico. A proposta dá competência ao CFM para fixar a extensão e a
natureza dos procedimentos próprios dos médicos e
definir quais deles são experimentais,
quais são aceitos e quais
são vedados. Depois
da aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto seguiu
para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do
Senado Federal.

CONVOCAÇÃO

Reciclagem Premiada

Cinqüentenário
do IOT

dezembro de 2002 e estar quites
com a SBOT.

Foto: Alexandre Fratini

ois ortopedistas de São Paulo e
um de Minas Gerais foram
sorteados com o prêmio CEC-CET
Programa de Educação Continuada em
Ortopedia, com apoio da Merck Sharp
& Dohme e ganharam passagens e estadia para o congresso da American
Academy of Orthopaedics Surgeons
(AAOS). Para participar do sorteio, os
médicos deveriam enviar as respostas
dos quatro fascículos com 50 questões
cada, até a data limite de 31 de
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Clínica particular em São
Félix do Coribe (BA)
procura ortopedistas para
trabalharem em diversos
horários. Os interessados
deverão falar com Marcos
de Toledo através do
telefone (0xx77) 483-3867
ou pelo e-mail
mahe@ligbr.com.br

Prêmio SBOT-MSD

Ortopedistas ganham passagens para participar do congresso
da Academia Americana de Ortopedia em sorteio na SBOT

D

Classificados

Gilberto Camanho (C)
sorteia os ganhadores

O sorteio foi realizado na sede da
SBOT no dia 6 de janeiro, por Gilberto
Camanho, acompanhado por Jidionir
Vieira Silva (Gigi) e Luciana Salvieti
Sophia, representando a SBOT, e por
José Carlos Assef e Rosimeire Ramires
Rueda, representando a M.S.D.. Os três
membros titulares sorteados foram
Carlos Amadeu Parodi Wolf, de Itatiba
(SP), Flávio de Oliveira França, de Belo
Horizonte (MG) e Marcos Ricardo
Maiochi, de São Paulo (SP).

Ligue grátis 0800 557268

O

Instituto de Ortopedia e
Traumatologia do Hospital
das Clínicas  FMUSP solicita a todos os médicos que já atuaram no
Instituto que atualizem seus endereços através do e-mail:
rel.public.iot@hcnet.usp.br a fim de
receberem convite para participação nas comemorações do
Cinqüentenário do IOT, que acontecerão em Julho de 2003.

Maiores informações:
(11) 3069-6943

Jornal da SBOT

RECERTIFICAÇÃO

CONVÊNIOS

Nova tabela
de pontuação

Pontuação

A diretoria da SBOT anunciou a nova Tabela de Pontuação
para Recertificação dos Ortopedistas. A decisão foi
tomada após a discussão do assunto em várias reuniões.

Pontos

Critérios

80

Doutorado e livre-docência

40

Mestrado; trabalho premiado pela SBOT

30

Publicações científicas indexadas e RBO

20

Congresso Brasileiro (CBOT); aprovação em Concurso
Público da Especialidade; estágio na especialidade

15

Congressos no exterior (AO ou similar, oficiais,
estaduais, especialidades); apresentação de
temas-livres ou pôster no CBOT ou no exterior

10

Publicações científicas não indexadas; examinador na
prova de Título de Especialista; Apresentação de temaslivres ou pôster nos demais eventos

05

Cursos, jornadas e simpósios

RECERTIFIQUE-SE!
Os ortopedistas recertificados poderão
usufruir de inúmeras vantagens e benefícios.

Maiores informações DDG

0800-557268

??? ?

Quanto vale
uma cirurgia?

A

Ortopedia é uma especialidade
cirúrgica e nós, ortopedistas, temos
muito prazer na atividade cirúrgica. Gostamos de operar, de contar nossas proezas cirúrgicas, de mostrar nossas casuísticas
em aulas, congressos etc. Também gostamos do ganho monetário que as cirurgias
nos propiciam, mas o prazer da cirurgia
nos embota o raciocínio lógico sobre o verdadeiro valor financeiro desta parte de nossa ação profissional. Não discuto o valor
real de uma cirurgia privada. O ortopedista pode e deve estabelecer, em conjunto com o seu cliente, o valor de seus honorários e de sua equipe. Entram aí fatores
como experiência, habilidade e conceito
perante a população: quanto menores,
menos se deve cobrar; quanto maiores,
mais se pode cobrar. Não esquecer que o
seguro profissional deve ser embutido
nos honorários.
Também não discuto as cirurgias realizadas em nome de um empregador, público ou privado. De direito, sua responsabilidade limita-se aos aspectos éticos e
técnicos. A responsabilidade civil é de seu
empregador (mas jamais aceite o advogado dele para defendê-lo). Quero discutir as cirurgias realizadas com um intermediário entre você e seu paciente. Quem é
o responsável civil em caso de insucesso?
Você acha que melhorou sua mão operando mais este caso? Muitos colegas
acham que é bom treinar cirurgia e fazer
casuística operando pelo convênio mesmo
recebendo muito pouco e se arriscando
muito. Quanto você recebe por uma cirurgia destas? Compare com quanto você ganharia no mesmo tempo em seu consultório, com menos riscos. Considere todo o
tempo que você realmente destina entre ir
e voltar do centro cirúrgico.
Talvez você esteja aproveitando as noites para operar, seu hospital lhe facilita
isto. Aliás, graças a nós, os hospitais vão
muito bem. Espere a recompensa quando
você precisar de uma internação para alguém da sua família. Que tal aproveitar
as noites com a família? Ou talvez você
tenha algum compromisso com seu fornecedor de implantes. Quem está realmente
se beneficiando com esta relação? Ajudemme a conhecer as vantagens. O caso de
um respeitado colega nosso  publicado
nesta edição na pág. 11  motivou este
meu desabafo. Mandem seus e-mails para
a Central de Convênios no site
www.sbot.org.br.
Márcio Passini G. Souza
Central de Convênios da SBOT

Aliado a qualidade o
melhor preço do mercado
Entrega imediata para todo o Brasil
V E N D A S

FAIXA SINTÉTICA PARA MOLDAGEM ORTOPÉDICA
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Visite o site www.sbot.org.br

Importador para o Brasil:
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Priorizando o trab
O auditório lotado durante o 1 o Fórum da SBOT em Campinas demonstrou o interesse dos líderes

A

diretoria da SBOT apresentou, na reunião da Comissão
Executiva durante o Exame para a Obtenção do Título de Especialista, um planejamento detalhado das atividades para todo o ano. O presidente da SBOT, Sérgio Franco disse que a idéia é intensificar o trabalho de

Foto: Alexandre Fratini

cussão com patrocinadores da iniciativa privada. No âmbito das publicações, a diretoria também discute assuntos pertinentes à Revista Brasileira de
Ortopedia. Está sendo apreciada a possibilidade de os comitês editarem
suplementos para serem encartados na RBO. A partir deste ano, todos
os artigos publicados também terão
O foco do trabalho da SBOT em 2003 será no Ortopedista. Segundo o presidente da entidade,
versão em inglês,
Sérgio Franco, o objetivo é intensificar a atuação nas áreas de defesa e qualificação
para que a RBO
profissional e promover maior integração dos ortopedistas com a SBOT e seus departamentos
seja indexada ao
Scielo. Está prevista,
também, a produção
defesa e qualificação profissional de todos os ortopedistas brasileiros. Estão
de um CD com todo o conteúdo da revista, de 1998 a 2002.
previstas a criação de subcomissões especiais e a realização de campanhas
Para o vice-presidente da SBOT, Glaydson Gomes Godinho, os projetos
dirigidas à comunidade. Segundo ele, a SBOT
vão de encontro aos objetivos da diretoria, que é
já deu início a uma política de maior
dar maior ênfase à defesa profissional, aproximarintegração dos sócios com as comissões
se mais de todos os ortopedistas e fortalecer os
permanentes, comitês e regionais para que
comitês de especialidades. O fruto dessa aproxihaja participação efetiva de todos. A criamação será um melhor planejamento da estratéção de fóruns de debates livres no âmbito da
gia de apoio às regionais e aumento do nível de
SBOT, como ocorreu no último dia 23 de janeiro,
ensino dos ortopedistas, através de maior qualifiserá uma das marcas da atual gestão. Nosso
cação dos programas de treinamento e aperfeifoco será no ortopedista, afirmou o presidente.
çoamento profissional. Acredito que essa nova
Em todo congresso oficial teremos um Fórum da
estrutura será benéfica para a SBOT como um
SBOT.
todo, disse.
A SBOT vai organizar o Fim de Semana
Durante o Exame para Obtenção do Título de
Ortopédico em várias cidades do Brasil,
Especialista, a SBOT deu continuidade ao Progracom cursos de aperfeiçoamento profissioma de Incentivo às Regionais, do qual participanal e campanhas de esclarecimento e preram representantes das regionais de Pernambuco,
venção para a comunidade. Os temas das
Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, São
campanhas serão lesões na coluna, causadas em
Paulo, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais
grande parte, pelo mergulho em águas rasas; o
e Rio de Janeiro. As reuniões com os representanfumo, que enfraquece os ossos; campanhas de
tes foram conduzidas por Glaydson Godinho e
prevenção aos acidentes domésticos, através do
Marcelo Mercadante e ocorreram individualmenprojeto Casa Segura; campanhas para utilização
te. As necessidades das federadas são muitas mas
do cinto de segurança; e contra a osteoporose,
uma das maiores preocupações relatadas pelos
com a campanha Movimento é Vida. A coorderepresentantes foi com relação à educação continação das campanhas será compartilhada com
nuada e ao estímulo à recertificação. A SBOT naO presidente da SBOT, Sérgio Franco
lideranças comunitárias e com as regionais.
cional continuará organizando cursos nos estaOutro projeto importante será o Catádos, inclusive com apoio financeiro e doação dos
logo dos Ortopedistas do Brasil, com a relação atualizada de enbens materiais solicitados, procurando oferecer aquilo que for prioritário, a
dereços e e-mails dos membros da SBOT, atualmente em fase de disexemplo do que ocorreu no ano passado.
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Jornal da SBOT

balho em equipe
ortopedistas em participarem responsável e ativamente dos destinos da ortopedia do País.

será intenso. Convidamos a todos os colegas e estamos estabelecendo um
protocolo. Aqueles que puderem ajudar serão divididos por duplas e passarão a visitar todos os serviços, explicou.
Ele disse, também, que as visitas servirão para a SBOT fazer uma avaliação geral de todos os serviços e implantar algumas mudanças que já haviam sido decididas pela Comissão Executiva. Uma mudança importante é
que cada serviço decidia quantos residentes seriam treinados, mas a partir
de agora essa decisão, baseada em trabalhos técnicos, será da CET, diz.
Defesa Profissional
Outro tema que deverá receber atenção especial da diretoria para este
ano é a defesa profissional. Segundo o presidente da Comissão de Ética,
Defesa Profissional e Honorários Médicos, George Bitar, serão três objetivos
principais: renovar a comissão de defesa profissional, aumentando o leque de participação dos ortopedistas; participar mais ativamente na comissão de honorários médicos da Associação Médica Brasileira para defender mais diretamente a melhora e o
pagamento de honorários; oferecer uma proteção maior ao ortopedista,
como foi feito em 2002, através do estímulo à formação de cooperativas e
de grupamentos médicos de cada hospital no sentido de defender o interesse de seus profissionais. Isso pode ser feito com a criação de câmaras
técnicas nos vários comitês e regionais para agilizar algumas questões que
são dirigidas à SBOTdiz Bitar. A mobilização que ocorreu em maio do ano
passado contra os maus convênios deverá ser reeditada. Ainda não definimos o foco que queremos atingir, mas provavelmente será o SUS, visando a
estimular uma melhor remuneração aos médicos e aos hospitais e com isso
melhorar a assistência médica à população, informa.
O plano de ação da SBOT para este ano prevê, também, maior aproximação com autoridades dos Governos Federal, Estaduais e Municipais para
destacar as ações da SBOT e sua importância para a comunidade. Somos
a terceira maior sociedade de especialistas
em ortopedia do mundo, com cerca de 8 mil
associados. A integração com o Poder Público dará maior visibilidade à SBOT, declarou o secretário-geral da SBOT Moisés
Cohen. Uma das caracteristicas comuns a
todos os entrevistados é a de que os projetos somente serão bem sucedidos se houver
participação de todos os ortopedistas. Por
isso é fundamental o engajamento de todos
George Bitar
Moisés Cohen
os sócios da SBOT, finalizou Sérgio Franco.

Fotos: Alexandre Fratini

Educação Continuada
O presidente da Comissão de Educação Continuada (CEC), Osvandré
Lech, afirmou que a educação continuada plena será uma das grandes
metas da diretoria em 2003.
Para este ano, a CEC já definiu um planejamento abrangente de atividades: revisão do Programa de Recertificação; implementação do Programa de Atualização em Ortopedia; elaboração de livros sobre Condutas em Ortopedia Adulto, Pediátrica e Trauma, coordenados pelos
professores Arnaldo Hernandez, Cláudio Santili e Fernando Baldy; manutenção dos Cursos de Atualização em todo o país; elaboração de um DVD
de Semiologia Ortopédica, coordenador Edgard dos Santos Pereira; incentivar os ortopedistas a receberem treinamentos práticos de curta duração
nos serviços credenciados pela SBOT; incentivo para que os Comitês de
Especialidades enviem suas revistas para toda a lista de associados; criação de um serviço de Consulta Bibliográfica Online, coordenado
pelo professor José Laredo Filho; elaboração de cursos de Metodologia
Científica e de Formação de Perito Médico Judicial da SBOT.
Ensino e treinamento
Segundo o presidente da Comissão de Ensino e Treinamento, Walter
Manna Albertoni, além de manter a estrutura do trabalho atual, o grande
projeto da CET para 2003 será visitar todos os serviços de residência médica para adequá-los à nova realidade, já que agora o título de especialista é
outorgado única e exclusivamente pela SBOT. Alguns serviços eram controlados pelo Ministério da Educação e duravam dois anos, por exemplo, mas
o nosso é feito em três anos. Há outros detalhes que precisam ser corrigidos
e esse trabalho será importante para padronizar os 120 serviços
credenciados pela SBOT, diz.
Para isso, será necessário, segundo ele, o engajamento de todos os profissionais que já tenham passado pela CET, já que o volume de trabalho

Glaydson Godinho

Jan / Fev 2003

Osvandré Lech

Walter M. Albertoni

Visite o site www.sbot.org.br
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Década dos ossos
e articulações
Pesquisa realizada nos Estados Unidos revela que
as despesas com doenças músculo-esqueléticas
consomem 2,5% do PIB americano ao ano

O

propósito do estudo foi estimar as despesas dos pacientes norte-americanos com doenças
músculo-esqueléticas durante o
ano de 1996, através de uma pesquisa realizada junto a nove mil
famílias, totalizando 21
mil indivíduos. A cada
seis meses, os entrevistados relataram
os gastos médicos
com a saúde.
No estudo, todos
os gastos foram
estratificados por comorbidades e então,
comparados com indivíduos com condições crônicas
outras que não doenças
músculo-esqueléticas, ou
sem condições crônicas.
A amostra estabeleceu que o total de indivíduos nos Estados Unidos com problemas osteo-musculares somam 53,9 milhões, o que
representava 20% da população

8

americana em 1996. No mesmo
ano, outros 121 milhões de americanos (45% da população) apresentaram outras condições crônicas.
Agregado a isso, 34,7% da população não reportaram condições crônicas. O custo médio per
capita dos gastos foi
de US$ 3,578 por
p a c i e n t e ,
totalizando US$
193 bilhões, o
equivalente a
2,5% do produto
interno bruto dos
Estados Unidos naquele ano. A conclusão
do estudo é a de que os
gastos com doenças crônicas músculo-esqueléticas
requerem um gasto significativamente maior do que a média
daqueles que não apresentam
tais condições. O percentual
é 50% maior em relação aos
demais pacientes.

EVENTO
Implantes
Ortopédicos

A

Agência
Nacional
de
Vigilância Sanitária disponibilizou um endereço eletrônico provisório que poderá ser utilizado pelos ortopedistas para a
notificação de eventos adversos
ocorridos com implantes ortopédicos. As informações poderão
ser enviadas para o e -mail
tecnovigilancia@anvisa.gov.br.

AMB tem nova
tabela de
procedimentos

A

nova Tabela de Hierarquização de Procedimentos da
Associação Médica Brasileira,
sugerida pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas da USP
(FIPE-USP), já está pronta. A AMB
encaminhou a tabela à SBOT
para que os procedimentos
em ortopedia e traumatologia
fossem analisados criterio samente com relação ao seu
valor. A SBOT deverá encaminhar, para análise da AMB,
solicitação para alteração nos
valores que apresentarem discrepâncias. Dê sua opinião.
Peça uma cópia à Fátima, no
telefone 0800-557268

Ligue grátis 0800 557268

Congresso vai
reunir Ortopedia
em São Paulo

A

décima edição do Congresso
de Ortopedia e Traumatologia
do Estado de São Paulo vai acontecer entre os dias 10 a 12 de abril
de 2003, no Mendes Convention
Center, em Santos, São Paulo, com
uma programação científica que
vai aprimorar os serviços dos profissionais da área.
Veja o programa completo no site
www.cotesp2003.com.br

Não deixe de participar!
O 10º Cotesp está sendo
preparado para você!
Temos certeza que
faremos juntos, um
grande congresso
George Bitar
Presidente do Congresso
Pedro Doneux
Presidente SBOT - SP
Maiores informações:
F: (11) 3887-3237
eventos@vemago.com.br
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A responsabilidade civil
médica e hospitalar no novo
Código Civil Brasileiro

C

omo já se considera de sabença mediana entre
a classe médica em geral, bem como todo o segmento saúde, em função dos anos a fio temos nos
dedicado a oferecer os informes quanto ao rigor da
legislação vigente.
Portanto, vamos apenas recapitular o sistema
dualista da Responsabilidade Civil Brasileira, dividida que está entre a Responsabilidade objetiva e a
Responsabilidade subjetiva, pelo prisma do novo
Código Civil Brasileiro, que entrou em vigor em janeiro de 2003.
Recordando, a Responsabilidade Civil Objetiva
trata de exigir apenas a existência do dano e do nexo
de causalidade para se gatilhar o dever de indenizar
e está disciplinada no artigo 37 § 6º da Constituição
da República Federativa do Brasil, a saber:
...art. 37  CRFB ...
... § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa ...
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor
abraçou e desenvolveu essa Responsabilidade objetiva e pulverizou-a entre os fornecedores de serviços,
como se observa:
...art. 14  O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes sobre fruição e riscos...
Estes são os dispositivos que têm oferecido sustentáculo ao rigor de exigir a reparação independentemente de um proceder culposo, bastando que
seja uma pessoa jurídica prestadora de serviços e no
nosso caso, do segmento saúde, clínica, hospital, laboratório etc ...
A surpresa fica por conta de se considerar a relação médico-paciente como relação de consumo, olvidando-se que as partes são pessoas humanas que
têm igual proteção no que pertine as suas dignidades respectivas. Já a hipótese da Responsabilidade
subjetiva, teve o seu nascedouro no Código Civil de
1916, que prevê no artigo 159 o seguinte:
...art. 159  Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imperícia, causar dano a
outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste código nos arts. 1518
a 1532 e 1537 a 1553 ...
O código de proteção e defesa do consumidor,
Lei 8078/90, também manifestou-se em relação à
Responsabilidade subjetiva e disciplinou-a da maneira que segue:
...art. 14
§ 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais
liberais será apurada mediante a verificação de culpa ...
Assim, se faz presente na Lei, na doutrina e na
jurisprudência esse rigor de exigir a responsabilização
com ou sem culpa. Sem contar com os corajosos pedintes das fortunas milionárias do dano moral ou com

a benesse da gratuidade de justiça sem comprovação, contrariando a própria constituição no art. 5º
inciso LXXV. O chamado Código Civil de 2002, isto
é, a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, vem oferecer novas regras de rigidez ao cenário da Responsabilidade Civil Médica e Hospitalar, fomentando essa
desigual forma de se exigir proteção e defesa do paciente, em detrimento de uma outra pessoa humana, o médico. Esse novo Código Civil Brasileiro criou
uma sistemática responsabilidade civil, organizandoa no título IX, dividindo-o em dois capítulos, (art. 927
a 943) da obrigação de indenizar e arts. 944 a 954,
da indenização. Observamos que houve um agravamento do rigor na responsabilização na leitura do
art. 927 e 933, in verbis:
... art. 927  Aquele que, por ato ilícito (arts.
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.
Parágrafo único  Haverá obrigação de reparar
o dano, independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem.
...art. 933  As pessoas indicadas nos incisos I a
V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa
de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Esta é a forma de inserir a
Responsabilidade objetiva nas relações civis, sendo
que antes havia a necessidade de culpa na atuação
do terceiro que concorresse para a existência do dano.
Hoje a culpa foi afastada para reinar a responsabilidade objetiva, sendo que o art. 934 do novo Código
Civil, apenas assegura ao pagador o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. O item que oferece maior ataque ao já desnivelado protetivo e defensivo direito em favor do paciente, em flagrante
apoio a indústria das indenizações que assolam o
País e em plágio ao modelo americano, é o parágrafo único do art. 950 do novo Código Civil:
... art. 950 - omisso.
Parágrafo único  O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga
de uma só vez. Vejam que o novo Código Civil Brasileiro fortalece a tese de indenização a ser paga independentemente de culpa, mesmo fora do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor e vai além ao
oferecer a possibilidade do paciente/ consumidor
exigir que a indenização seja paga de uma só vez.
Leia-se antecipação do pagamento das quantias
que poderiam ser devidas até a data da sobrevida
provável. É preciso que o segmento saúde
promova fóruns, incluindo essa discussão, nos
encontros de suas entidades representativas,
pois a evolução da chamada teoria do dano,
no Brasil, poderá oferecer agressão ao setor e
provocar, ainda mais, uma derrocada nos estabelecimentos de saúde e nos médicos em geral, hoje já
afetado com as intervenções no domínio econômico,
com casuísmos e paternalismos parciais.
Antonio Ferreira Couto Filho.
Advogado-Titular da Banca A. Couto & Advogados Associados.
Presidente da Comissão de Biodireito do I.A.B. Presidente do Instituto
Brasileiro de Responsabilidade Civil; consultor jurídico da SBOT.
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ARTIGO

O ombro do
presidente

E

m 19/09/94
escrevi, pa-

ra o jornal da
Associação
Paulista de Medicina, um artigo sobre as dores que o então
presidente João
Batista Figueiredo sentia na
coluna. Está
claro que não
há nenhuma coincidência entre a coluna
do ex-presidente Figueiredo e o ombro do
presidente Lula. O primeiro, eleito pelo
voto indireto, preferia o cheiro de cavalos
ao cheiro do povo e tinha um mau humor
à toda prova. O hábito de cavalgar piorava o quadro clínico. Esta é a única coincidência, pois o presidente Lula adora acenar para o povo com o braço direito, o
que lhe causa dores no ombro.
No caso de Lula, eleito com a maior votação da história e que adora o cheiro do
povo, o problema chamou a atenção de
toda a imprensa e de muitos especialistas.
O presidente sofre de Síndrome de Impacto, que provoca um quadro doloroso em
determinadas posições. Geralmente a correção do problema passa pelo tratamento
cirúrgico. A cobertura pela mídia fez surgir
entrevistas como a do fisioterapeuta
acupunturista que esteve na China e trouxe para o Brasil uma nova técnica. Fatalmente muitos outros especialistas, médicos ou não, estão dando sua opinião por
este Brasil afora, muitos sem a seriedade
profissional que qualquer patologia exige.
Irão surgir milhares de opções de tratamento  benzedeiras e outras mandingas  para
curar o ombro do presidente, mas a medicina não muda de acordo com a importância do paciente. O diagnóstico feito por
colegas de reconhecida capacidade profissional não deixa margem para dúvidas
e o assunto deve parar por aí. O cliente 
no caso, o presidente  deve escolher um
médico que irá tratá-lo e o caso deve ficar
limitado ao âmbito profissional, sem a necessidade de aviões indo e vindo de Brasília
para sessões de fisioterapia, mesoterapia,
acupuntura etc., como fazia o ex-presidente
Figueiredo, que se deslocava com dois
Boeing para fazer as mais caras sessões
de fisioterapia de que se tem notícia em
toda a história da medicina. Evidentemente ele foi operado pouco tempo depois...
George Bitar
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EVENTOS
2º Simpósio
Pós-AAOS/SBOT

A

s cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte serão palco do simpósio
Destaques do Congresso da
Academia Americana de Ortopedia e Traumatologia 2003,
nos dias 15, 22 e 29 de março,
respectivamente.
Os temas mais atuais discutidos durante o AAOS serão apresentados por profissionais brasileiros que participaram do
congresso americano, em New
Orleans. A inscrição é gratuita. Informe-se na sua regional!

Cairo vai
sediar II SICOT
Evento vai acontecer no
Egito, em setembro

O

II Congresso da Sociedade
Internacional de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia (SICOT) vai
acontecer na Cidade do Cairo, Egito, entre os dias 10 e 13 de setembro
de 2003. A Sicot vai disponibilizar
o resumo de todas as conferências
que serão proferidas durante o encontro em seu site (www.sicot.org). Em
breve, os ortopedistas e demais
profissionais interessados em participar do II SICOT poderão se inscrever
via Internet.

Curso de Perito
Médico Judicial

UFPR abre curso
para 2004

á está pronto o programa do I
Curso de Formação de Perito
Médico Judicial da SBOT, que será
realizado em São Paulo no dia 26
de abril, das 8 às 18h. A programação central envolve os temas:
a Responsabilidade Civil Médica e
Hospitalar, o Processo Judicial e a
Perícia Judicial. O curso terá carga horária total de nove horas e
será ministrado em dois dias por
advogados e peritos médicos
judicias. Os ortopedistas deverão
manifestar interesse à SBOT, através do telefone (21) 2221-4818,
com Ana Lúcia, ou no
0800-557268, deixando nome e
telefone para contato.

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná divulgou o programa do Curso de Especialização em Cirurgia Reconstrutiva do Quadril, Joelho e Tumores
Ósseos, edição de 2004. O curso
terá duração de seis meses, com
turmas em fevereiro e agosto, e a
seleção será feita em novembro de
2003. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone
(41) 360-1800, ramal 6140, ou pelo
e-mail palencar@hc.ufpr.br

J

Cidadania,
Trânsito e Vida

O

1º Encontro Cidadania, Trânsito e Vida vai acontecer no dia
12 de fevereiro, no Teatro João
Theotônio (RJ) com as palestras Os
desafios do trânsito para a saúde no
Brasil, por Marcos Musafir, e Movimento permanente para a diminuição
dos acidentes de trânsito e transportes, por Fábio Ford Feris Racy, presidente da Abramet, além do painel Álcool e acidentes de trânsito, para
cerca de 500 especialistas do País.

Teatro João Theotônio
Rua da Assembléia, 10
Centro  Rio de Janeiro  RJ
Informações: (11) 5539-3700

O

29 de outubro a
1o de Novembro de 2003
Local: Centro de Convenções
Olinda - Recife - Pernambuco

MAIORES INFORMAÇÕES
PROMOVE:

(81)

3421.2165
3222.6581
3423.5245

3423.5245
promove.eventos@uol.com.br

Cursos AO
Princípios do
Tratamento
das Fraturas
Recife - PE
24 a 26 de abril de 2003
Entrar em contato com Sandra,
Fone: (16) 602-2417
Fax (16) 633-7559
e-mail: sandra@rnp.fmrp.usp.br
no horário das 8h às 12h

Goiânia - GO
31 de julho a 2 de agosto
de 2003

RECERTIFIQUE-SE!
Maiores informações DDG 0800-557268
10
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AGENDA

OPINIÃO

abr mar

EVENTOS 2003
Isakos – 4th. Biennal Congress
10 a 14 Auckland/Nova Zelândia
Fone: 1(925) 314-7920 / 1(925) 314-7922
10º COTESP – Congresso de Ortopedia e Traumatologia
10 a 12 do Estado de São Paulo
Santos/SP - Fone/Fax: (11) 3889-7073 / 3887-3237

mai

XII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Pé, III
Congresso Latino-americano de Medicina e Cirurgia da
01 a 04 Perna e Pé e II Congresso Pan-americano de Medicina e
Cirurgia da Perna e Pé
Vitória / ES - Fone: (27) 325-3184 / 324 – 1333
IX Congresso Norte-Nordeste de Ortopedia e Traumatologia
15 a 17 XI Congresso Baiano de Ortopedia
Salvador / BA - Fone: (71) 235-9146 / 235-6462
Trauma 2003
29 a 31 Foz do Iguaçu / Paraná - Fone: (11) 3887-7772
05 a 07

XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Florianópolis / SC - Fone: (48) 224–7466

19 a 21

IX Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna
Fortaleza / CE - Fone: (85) 247-5104

19 a 21

XXIII Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
São Paulo / SP - Fone: (11) 5092-3434 / (11) 3168-3538

10 a 12

XVII Ortra Internacional
Rio de Janeiro / RJ - Fone: (21) 2543-3844

04 a 06

Congresso Brasileiro da Soc. Bras. de Patologia do Quadril
Rio de Janeiro/RJ- Fone: (21) 2543-3844

14 a 17

12th. International Symposium on Limb Salvage
Rio de Janeiro/RJ- Fone: (11) 5052-3507

Nov out

set

jul

jun

V Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
18 a 21 Belo Horizonte / MG - Fone: (31) 3227-8544

29 a
01/11
21 a 22

III TROIA - Soc. Bras. de Ortopedia Pediátrica
Campinas / SP - Fone: (11) 3887-7772

mar

71 th. Annual Meeting
10 a 14 San Francisco / California / USA
Fone: 1(847) 823-7186 - 1 (847) 823-8031

abr

10º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho
14 a 17 11º Congresso Brasileiro de Artroscopia
Foz do Iguaçu – PR - Fone: (11) 3887-3237

mai

CIOT - 2004
21 a 24 São Paulo / SP - Fone: (11) 3069-6815 / 3062-1691
Connect: (11) 3168-3538

Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia
14 a 16 Bento Gonçalves - RS - SBOT Regional R. G. do Sul
Fone: 0800.557268

set

Sou especialista em cirurgia de mão, com título de especialista
na SBOT, conquistado após difícil treinamento com residência básica
de três anos e mais dois na área médica e exame para obtenção dos
títulos de ortopedista e cirurgião de mão. Atendo diversos planos de
saúde  média de seis por hora  no valor de R$ 24 reais por consulta e houve um acontecimento que merece relato. Atendi uma paciente portadora de síndrome do túnel do carpo, que após tratamento
conservador prolongado, indiquei cirurgia de liberação do túnel e
neurolise, pela qual recebi R$ 150,00. Infelizmente, apesar do bom
resultado, a paciente ainda se queixava de dor e parestesia sem
correlação nos exames realizados; US sem compressão e eletroneuromiografia normais. Apesar de várias consultas repetidas no pósoperatório, fui citado judicialmente, pois a paciente entrou com queixa
cível, reclamando indenização por erro médico e danos morais.
A primeira providência que tomei foi procurar advogado especializado na área. A minha revolta se inicia aí. Imagine que tive de
pagar para a minha defesa em primeira instância a quantia de R$
7.000, 00. Como deve ser de seu conhecimento, o valor que recebi
após 50 dias do plano de saúde foi de R$150,00, portanto o custo
até agora foi 46 vezes superior ao recebido pelo ato cirúrgico. Minha
questão é: valeu à pena ter operado? Se eu estivesse no meu consultório atendendo a outras consultas naquelas três horas  período
que durou meu deslocamento até o hospital mais a cirurgia  teria
recebido R$ 432,00 sem nenhum transtorno e rejeitado o valor pago
pelo plano de saúde.
Não sei ainda o qual será o veredicto judicial, mas na melhor
das hipóteses, serei inocentado, sem direito a exigir reparos moral e
financeiro (a autora pediu justiça gratuita), com perda de saúde
pelo estresse causado e teria tempo ao invés de ir a fórum, atender
um pouco mais de consultas. Fica o alerta para os colegas. Dessa
maneira cabe operar por este preço e correr tanto risco?
DEFINITIVAMENTE NÃO!!!!!

III IFPOS Congress of International Federation of
04 a 06 Pediatric Orthopaedic Societies
VI Brazilian Pediatric Orthopaedic
Salvador - BA - Fone: (71) 264-3477 / Fax: (71) 264-0508
Congresso Brasileiro do Comitê Asami
Gramado / RS - Fone: (51) 3332-4101

Critérios para inclusão de eventos na agenda do jornal:
eventos oficiais SBOT, regionais, comitês e internacionais.
Acesse a agenda completa dos eventos programados
no site www.sbot.org.br
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Presidente do XXXV CBOT-2003
Romeu Krause

Assina um colega revoltado.

FALE COM A SBOT

35.º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Recife/PE - Fone: (81) 3222-6581/3421-5245
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Cirurgia de muito risco

Fisioterapia
Damião Antônio Grande Lorene solicitou parecer da Comissão de Defesa
Profissional sobre o fato de determinado convênio autorizar somente três sessões de fisioterapia por consulta.
Em traumato-ortopedia a fisioterapia utiliza-se tanto dos recursos físicos
como da cinesioterapia. Para lesões com processos inflamatórios há necessidade da utilização de agentes AI para facilitar o início precoce do movimento,
evitando assim, algum tipo de seqüela. Essa modalidade de tratamento necessita, no mínimo, de uma série de 10 sessões, podendo ser reavaliado após
cinco sessões. Sem contar com os recursos cinesioterápicos que requerem uma
quantidade maior de sessões, visto que, para que haja uma recuperação tanto
funcional como proprioceptiva, o trabalho é mais prolongado.
Processo crônicos, como lombalgias, necessitam dos recursos físicos com
o objetivo de minorar o quadro álgico, mas para que haja uma melhora efetiva
do quadro, há necessidade de atuar na etiologia. Para isso, faz-se um trabalho
tanto de recuperação postural quanto de orientação, sendo inviável realizar
esse trabalho em menos de dez sessões. Em quadros pós-traumáticos e/ou
cirúrgicos torna-se impossível a previsão da quantidade de sessões, pois somente com a reavaliação periódica se observa a necessidade ou não da continuidade do tratamento. A limitação a três sessões por cada fisioterapia é
absurda!
George Bitar
Presidente do Comitê de Defesa
Profissional da SBOT

Parecer inespecífico
Rodrigo de Oliveira encaminhou o resuno de um atendimento cujo
problema inicial era um ferimento na mão, mas que apresentou complicações
e evoluiu para óbito após 40 dias de internação em UTI.
Nelson Mattioli Leite (Soc. Bras.Cirurgia Mão) teceu considerações gerais
sobre tratamento de ferimentos na mão sem determinar situações específicas
de qualquer paciente. Esse parecer inespecífico foi enviado ao solicitante,
não sendo publicado nesta coluna por ser muito extenso.
George Bitar
Presidente do Comitê de Defesa
Profissional da SBOT
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Exame supera expectativas
Primeiro grande evento em 2003, o Exame para a
Obtenção do Título de Especialista da SBOT ratificou
a seriedade com que os novos ortopedistas são avaliados

U

Fotos: Alexandre Fratini

m cidadão comum que passasse próximo
O presidente da Comissão de Ensino e Treinaao ginásio do hotel The Royal Palm Plaza, em
mento, Walter Manna Albertoni, considerou a nota
Campinas, no último dia 23 de
de corte conserjaneiro nem poderia imaginar
vadora, com
que ali estivesse sendo realizado
apenas 17 canum dos maiores exames para obdidatos reprovatenção de um título de especiados na primeira
lista do segmento
fase. As mudanmédico. O silêncio
ças foram imporque reinava no local
tantes porque
não sugeria a prepermitiram que
sença de mais de
avaliássemos o
Os candidatos no Ginásio:
700 pessoas, entre
c
onhecimento
organização elogiada
candidatos, examitécnico de cada
nadores, observacandidato, disse. A nova metodologia também redores e pessoal de
cebeu a aprovação dos candidatos (ver declarações
apoio. O fato mosno quadro ao lado). Nos dois dias subsequentes
trou que toda a orgaos aprovados na prova escrita participaram dos
nização do exame,
exames oral e físico, sempre acompanhados por
do recebimento das
um examinador e um observador, em situações
inscrições ao resultaclínicas projetadas em telões montados nas dependo final das provas, mereceu nota 10.
dências do hotel ou, no caso do exame físico,
Talvez a melhor prova de que a SBOT está no
simulando atendimento em cadetes do exército.
caminho certo ao tornar o exame mais criterioso esDo total de inscritos, 346 candidatos foram aprovateja no fato de que a cada ano, a procura aumenta.
dos em todas as
Este ano, 464 profissionais se inscreveram para presfases do exame e
Os números do exame
tar as provas. O exame foi dividido em duas fases
passarão a fazer
distintas. No primeiro dia os candidatos foram subparte do quadro Candidatos inscritos 464
41
metidos a uma prova escrita eliminatória, com 250
de especialistas Ausentes
Reprovados
77
questões em que os candidatos deveriam responder
reconhecidos pela
Aprovados
346
certo, errado ou não sei.
SBOT.
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O exame foi muito bem feito
apesar de algumas questões da prova
teórica deixarem margem para dupla
interpretação, mas na prática nosso
conhecimento é demonstrado nos
exames oral e físico. Não acho que
seja um exame difícil para quem fez
uma boa residência e se preparou
adequadamente.
Michele Zanferrari (Curitiba, PR)

Fotos: Alexandre Fratini

CET



Tenho 30 anos de formação e
sou membro associado da SBOT, mas
muito me apraz poder participar desse
evento. A SBOT sempre primou pela
organização desse exame e parece
que a cada dia melhora cada vez
mais. Não tenho críticas.
José Cristóvão Máximo G. de
Almeida (São Luiz, MA)



A prova escrita foi muito bem
elaborada, mas trouxe certo nervosismo pelo fato de ser eliminatória. Acho
que o critério de avaliação por parte
dos professores foi impecável. O que
chamou-me a atenção foi a excelente
organização.
Maurício Brum Gomes
(São Pedrito, RS)



O exame foi muito bem organi-

zado e a SBOT está de parabéns.
Além disso, o relacionamento dos
organizadores com os candidatos foi
excelente. Acho que o exame é
rigoroso justamente para garantir a
qualidade no atendimento médico.
Luiz Andrade (Salvador BA)

Jornal da SBOT

