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A SBOT já definiu 2003 como o Ano da
Recertificação. Nesta edição, estamos publicando
uma entrevista com o presidente da CEC, Osvandré
Lech, a nova tabela de pontuação e dicas de como
é fácil recertificar-se.

Clínicas de Ortopedia em

A situação financeira das clínicas de Ortopedia e
Traumatologia brasileiras está insustentável. No Rio
de Janeiro 90% está operando no vermelho e nos

demais Estados o quadro caótico é o mesmo. O Brasil
irá discutir nas Regionais, no dia 9 de maio, propostas

e soluções. Participe!

Clínicas

A SBOT e
as Regionais
lançaram a
c a m p a n h a
Carnaval sem
Traumas, com orien-
tação aos usuários do
trânsito sobre como evitar
acidentes. Segundo o presidente
Sérgio Franco, relatórios da Polícia
Rodoviária Federal indicam redução de
10% no número de acidentes e de 19%
no número de óbitos em relação ao
mesmo período de 2002.

Preencha a ficha encartada nesta
edição e envie o mais rápido possível.

Todos os membros quites com a
SBOT receberão gratuitamente:
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Em recente reunião realizada pela
ACOESP (Associação das

Clínicas Ortopédicas do Estado de
São Paulo) em que compareceram
aproximadamente 100 represen-
tantes, as previsões foram as mais
catastróficas possíveis. Nenhum dos
que lá estavam conseguiu transmitir
qualquer otimismo para o futuro.
Todas as clínicas estavam operando
no vermelho! Surgiu até a idéia de
atendermos ao Sistema Único de
Saúde (SUS) em nossos consultórios
e clínicas por tabela própria.
Em reunião do Comitê de Defesa
Profissional da SBOT o presidente da
ACOERJ (Associação das Clínicas
Ortopédicas do Estado do Rio de
Janeiro) Frederico Genuíno
comunicou que 90 % dos seus
associados estão operando no
vermelho! Mas a notícia mais
alarmante veio do secretário de
gestão participativa do Ministério da
Saúde Sérgio Arouca, que quer
substituir os planos de saúde
nos contratos coletivos para
funcionários. A idéia dele é trazer os
trabalhadores e a classe média
novamente para o SUS.
Setenta por cento dos planos de
saúde atualmente são atendidos
pelos contratos coletivos das
empresas. A volta destes quase 20
milhões de pessoas ao SUS

fatalmente desencadearia o
caos. Não é preciso ser
vidente, pois o atendimento
hoje oferecido no nível
ambulatorial não é uma
excelência; as filas para

atendimento e para cirurgias e o
valor ínfimo que pagam a hospitais
e médicos na certa obrigarão o
governo a rever sua posição.
Se o valor que a maioria dos planos
de saúde paga hoje aos médicos já
não é suficiente para manter nossos
consultórios abertos, não é possível
enxergar perspectivas melhores.
Mas é preciso reagir. Em momentos
de crise devem surgir soluções.
A SBOT marcou para o dia 09 de
maio uma avaliação nacional como
forma de organizarmos uma reação
em defesa do nosso trabalho. As
Comissões de Defesa Profissional de
todos os estados devem participar
de modo que esclareçam a
seus representantes no governo
(senadores, deputados e verea-
dores) que a assistência médica
dos que têm convênio-empresa
corre perigo, e que se o SUS
não melhorar muito poderá entrar
em colapso.
É claro que existem planos de saúde
que exploram médicos e segurados.
Estes mudam ou desaparecem.
Não podemos mais continuar como
expectadores. Temos de reagir e
participar ativamente de todas as
iniciativas que visam a manter vivo
e decente o nosso �mercado� de
trabalho.

George Bitar
Editor-chefe

ASBOT é uma das
sociedades civis

mais preocupadas
em encontrar solu-
ções para os
problemas brasi-
leiros. E assim tem
sido desde sua
fundação, há 67
anos. Este ano
e s t a r e m o s
aumentando nossa
participação em
campanhas de cunho
social, visando a melhorar a
qualidade de vida das pessoas. Ao
promover a campanha Carnaval
sem Traumas, nossa entidade deu
um exemplo de civilidade e reafirmou
seu compromisso com preservação
da vida. Nosso empenho em levar a
cabo essa empreitada não foi por
acaso.
O trânsito constitui a primeira causa
de morte no Brasil e durante o
carnaval, o número de ocorrências
graves aumenta assustadoramente.
Não é um problema de fácil solução,
mas se todos se engajarem em prol
de um ideal, será muito mais fácil
conscientizar a população para a
adoção de medidas simples, como
o uso do cinto de segurança e
respeito aos limites de velocidades
estabelecidos, dentre outras.
E nossa campanha foi um sucesso
justamente porque todos os
ortopedistas abraçaram esta causa
como se fosse sua. As regionais da
SBOT em 24 capitais não mediram
esforços para que nossa mensagem

chegasse a milhares
de ruas, avenidas
e estradas por todo
o País. O resul-
tado dessa ação
heróica não poderia
ter sido melhor: ao
final dos quatro dias
de carnaval, as
estatísticas oficiais
mostraram uma
sensível redução
no número de
acidentes  nas princi-

pais capitais.
Fizemos muito, mas ainda podemos
fazer mais. O uso do cinto de
segurança dos passageiros do
banco traseiro dos automóveis, por
exemplo, poderia contribuir
ainda mais para a redução
desse grave problema. É nosso
dever, como profissionais
responsáveis pelo atendimento ao
traumatizado, trabalhar ardua-
mente para ajudar o Brasil a
perder o título de Campeão de
Acidentes no Trânsito. Estamos no
caminho certo e não nos
desviaremos dele.
Quero registrar meu agradecimento
a todas as regionais e aos
ortopedistas brasileiros que
demonstraram, mais uma vez, seu
grande amor pelo Brasil. Não foi
uma vitória apenas da SBOT ou dos
ortopedistas. Antes de tudo, foi uma
vitória da cidadania. Foi uma vitória
da vida!

José Sérgio Franco
Presidente da SBOT

Cidadania e vida
PALAVRA DO PRESIDENTE

Reagir ou morrerReagir ou morrer
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Como surgiu a idéia de
recertificar os ortope-

distas brasileiros?
A idéia veio de países mais
desenvolvidos que iniciaram esse
processo no final dos anos 80
quando concluíram que havia
uma legião de profissionais
desatualizados. No Brasil o
projeto foi instituído durante a
gestão do Dr. Karlos Mesquita, em
1997, e vem crescendo nos
aspectos de organização e
abrangência desde então.

Por que recertificar?
Sabe-se que tudo o que é
aprendido durante os nossos
treinamentos torna-se defasado
num período de quatro a sete
anos. Portanto, se um profissional
não se mantiver interessado na
educação continuada, estará fora
do mercado antes de concluir dez
anos de trabalho. Acredita-se
também, que 30% a 40% das
técnicas cirúrgicas e tratamentos
em geral podem ser melhorados
com a educação continuada,
trazendo óbvias vantagens aos
pacientes � como retorno precoce
ao trabalho, satisfação etc. � sem
alterar os custos. As técnicas vão
se modificando rapidamente e o
ortopedista precisa ficar
continuamente atento a isto.
Afinal, quase não se falava em
cirurgia minimamente invasiva,
osteossíntese intramedular,
reabilitação precoce etc. até
poucos anos atrás.

O que a recertificação tende
a evitar?
As diversas diretorias da SBOT têm
tentado, através da recertificação,
fazer com que o ortopedista
entenda que existem métodos
mais modernos de tratamento, e
que procedimentos como
�infiltrações seriadas�, cirurgias
invasivas em  fraturas
consideradas �inocentes� e
métodos arcaicos de tratamento

A importância da

Recertificação

e reabilitação são, sem dúvida,
motivos de aumento no número
de processos por erro médico,
atraso no retorno dos pacientes ao
trabalho e ao esporte, piora na
qualidade de
vida, e assim
por diante. A
recertificação
pretende, na
verdade, fazer
com que as
d i f e r e n t e s
filosofias de
t r a t a m e n t o
num país com
tantas diferenças sociais
possam ser mais lineares,
equilibradas e homogêneas. A
recertificação também quer trazer
a maioria dos membros da SBOT
para o convívio científico e social,
tão importantes neste milênio do
individualismo.

Quais são as vantagens da
recertificação?
Ela está disponível apenas para os
sócios com cinco anos de
conclusão da residência, portanto

funciona como um atestado de
qualidade ao ortopedista. Este
enriquecimento do currículo
funciona como uma defesa
importante em casos de

processo por
erro médico.
Além disso,
a SBOT tem
se esforçado
para que os
custos de
inscrição em
c o n g r e s s o s
sejam redu-
zidos para os

recertificados. Os exemplos mais
notáveis deste ano serão
o ORTRA e o 35o CBOT
de Recife. Os dois eventos
terão inscrições gratuitas
para os colegas que
estiverem recertificados.  Todos
os organizadores de atividades
científicas estão convidados
a proporcionar descontos
aos recertificados.  Com isto,
esperamos que a presença
de participantes seja
ainda maior.

Qual é a meta da SBOT para
2003?
Estamos iniciando o ano com
cerca de 15% dos colegas
recertificados e nosso objetivo é
elevar este percentual para 50%
até o final do ano. Mas isso
somente será possível se os
colegas compreenderem a
importância social e as óbvias
vantagens que esse processo traz
para suas vidas profissionais e
para a SBOT como instituição.
Cada colega de forma individual,
cada Regional, cada Serviço
organizado deveria instituir 2003
como o seu ANO DA
RECERTIFICAÇÃO.   Um trabalho
de equipe torna a obtenção do
êxito mais facilitada.

Quais as mudanças
promovidas pela CEC no
Programa de Recertificação
para torná-lo mais viável?
No início do ano foi aprovada
pela Comissão Executiva a modi-
ficação da Tabela de Pontuação,
onde diminuiu-se o número de
itens para apenas sete. Então hoje
é muito mais simples para o
ortopedista reunir suas
publicações e participações em
atividades científicas, observar
quantos pontos conferem cada
atividade e somar tal pontuação
para obter o total necessário à
recertificação. (Ver detalhes
na página 12).  A CEC-SBOT
estará sempre à disposição
para desfazer dúvidas e orientar
pessoalmente.
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A recertificação pretende,
na verdade, fazer com que
as diferentes filosofias de
tratamento num país com
tantas diferenças sociais
possam ser mais lineares,
equilibradas e homogêneas

O presidente da Comissão de
Educação Continuada Osvandré
Lech, fala sobre a necessidade
de os ortopedistas brasileiros
manterem-se atualizados para
continuar competindo no

mercado, seja local, nacional, ou
internacional. �A recertificação é

uma das melhores alternativas para que os colegas
estejam em dia com os novos conhecimentos, e a
SBOT está decidida a auxiliá-los neste processo�,
declarou. Segundo ele, a meta da SBOT  em 2003
é fazer com que 50% dos ortopedistas estejam
recertificados até o final do ano
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As clínicas pedem socorro
anos com o
nome de clínica
Oscar Rudge�,
desabafou.
O drama das
clínicas do Rio de
Janeiro é vivido
por profissionais
de outros esta-
dos. Em São
Paulo a situação
também é crítica.
�Tivemos uma
queda expressiva
no número de
usuários dos
planos de saúde
e uma elevação
dos custos
operac ionais ,
fato que tem
levado à insolvência das clínicas,
sobretudo na capital. Muitas já fe-
charam e grande parte trabalha
numa situação insustentável�,
afirma Paulo Roberto Dias dos
Santos.
A ANS concedeu um reajuste nos
preços dos planos de saúde no ano
passado vinculado ao repasse
para os honorários profissionais,
mas segundo ele, o problema não
foi resolvido porque a grande
maioria das empresas optou por
um aumento menor ao usuário do
que o valor que levaria a um
acréscimo para os honorários dos
médicos. �As empresas acharam
que não era interessante do ponto
de vista comercial repassar aos
médicos aquele valor. Infelizmen-
te essas distorções têm obrigado
muitos colegas de uma certa ida-
de a voltar a dar plantões nos fi-
nais de semana para poder equi-
librar as contas�, lamenta.
Para o diretor clínico do Hospital
Ortopédico de Belo Horizonte e
presidente eleito da Federação In-
ternacional de Sociedades de Ci-
rurgia da Mão Arlindo Gomes
Pardini, a maioria das clínicas vai
mal do ponto de vista financeiro.
As exceções, segundo ele, são as
clínicas super especializadas, qua-
se sempre centradas em um único
profissional e baseadas no seu
prestígio pessoal. �Há anos as
diárias hospitalares e  taxas
adotadas pelos convênios não so-
frem reajustes proporcionais à in-

flação. E não
podemos com-
pensar os
déficits de caixa
com aumentos
de taxas, como
faz o governo�,
disse.
Para ele a
remuneração
paga pelos
convênios não
permitem inves-
timentos em
novos equipa-
mentos e insta-
lações. Com re-
lação ao SUS, o
quadro é pior.
�Os hospitais
públicos que

atendem pelo SUS são
cronicamente deficitários. Para não
fechá-los o governo dispõe de ver-
bas e de pessoal, privilégio que as
clínicas particulares não têm�,
explica. Para ele, uma das
alternativas seria a concessão de
benefícios fiscais para que as
clínicas possam continuar ofere-
cendo um serviço médico de pa-
drão razoável.

A SBOT se mobiliza

O presidente do Comitê de Defe-
sa Profissional da SBOT, George
Bitar, disse que a entidade não vai
ficar de braços cruzados. �Esta si-
tuação requer a adoção de medi-

das imediatas. Precisamos encon-
trar uma forma de mudar o qua-
dro caótico em que se encontram
as clínicas ortopédicas brasileiras�,
alertou.
Segundo ele, a SBOT vai
discutir o problema com a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplemen-
tar e com o Ministério da Saúde.
�Até agora os órgãos regulatórios
mostraram-se insensíveis à
angústia dos médicos no Brasil,
mas precisamos alertá-los  para a
falência iminente das clínicas,
caso os valores praticados
atualmente sejam mantidos�,
afirmou logo após a reunião do
Comitê de Defesa Profissional
ocorrida no dia 14 de março, da
qual participou o presidente da
SBOT, Sérgio Franco.
A  SBOT va i  buscar  apo io
da Assoc iação Méd ica
Brasileira, Conselho Federal de
Medic ina ,  da  Federação
Nac iona l  dos  Méd icos  e
entidades sindicais, além de
contatar, também, represen-
tan tes  das  empresas  de
medic ina  de  grupo e  das
cooperativas médicas.�Teremos
de adotar um posicionamento
r íg ido  para  não ace i ta r
propostas que não resolvam de
vez  essa  ques tão .  Vamos
promover debates em todo o
Pa í s  e  tenho cer teza
de que o  Bras i l  in te i ro  i rá
acordar para esse problema�,
garantiu.

Participaram da reunião do Comitê de Defesa Profissional (da esq. para dir.)
Paulo Roberto D. Santos, Sérgio Franco, George Bitar e Frederico Genuíno

HH
á tempos tem se falado sobre
a necessidade de revisão nos

valores de honorários médicos,
que estão sem reajustes há sete
anos. Tal distorção tem levado inú-
meras clínicas pelo Brasil a fechar
as portas por absoluta falta de con-
dições de manter suas estruturas
em pleno funcionamento em
virtude dos baixos valores pagos
pelos convênios médicos e pelo
Sistema Único de Saúde. No Rio
de Janeiro, 90% das clínicas orto-
pédicas já está operando no
vermelho. �Nossa  situação é
desesperadora e se não houver
mudanças todo o sistema vai entrar
em colapso�, avisou o presidente
da Associação das Clínicas de Or-
topedia do Estado do Rio de
Janeiro (Acoerj), Frederico
Genuíno.
Ele informou que a entidade tem
feito incursões junto à Agência Na-
cional de Saúde Suplementar
(ANS) para fazer constar nas
planilhas de custos das operado-
ras um reajuste para os honorários
médicos. Além disso, ele quer que
as empresas respeitem as tabelas
de procedimentos e honorários
médicos. �Estamos discutindo
mudanças nas tabelas de 2003
quando muitos planos de saúde
estão trabalhando com tabelas de
1990. É preciso criar mecanismos
que garantam o cumprimento das
tabelas por parte das empresas.
Esse trabalho cabe à ANS mas ela
tem sido omissa�, diz.  Segundo ele
muitas clínicas têm partido para o
desespero, oferecendo serviços
que as operadoras não cobrem
como estética, ginástica, RPG,
acupuntura etc.
O prognóstico do ortopedista Sér-
gio Rudge, da Clínica de Ortope-
dia e Traumatologia Oscar Rudge,
do Rio de Janeiro, é desalentador.
Segundo ele, a situação piora a
cada dia. Convidado pelo Jornal
da SBOT a fazer uma avaliação
sobre a situação das  clínicas em
seu estado, ele respondeu que foi
obrigado a dispensar seis funcio-
nários em março por conta do alto
custo operacional. �Estamos nas
mãos de um verdadeiro cartel. Só
não fechamos as portas porque
temos muitos anos de tradição tra-
tando das famílias cariocas e 60

As clínicas de ortopedia fazem verdadeiros malabarismos para continuar sobrevivendo

socorro
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Para que surja a obrigação de inde-
nizar, é necessário que fique

provado que houve erro no
tratamento, traduzido na imperícia do
médico, o que caracterizaria a culpa.
O simples fato de o paciente
apresentar seqüelas de cirurgia a que
foi submetido para o tratamento de
fratura de fêmur E, ou de ter havido
infecção hospitalar, não é suficiente
para se proclamar a culpa, desde que
a prova dos autos não a indique.
Os desembargadores da 9ª Câmara
Cível foram unânimes e decidiram
que, com efeito, trata-se de
responsabilidade subjetiva, cabendo o
ônus da prova ao apelante. Contudo,
a prova trazida aos autos, seja a
pericial ou a testemunhal, sendo esta
última constituída de depoimentos de
renomados médicos que atenderam
ao paciente, não indica que as
seqüelas que o paciente apresenta
sejam provenientes de erro médico,
senão das limitações naturais que a
medicina ainda apresenta, não
obstante os fantásticos progressos que
vem demonstrando, mormente no
campo da cirurgia. Entretanto, ainda
não se descobriu uma técnica que seja
infalível, de modo a restabelecer no
paciente o estado anterior ao ato
cirúrgico, quando gozava de plena
saúde e perfeita higidez.
No laudo pericial, o perito concluiu
que o paciente foi vítima de
fratura diafisária do fêmur. O
médico que o assistiu optou pelo
tratamento cirúrgico, com implante
de instrumental de Richard�s.
Posteriormente, o paciente apresentou
infecção óssea que resultou em
sucessivas intervenções cirúrgicas e
que teve como resultado final a
consolidação da fratura com a
presença de implante ósseo (placa

Decisão judicial em
cirurgia ortopédica

JURISPRUDÊNCIA

Caso de
responsabilidade
civil e erro médico
julgado em 1997

Olevantamento foi feito através
 de uma comparação entre os

valores de consultas, honorários e
serviços prestados nos anos de
1995, 2001 e  fev/2003, nos
consultórios e clínicas de Ortopedia
e Traumatologia e comparadas com
a variação do dólar. Para cada grupo
de 1.000 consultas atendidas nas
clínicas foram realizados em média
750 exames de Raio X, 2.300
sessões de fisioterapia e 300
procedimentos em sala de
imobilizações, gerando um total de
10.000 CH em procedimentos
cirúrgicos. Em consultórios,
para cada 100 consultas gerava-se
em média 1.000 CH de honorários.
Para cada 100 consultas feitas em
consultório particular há
uma perda de U$991 no
faturamento, ou R$ 3.488,00. Nas
clínicas, para cada 1.000 consultas
a perda é de R$75.241,00.
Equiparando ao dólar, os
ortopedistas e as clínicas ortopédicas
recebem hoje em reais 56,37%
menos do que recebiam em 1995
para atender ao mesmo número de
pacientes. Como algumas clínicas
praticam um desconto de 30% sobre
sua fatura, as perdas podem chegar
a 67,13% do total dolarizado.
Em contrapartida, as despesas tanto
de consultórios como de clínicas
continuaram crescendo desde a

estabilização da economia, o que
também contribuiu para o aumento
destas perdas.
Em  nossos consultórios e clinícas
existem atividades que não geram
receita, como: recepção,
faturamento, administração,
conservação e segurança. Isto
significa dizer que são todas pagas
a partir de nossos honorários.
Como nossa atividade profissional
não está gerando lucros, o resultado
final é uma redução das sobras.
Sobras do quê? Resposta: dos nossos
honorários, que ao final são ainda
mais irrisórios.

angulada), encurtamento do referido
membro em 0,5 cm, atrofia muscular
e marcha claudicante. Esta evolução
desfavorável deveu-se ao quadro de
osteomielite subseqüente à intervenção
cirúrgica realizada em 1989. Como se
vê, em nenhum momento o perito
aponta como incorreto o tratamento
que foi ministrado ao paciente.
Uma das testemunhas ouvidas, um
médico ortopedista que tratou o
paciente após ter sido ele operado e
ficado insatisfeito com o resultado,
declarou que em momento algum lhe
foi falado de erro médico. O paciente
cuidou da infecção que evoluiu bem
e, após a fratura consolidada, foi
retirado o material de fixação. Toda a
cirurgia, seja qual for o porte, corre
um risco de infecção porque abre-se
o meio interno e entra em contato com
o meio externo. Logo, o paciente que
se submete a uma cirurgia, seja qual
for, passa por um risco, independente
da perícia do médico. No caso
concreto, não se vislumbrou nenhum
erro, apenas uma mera infecção.
Outro médico que atendeu o paciente
posteriormente à cirurgia atestou que
houve uma fratura, um desvio, e
quando se tem um desvio, há uma
deformidade. O caso chegou às suas
mãos já com a deformidade, todavia,
a ciência médica não é uma ciência
exata, logo, é quase impossível
informar o motivo desta deformidade.
Qualquer indicação, seja grande
perda óssea ou outro qualquer fator,
até mesmo erro médico, é entrar num
mundo de conjecturas, porque
somente na hora é que o cirurgião
pode avaliar a conduta. Como foi
constatado, nenhum médico imputou
aos apelados a prática de um erro
no tratamento a causar as seqüelas
que o paciente apresenta. Portanto,
não há como imputar aos apelados
a prática de um erro no tratamento
cirúrgico ante a falta de prova.
Por isso não há como se impor o dever
de indenizar.

Antonio Ferreira Couto Filho
Consultor Jurídico da SBOT

Pesquisa realizada pelo Centrauma detectou perdas
de até 56% no faturamento das clínicas ortopédicas

Os dados estatísticos, que geraram os
percentuais de número de exames,
procedimentos e sessões de fisioterapia
para cada grupo de 1000 consultas
foi extraído da média de atendimentos
de nossa clínica e de outras nove clínicas
ortopédicas que prestam os mesmos
serviços. Os  custos de insumos foram
fornecidos por 18 clínicas, inclusive as
dez que forneceram os dados anteriores.
Os valores de CH, consultas, e
procedimentos foram fornecidos pela
Abramge, Grupo Ciefas, seguradoras
e auto-gestoras. A variação dos impostos
foi fornecida pela Receita Federal,
Ministério do Trabalho, INSS, pelo
informativo IOB e pelas prefeituras de
Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro,
Nova Iguaçu.

Carlos Alfredo L. Jasmin
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PREVENÇÃO

SBOT
SBOT lança campanha nacional de prevenção ao trauma durante a maior festa popular do Brasil.

O presidente da entidade Sérgio Franco disse que as campanhas ajudaram a
reduzir  o número de acidentes em todo o país

Segundo a Organização Mundial da Saúde o trau-
ma de trânsito é um dos principais problemas de

saúde pública no mundo. A cada 30 segundos uma
pessoa morre em virtude de acidentes de trânsito
em algum lugar do planeta e o Brasil detém um
incômodo primeiro lugar no ranking dos países onde
ocorrem o maior número de óbitos. Segundo as
estatísticas, o trauma é a primeira causa de morte
em jovens até 49 anos no Brasil. A cada 10 minutos,
um brasileiro morre em virtude de traumas de trânsito
e a cada 10 acidentes duas vítimas ficam gravemente
feridas, com lesões complexas e seqüelas de difícil
tratamento. Para cada óbito, 16 pacientes são
hospitalizados e 381 são atendidos pelos hospitais
da rede pública, representando a maior despesa do
SUS.
Segundo os especialistas em segurança no trânsito
a prevenção é a melhor alternativa para diminuir o
número de acidentes. Por isso a Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia lançou a campanha
Carnaval sem Traumas em todo o Brasil com a
distribuição de material impresso e orientações gerais
aos motoristas.  O lançamento oficial da campanha
Carnaval sem Traumas ocorreu no dia 27 de
fevereiro, no Rio de Janeiro, com a presença do
presidente da SBOT Sérgio Franco e no dia seguinte,
diversos eventos em todas as capitais marcaram o
início da campanha nos estados e  municípios.
A escolha da data não foi ao acaso: durante o
carnaval, o número de acidentes aumenta em cerca
de 20%. �A ortopedia brasileira especializou-se no
tratamento de traumas cada vez mais graves e tem
a responsabilidade ética e técnica de alertar a
população para evitar que isso aconteça. E a
população respeita a posição e a opinião do
ortopedista porque sabe que ele tem credibilidade e
conhecimento para dizer quais são as medidas de
prevenção que ela deve adotar. Essa é a posição da

SBOT e de seu presidente, Sérgio Franco�, declarou
Marcos Musafir.
O secretário-geral da SBOT Moisés Cohen disse que
a campanha foi idealizada porque a cada ano há
um crescimento no número de  acidentes de trânsito.
�Precisamos tirar o Brasil da posição de campeão
mundial de mortes no trânsito. Isso somente é
possível através da conscientização dos motoristas
para a adoção de medidas simples, como o uso do
cinto de segurança. Esse passo é importante para
aumentar nossa participação nos problemas da
sociedade brasileira e ajudar a melhorar a qualidade
de vida da população�, disse.

De Norte a Sul
Em São Paulo, a organização ficou a cargo da SBOT-
SP. A regional contratou um bloco carnavalesco e
colocou um grande contingente de profissionais nas
ruas para orientar os motoristas.  �A participação de
sociedades civis como a SBOT na prevenção ao
trauma do trânsito é importante porque mostra a
complexidade do problema. A responsabilidade em
mudar esse quadro é de todos nós�, informou o
presidente da SBOT-SP, Pedro Doneux.
O trabalho de distribuição de folhetos e orientação
aos motoristas foi feito por cerca de 30 alunos da
Faculdade de Medicina da Universidade de Santo
Amaro (Unisa), representando a liga de ortopedia.
�O trauma de trânsito tem um impacto social muito
grande. A participação de alunos é importante
porque além de ser os responsáveis pelo tratamento
dessas lesões no futuro, passam a  conhecer a
importância do envolvimento em campanhas de
cunho social�, afirmou Edgar Pereira Júnior, professor
de ortopedia e traumatologia da Unisa.
Em Brasília os ortopedistas ligados à SBOT fizeram
plantão no semáforo da 601 Sul, uma das principais
vias do Distrito Federal. Nos hospitais da rede pública

da cidade o atendimento no pronto socorro chega a
dobrar durante o carnaval. �As pessoas precisam
saber que 92% dos acidentes ocorrem por falhas
humanas e que o álcool é o grande vilão dessa
história�, declarou o presidente da SBOT-DF, Sidney
Haje. Em média, 55% das pessoas que morrem no
trânsito apresentam teor alcoólico no sangue superior
ao permitido. No Maranhão, os ortopedistas
percorreram as ruas da capital São Luís, entregando
folhetos e orientando os motoristas para evitar
excessos, tanto de velocidade quanto de consumo
de álcool.

Objetivos alcançados
A campanha teve ampla cobertura da imprensa
brasileira, com a realização de várias entrevistas para
jornais e revistas, rádio e televisão. Na avaliação do
presidente da SBOT, Sérgio Franco, a campanha teve
uma excelente repercussão e atingiu a todos os seus
objetivos. �O retorno que obtivemos dos motoristas
e da população em geral superou todas as nossas
expectativas. Isso aconteceu por causa da adesão à
campanha em todos os estados, tanto por parte das
regionais quanto por parte do poder público�, disse.
Na sua avaliação, a campanha atingiu seus objetivos
porque ajudou a reduzir o número de acidentes
durante o carnaval. Estatísticas da Polícia Rodoviária
Federal confirmam a redução dos acidentes em 10%,
e de 19% no número de óbitos em 2003, uma
vitória quando comparada ao crescimento
anual de 20% destas situações nos últimos
3 carnavais no país�, informou. �A ativa participação
dos ortopedistas em ações diretas nas ruas, em
palestras e entrevistas influenciaram positivamente
nestes resultados�. Segundo ele, a responsabilidade
social da SBOT e de outras instituições, voltadas para
a prevenção de traumas de trânsito continuarão
durante todo o ano.

proteção à Vida

Os acidentes de trânsito constituem um dos
maiores problemas de saúde pública da
atualidade. Durante o 1º Encontro Cidadania,
Trânsito e Vida, promovido pela Fetranspor
no último dia 12 de fevereiro, no Rio de Janeiro,
o secretário de estado dos transportes do Rio de
Janeiro Augusto Ariston, afirmou que 50 mil
pessoas morrem no Brasil todos os anos
vítimas de acidentes de trânsito. �Uma
nação civilizada não pode conviver com
esse genocídio�, disse.

Encontro propõe ações para reduzir acidentes
TRÂNSITO

O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina
de Emergência Marcos Musafir defendeu a
realização de dosagem alcoólica nos hospitais
entre as vítimas de acidentes de trânsito. �Saber a
dosagem do álcool pode ajudar os médicos no
diagnóstico�, declarou. O encontro contou com a
participação de autoridades civis e militares,
especialistas, representantes da sociedade civil e
estudiosos do trânsito no Brasil.
Por sua importância, o evento foi considerado pelo
Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro

uma reunião de trabalho, na qual compareceu o
vice-presidente Sérgio de Azevedo Damasceno
acompanhado de sete conselheiros. Ao final,
foram propostas diversas medidas para diminuir
a violência no trânsito: intensificação de ações
educativas da pré escola à universidade;
capacitação permanente do motorista;
aprimoramento das vias públicas e sistemas de
sinalização; intensificação do policiamento do
trânsito e reeducação daqueles que violarem as
leis de trânsito, entre outras.

Jornal da SBOT
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As estatísticas do
trânsito no Brasil

1. O trauma de trânsito é
responsável pela morte de 1
brasileiro a cada 10 minutos.

2. Para cada óbito, 16 pacientes
são hospitalizados e 381 são
atendidos.

3. Segundo a Organização Mundial
de Saúde o trauma de trânsito é o
principal problema de Saúde Pública
no Mundo.

4. Ocorre na Terra uma morte no
trânsito a cada 30 segundos, o que
corresponde à queda de 24 aviões tipo
Boeing por dia.

5. Cerca de 92% dos acidentes
acontecem por falha humana.

6. Os traumas de trânsito representam
a MAIOR despesa do SUS - Ministério
da Saúde.

7. Cerca de 65% dos leitos dos
hospitais de emergência estão
ocupados por vítimas do trânsito.

8. O trauma é a primeira causa de
morte em pessoas até 49 anos no
Brasil.

9. Em média, 85% das mortes dos
ocupantes do banco frontal são
causadas por passageiros do
banco traseiro sem cinto de
segurança.

10. O álcool interfere no
pensamento, julgamento,
razão, reflexos e no auto-
controle.
No motorista, reduz a
atenção, a noção de
profundidade, o
tempo de reação, a
habilidade motora
e a capacidade
de interpretar
situações.

Centenas de estudantes de medicina distribuindo folhetos sobre prevenção

Visite o site www.sbot.org.brVisite o site www.sbot.org.brMarço/2003
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Em São Paulo, o auditório do Hotel Sheraton Mofarrej
ficou lotado, revelando o interesse dos ortopedistas

Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br8

ESPAÇO DOS COMITÊS 2O SIMPÓSIO PÓS-AAOS/SBOT

Simpósio leva aos ortopedistas brasileiros os destaques
do congresso da Academia Americana de Ortopedia

Certamente um dos
congressos mais impor-

tantes em ortopedia e
traumatologia do mundo é o
congresso da American
Academy of Orthopaedics
Surgeons (AAOS), que
acontece anualmente nos Es-
tados Unidos. Tradicionalmen-
te a ortopedia brasileira
sempre foi muito bem repre-
sentada no encontro, ficando
sempre nas primeiras
colocações em números de
profissionais inscritos.
Entretanto apenas uma
pequena parte dos profissio-
nais tem condições de arcar
com os custos da viagem,
estadia e inscrições para as diversas palestras
e conferências.
Para suprir essa carência a Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia organizou,
sem custos para o especialista, com apoio
da Pfizer/Pharmacia o 2º Simpósio
Pós-AAOS/SBOT, realizado em São Paulo, Belo
Horizonte e Rio de Janeiro ao longo do mês
de março. Foram convidados os principais
speakers brasileiros que estiveram no congres-
so da AAOS para trazer os destaques do
congresso anual da Academia Americana de
Ortopedia. O encontro possibilitou aos pre-

Atualização em
       tempo real

Atualização científica
 em tempo real

Estamos informando os colegas sobre a
realização do IX Congresso Brasileiro da

Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico,
entre os dias 29 a 31 de maio, na cidade de
Foz do Iguaçu, PR. O programa científico está
pronto e será divulgado em breve. Os convi-
dados estrangeiros são: Cllifford Jones (EUA),
Michael Wagner (Áustria) e Virgínia Gimenez
(Argentina).
Outra notícia importante é a reformulação do
Estatuto da SBTO, que está sendo realizada
por comissão específica cujo responsável é
Cleber Pacolla. Existe a necessidade de en-
quadrar os pr incípios estatutár ios da
SBTO dentro dos concei tos atuais da
nossa especialidade, relacionamento com a
SBOT e principalmente crescimento de nos-
sa Sociedade. Estas propostas serão discuti-
das por ocasião do nosso congresso. Dentro
em breve nossos associados estarão receben-
do cópia das al terações para sua
prévia análise.
Também iremos realizar o I Curso Anual de
Instrução Prática da Sociedade Brasileira de
Trauma Ortopédico � Conceitos Atuais e So-
luções Práticas para a Fixação de Fraturas,
nos dias 15 e 16 de agosto de 2003.
Objetivo: atividades com características essen-
cialmente práticas.  

Geraldo Motta
Presidente da Sociedade

Brasileira de Trauma Ortopédico

sentes conhecer avanços recentes da ortopedia
mundial.
Segundo o professor Edgard dos Santos Perei-
ra, que foi um dos coordenadores do encontro,
o 2º Simpósio Pós-AAOS/SBOT foi importante
porque trouxe também, uma análise crítica dos
professores que participaram do encontro nos
Estados Unidos. �Os profissionais convidados
pela SBOT são especialistas dentro de suas áreas
de atuação e não se limitaram apenas em trans-
mitir o que ouviram, mas também, de avaliar e
discutir o assunto com seus pares
brasileiros�, disse.

Trauma
       Ortopédico
Trauma
       Ortopédico
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Informe publicitário veiculado em jornal paulista  leva a Associação
Médica Brasileira a manifestar-se contra resolução do Cofen

A Associação Médica Brasileira criticou o
informe publicitário veiculado pelo Conselho

Regional de Enfermagem de São Paulo
(Coren-SP) no jornal Folha de S. Paulo, no dia
20 de fevereiro, sobre a nova resolução
do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).
A AMB considera ilegal e arbitrária a resolução
do Cofen, que atribui aos enfermeiros o ato
de requisitar exames, realizar diagnósticos
e prescrever medicamentos à revelia da
orientação médica.

NOTÍCIAS DA CET

Akira Ishida
Arlindo Pardini Jr.
Caio Nery
Carlos Giesta*
Cláudio Santili
Donato D´Angelo
Edgard dos Santos Pereira*
Eduardo Carrera*
Fernando Façanha Fº*
Fernando Baldy dos Reis
Geraldo Motta Fº
Gilberto Camanho
Itiro Suzuki
João Matheus Guimarães*
João Gilberto Carazatto
Jorge dos Santos Silva*
José Alberto Dias Leite
José Batista Volpon
José Sérgio Franco
Kodi Kojima*
Luiz Carlos Sobania
Marcio Carpi Malta
Marco Amatuzzi
Maurício de Castro
Nelson Franco Fº
Neylor Lasmar
Osvandré Lech**
Paulo Roberto Barbosa*
Renato Graça
Ricardo Esperidião
Ricardo Falavinha
Roberto Canto*
Romeu Krause Gonçalves*
Silvio Pereira Coelho
Tarcísio Eloy P. de Barros Fº*
Walter Albertoni

HOMENAGEM

A Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT divulgou a bibliografia
mínima com base na qual serão elaboradas as questões para a prova do

TARO em 2003 e do 33o TEOT em 2004

POLÊMICA

Profissionais que
    fazem da CEC uma
  comissão eficiente

     e atuante

Definidas as datas para o TEOT

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.Barros Filho, TEP & Lech, O � Exame  Físico em Ortopedia.
São Paulo: Sarvier. - 2.Canale, S.T. � Campbell�s Operative
Orthopaedics. St. Louis: Mosby. - 3.Herbert, S e Col � Ortopedia
e Traumatologia: Princípios e Prática. Porto Alegre: Artes
Médicas. - 4.Morrissy, R.T. & Weinstein, S.L. - Lowell and Winter�s
Pediatric Orthopaedics. Philadelphia: Lippincott. - 5.Pardini, A.
� Traumatismos da Mão. Rio de Janeiro: Medsi. - 6.Rockwood,
C.A. e Col � Fratures. Philadelphia: Lippincott. - 7.Tachdjian,
M.O. - Pediatric Orthopaedics. Philadelphia: Saunders. -
8.Revista Brasileira de Ortopedia. - 9.Journal of the American
Academy of Ortopaedics Surgeons. - 10.Journal Bone Joint
Surgery. - 11.Clinica Ortopédica - Ed. Medsi. - 12. Atualizações
em Conhecimentos Ortopédicos: Trauma � SBOT/AAOS. - 13.
Atualizações em Conhecimentos Ortopédicos: Ortopedia
Pediátrica � SBOT/AAOS.

Diretoria da CET
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho (presidente), Jair Ortiz (secretário-executivo), Pedro Péricles Ribeiro Baptista

(secretário-adjunto), Edilson Forlin, Flávio Faloppa, Geraldo Rocha Motta Filho, Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral

12/07/2003
FÓRUM DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
Chefes dos Serviços Credenciados, Com. Nac. de Res.
Médica, MEC e SBOT
Local: XVII ORTRA INTERNACIONAL
Hotel Intercontinental - Rio de Janeiro

13/08/2003
TARO

08, 09 e 10/01/2004
33º TEOT
Local: The Royal Palm Plaza - Campinas, SP
Valor da inscrição: R$ 401,00
Período da Inscrição: de 01 a 30 de setembro de 2003
Escolha de Observadores:
Serão indicados pelos chefes de serviços mas a decisão
final fica a critério da CET.

Maiores informações podem ser obtidas na
Secretaria da CET, com Silvana (0800 557268)

questiona ato do CofenA M BA M B
A AMB divulgou nota afirmando que �a resolução
do Cofen exorbitou os limites de atuação dos
enfermeiros, já devidamente fixados pela Lei n.º
7.498/86 e pelo Decreto n.º 50.387/611, que es-
clarecem que os profissionais de enfermagem
podem, apenas na condição de integrantes da
equipe de saúde, atuar em ações previamente
estabelecidas em programas de saúde pública em
rotina aprovada pela instituição de saúde�. A AMB
promete recorrer à Justiça para corrigir as distorções
da resolução do Conselho Federal de Enfermagem. * Diretoria gestão 2003** Presidente gestão 2003
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ASociedade Chilena de
Ortopedia e Traumatologia

(SCHOT) vai realizar, entre os dias
9 e 11 de outubro, o IX
Congresso Sul-americano de
Ombro e Cotovelo. O encontro
será no Hotel Marriott, em
Santiago. O presidente da
SCHOT, Sergio Montenegro,
conclama os ortopedistas
brasileiros a participarem do
encontro. Já confirmaram
presença o americano James
Esch (Cirurgia Artroscópica) e o
suíço Ralph Hertel, (Cirurgia
Aberta).
Informações: Secretaria da
Sociedade Chilena de Ortopedia
e Traumatologia.
Telefone:  56-2-2072151,
Fax:  56-2-2069820,
schot@schot.cl

www.limatur.com 5561-4188(11) E-mail: limatur@limatur.com

PACOTES P/

CONGRESSOS

PACOTES P/

CONGRESSOS

DETALHES DOS EVENTOS ACIMA E OUTROS, CONSULTE-NOS

Viagens e Turismo

CONGRESSOS NO BRASIL

Mai / 03

Mai / 03

Jun / 03

Jun / 03

Set / 03

Jul / 03

Set / 03

Jul / 03

Out / 03

Vitória R$ 122R$ 582

Só hotelPreços a
partir de (*)

(*) PREÇOS INCLUINDO AÉREO E TERRESTRE, SAINDO DE SÃO PAULO. CONSULTE SAÍDA DE OUTRAS CIDADES.

Foz do Iguaçu R$ 215R$ 1130

Fortaleza R$ 151R$ 1091

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

R$ 375R$ 653

R$ 300R$ 624

Florianópolis

Rio de Janeiro

R$ 170R$ 430

R$ 170R$ 494

Rio de Janeiro

Recife

R$ 300R$ 624

R$ 132R$ 888

XI Congr. Bras. de Cirurgia e Medicina do Pé

IX Congr. Bras. de Trauma Ortopédico

IX Congr. Brasileiro de Coluna

V Congr. Brasileiro de Ortopedia Pediátrica

X Congr. Brasileiro de Quadril

XVII Congr. Sulbrasileiro Ort.Traum. SULBRA

12th Interm. Symposium on Limb Salvage

XVII Ortra Internacional

XXXV Congr. Bras. de Ort. e Traumat.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS - Consulte nossos preços

Maio / 03

Junho/ 03

Junho / 03

Maio / 03

Julho / 03

Agosto / 03

Agosto / 03

Setembro / 03

Setembro / 03

Outubro / 03

Setembro / 03

Outubro / 03

Outubro / 03

Lecco - ITA

Havana - CUB

Hilton Head - USA

Flórida - USA

Roma - ITA

Helsink - FIN

Toronto - CAN

Praga - RTC

Baltimore - USA

San Diego - USA

Chicago - USA

Salt Lake - USA

Santiago - CHI

Congr. ASAMI - Fixador Externo

XVI Simposio Int. Fijación Externa y Técnicas Afines

Congr. Americano de Cirurgia do Pé (AOFAS)

Congr. Americano de Ortopedia Pediátrica (POSNA)

IMAST - 10th Int. Meeting on Advanced Spine Techiques

EFORT - 6th Cong. European Fed.of.Mat.Ass. Of Ortho and Traum.

Congr. Americano de Joelho (KNEE SOC)

EUROSPINE Annual Congr. Spine Society of Europe

13th Annual Baltimore Limb Deformity Course

North American Spine Society 18th Annual Meeting (NASS)

Congr. Americano de Cirurgia da Mão

Congr. Americano de Trauma Ortopédico (OTA)

IX Congr. Sulamericano de Ombro e Cotovelo

EVENTOS

Ligue grátis  0800 55726810

A banca A. Couto &  Advogados
Associados, que presta

consultoria jurídica à SBOT, vai
promover o Curso de Perícia Judicial
em Ortopedia, no dia 26 de abril,
das 8h às 18h, no Hotel Meliá
Confort, em São Paulo.
A SBOT vai fazer a certificação
do médico e oficiará o Tribunal
de Justiça do Estado de
cada formando para informar
sobre a existência do perito na
especialidade.
Incrições: A. Couto &  Advogados
Associados.
Telefone: (21)   2221-4819,
fax: (21) 2221-5024,
acoutoadvogados@aol.com

  A. Couto &
   Advogados

    promove Curso
  Perícia Judicial

  em Ortopedia

A dquira o premiado DVD tridi-
mensional �O ombro do

Atleta�, do professor Richard
Hawkings .
As primeiras 30 unidades  com
desconto para brasileiros, custarão
apenas US$ 110 até 30/04/2003.
Ligue grátis e solicite o formulário à
SBOT através do 0800-557268.

 Promoção
 exclusiva
  AAOS/SBOT

Congresso de
Ombro e Cotovelo

SERVIÇOS

29 de outubro a
1o de Novembro de 2003

Local: Centro de Convenções
Olinda/Recife - Pernambuco
M A I O R E S  I N F O R M A Ç Õ E S

      PROMOVE: (81) 3421.2165
3222.6581
3423.5245

promove.eventos@uol.com.br

w w w . s b o t 2 0 0 3 . c o m . b r

Treinamento
Hospital Ortopédico de Belo Horizonte
oferece vaga para Treinamento em Cirurgia
do Quadril � Substituições Articulares
(R4), com duração de seis meses. Os
candidatos deverão possuir Título de
Especialista da SBOT.

Informações: (31) 3289-1236

SBOT participa de
  projeto da Igreja Católica

Café da manhã educativo, com alimentos adequados,
reúne idosos com objetivo de transmitir orientações para

a prevenção de acidentes e osteoporose.

ASBOT continua desenvolvendo campanhas de prevenção voltadas para
a comunidade, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para

tanto, o Presidente da SBOT Sérgio Franco reuniu-se em Brasília com o Bispo
Vitélio Pazza, Coordenador Nacional de Campanhas da CNBB e com o
Arcebispo de Brasília, Dom Falcão, para estabelecer parcerias nacionais de
prevenção de acidentes e osteoporose à pessoas na terceira idade.
A primeira ação desta parceria, que servirá de modelo, acontecerá nas Igrejas
Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, no Rio de
Janeiro, no dia 20 de abril, com a presença de idosos da comunidade. O
encontro faz parte da campanha oficial  da Igreja Católica em 2003, Ano da
Fraternidade dos Idosos, e a SBOT desenvolveu os materiais didáticos aos
participantes sobre a importância da alimentação adequada no café da manhã
e outras refeições, das atividades físicas adequadas, além dos cuidados
necessários para evitar acidentes domésticos. �Acidentes no lar e osteoporose
são os principais problemas dos idosos atualmente e precisam ser reduzidos�,
disse o presidente da SBOT Sérgio Franco.

Dia mundial da saúde
07 DE ABRIL DE 2003

TEMA OFICIAL DA OMS:
�AMBIENTES SAUDÁVEIS E SEGUROS PARA CRIANÇAS�

ASBOT e o Comitê de Ortopedia Pediátrica alertam e publicam orientações
de prevenção à acidentes com crianças.

Veja no site www.sbot.org.br

COMUNICADO

Comunicamos que a Classificação
Hierarquizada de Procedimentos Médicos

AMB/CFM/FIBE, encontra-se em consulta pública
na Internet, no site das Entidades Médicas
www.amb.org.br
www.portalmedico.org.br

Eleuses Vieira de Paiva
Presidente da AMB
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10 a 14

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

ar

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

Ab
r

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

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

ai

04 a 06
III Congresso Mundial de Ortopedia Pediátrica
VI Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
Salvador - BA - Fone: (71) 264-3477 / Fax: (71) 264-0508

30 a
02/10

Congresso Brasileiro do Comitê Asami
Gramado / RS - Fone: (51) 3332-4101

Se
t

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

CARTAS

Visite o site www.sbot.org.br

10 a 12
10º  COTESP – Congresso de Ortopedia e Traumatologia
do Estado de São Paulo
Santos/SP - Fone/Fax: (11) 3889-7073 / 3887-3237

01 a 04

XII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Pé;  III
Congresso Latino-americano de Medicina e Cirurgia da
Perna e Pé; II Congresso Pan-americano de Medicina e
Cirurgia  da Perna e Pé
Vitória / ES - Fone: (27) 325-3184 / 324 – 1333

Ab
r

M
ai

No
v

11

DDG: 0800-557268
www.sbot.org.br
sbot@sbot.org.brAl. Lorena, 427 - 14º andar - Jd. Paulista - CEP 01424-000 - São Paulo - SPAl. Lorena, 427 - 14º andar - Jd. Paulista - CEP 01424-000 - São Paulo - SP

COMUNIQUE-SE COM A SBOTCOMUNIQUE-SE COM A SBOT

Honorários

Aumento de receita

08 a 10
8º Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas
Campinas / SP - Fone: (11) 3887-3237

15 a 17
IX Congresso Norte-Nordeste de Ortopedia e  Traumatologia
XI Congresso Baiano de Ortopedia
Salvador / BA - Fone: (71) 235-9146 / 235-6462

05 a 07
XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Florianópolis / SC - Fone: (48) 224–7466

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

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

29 a 31
Trauma 2003
Foz do Iguaçu / Paraná - Fone: (11) 3887-7772

Ju
n

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

29 a

01/11

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

Ju
l

Se
t

Ou
t

21 a 22
III TROIA - Soc. Bras. de Ortopedia Pediátrica
Campinas / SP - Fone: (11) 3887-7772

De
z IV Congresso Paranaense de Ortopedia e Traumatologia

XII Encontro Hein-Rucker da SBOT-PR
Curitiba / PR - Fone: (41) 262-8023

04 a 06

Fui solicitado a auxiliar uma revisão de artroplastia total de quadril
no dia 15/11/2002, às 9 horas (feriado, ficando o bloco cirúrgico
�mais tranqüilo� para a cirurgia proposta). Às 07h30 do dia marcado
o pessoal do bloco ligou para a casa do colega que solicitou minha
presença pedindo para que a cirurgia fosse antecipada e ele não
comunicou-me tal fato pois os procedimentos pré-operatórios seriam
realizados enquanto eu chegava. Cheguei às 09h20 e me foi dito que
eu não precisava entrar no bloco cirúrgico pois tudo corria bem, mas
que eu deveria permanecer no local para o caso de haver necessida-
de. Felizmente tudo evoluiu dentro do previsto e não precisei partici-
par do ato em si e saí por volta de 11h40. Tratava-se de uma cirurgia
em paciente de convênio do próprio hospital (AMHISA, do Hospital
Ibiapaba, de Barbacena) e não recebi os honorários na época
esperada. Solicitei esclarecimentos por telefone e fui informado de
que não recebera porque não havia entrado no campo cirúrgico. Acho
que um médico que não participa de um ato cirúrgico NUNCA deve
receber honorários, mas neste caso específico julgo não ter culpa e
acho justo o pagamento. Gostaria de saber qual o parecer do Comitê
de Defesa Profissional da SBOT.

Sessue M. P. Ferreira Lopes

Tua situação é �sui generis�, pois apesar de não ter entrado na cirur-
gia ficou à disposição dos colegas. A tabela AMB em vigor prevê um
cirurgião e dois ou mais auxiliares para este porte (revisão). Ne-
nhum convênio paga auxílio a quem não entrou no campo operató-
rio, nem há como argumentar o contrário. Esse é o nosso parecer.

George Bitar
Presidente do Comitê de Defesa Profissional

Sou membro titular da SBOT e atualmente resido em Goiânia, GO.
Como muitos outros membros da SBOT, estou tendo dificuldade em
entrar na Cooperativa Unimed de Goiânia. Gostaria de saber se a
SBOT pode nos auxiliar.

Marcelo Quitero Rosenzweig

Como entidade, a SBOT é contrária à restrição de ingresso de médi-
cos na Unimed. No entanto, essa decisão é de responsabilidade da
Unimed-Goiânia. Sugiro que sua queixa seja encaminhada ao Con-
selho Federal de Medicina.

George Bitar
Presidente do Comitê de Defesa Profissional

Esclarecimento

A Alvin Consultoria e Assessoria S/C Ltda é especializada no au-
mento de receita médica e hospitalar através de seguros de auto-
móveis (DPVAT, RCF e APP). Para podermos atuar nos grandes
hospitais de São Paulo (Hospital São Paulo, Santa Casa de  Mise-
ricórdia, Hospital 9 de Julho e Beneficência Portuguesa) estamos
nos instalando em Osasco, SP. Atualmente esta é a única fonte de
receita médica e hospitalar no mercado brasileiro sem aumento de
receita, sem corte nos gastos e sem aumento de custos, mas ela
está sendo desperdiçada no atendimento às vítimas em acidentes
de trânsito pelo SUS e planos de saúde. Um paciente com um
cheque bom de R$ 20 mil a R$ 50 mil (apólice seguro RCF ou APP),
por exemplo, é atendido pelo SUS ou plano de saúde, quando
poderia estar sendo atendido como particular. Os médicos
ortopedistas são os maiores beneficiados, por essa razão são o
meio de comunicação para levarmos nossa proposta de trabalho
às chefias de equipe de ortopedia e diretorias clínicas dos hospi-
tais mencionados. Contamos com seu apoio e nos colocamos à
disposição para maiores esclarecimentos.

Armando Rodrigues da Silva
Diretoria Comercial

F.: (11) 3681-0419 / (14) 227-3115
E-mail:alvincons@uol.com.br

Com relação à consulta feita pelo Conselho Técnico e de Ética
Cooperativista da Unimed de Lages � SC, publicada na edição
de outubro (Jornal da SBOT nº 35), esclareço que conforme Ta-
bela AMB pode-se cobrar 100%  das cirurgias de maior porte e
50% das cirurgias de menor porte, desde que seja a mesma via
de acesso. REF.: Instruções Gerais da LPM/96.

George Bitar
Presidente Comitê de Defesa Profissional

Unimed
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CEC

Leia os critérios de como proceder para recertificar-se e usufruir das vantagens.

Pontos

80

40

30

20
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Critérios

Doutorado e livre-docência

Mestrado; Trabalho premiado pela SBOT

Publicações científicas indexadas e RBO
Aprovação em Concurso Público da Especialidade

Congresso Brasileiro (CBOT)
Formação completa na especialidade

Congressos no exterior, oficiais, estaduais da
SBOT e das especialidades;
Curso AO ou similar, apresentação de temas-
livres ou pôster no CBOT ou no exterior

Publicações científicas não indexadas;
Examinador na prova de Título de Especialista;
Apresentação de temas-livres ou pôster nos
demais eventos

Cursos, jornadas ou simpósios

Leia atentamente os critérios para a recertificação
no site da SBOT (www.sbot.org.br)

Organize as atividades científicas apenas dos
últimos cinco anos. Atividades anteriores a este
período não são consideradas válidas para a
recertificação

Preencha o formulário de Solicitação de
Recertificação que poderá ser obtido no site da
SBOT (recertificação/formulário), na SBOT Regional
ou na SBOT nacional, através de fax.

Faça cópias dos documentos e some os pontos de
acordo com a tabela de pontuação, até o limite
máximo de 80 pontos

As informações devem ser enviadas para a
Secretaria da CEC (sede da SBOT), aos cuidados
da Srta. Fabiana - 0800 55 7268

a

a

a

a

A Recertificação passo a passo

a

Isenção total ou parcial no pagamento de inscrições para os eventos oficiais da SBOT. Neste ano, por exemplo,
as inscrições para o 35o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia e o XVII ORTRA Internacional serão
gratuitas para os recertificados;

Certificado reconhecido oficialmente pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Enriquecimento curricular

A recertificação demonstra a preocupação do profissional em manter-se permanentemente atualizado

As vantagens do Recertificado


