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Uma das prioridades da SBOT para este
ano é proporcionar melhores condições de
trabalho às suas regionais em todo o País.
O vice-presidente executivo Glaydson
Godinho disse que a entidade vai oferecer
mais suporte logístico e científico.

A IMPORTÂNCIA
  estratégica

 regionais
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Editorial

O ortopedista que atende pacientes de
diferentes níveis econômicos e recebe o
mesmo valor, está infringindo o nosso
Código de Ética.

O Dia dos Comitês vai voltar a fazer parte
do Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia. A SBOT nomeou uma
comissão especialmente para definir uma
programação científica que contemple o
ortopedista generalista.

Pág. 02

Ao contrário do que se pensa, quem viaja
no banco traseiro dos automóveis corre
tanto risco quanto os ocupantes da frente
em caso de acidentes. O uso do cinto de
segurança é obrigatório e pode livrar o
passageiro de sofrer e de causar traumas
graves.

  Palavra do
Presidente

Quem ganha mais,
deveria pagar mais

das dos
A volta do Dia

    COMITÊS
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É hora de uniãoÉ hora de união
e reação A crise financeira das

clínicas de ortopedia
atingiu proporções tão
alarmantes que requer
uma reação imediata dos
ortopedistas. Em diversos
fóruns organizados para
discutir o assunto, a
conclusão foi a mesma: a
situação somente vai
mudar se os profissionais
se unirem contra o
desrespeito geral imposto
aos médicos. A SBOT e as
demais entidades médicas
já se engajaram nessa luta.
Agora, chegou a sua
vez de dar um basta!
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A SBOT promoveu, no dia 20 de abril, um
café da manhã para cerca de mil idosos.
O objetivo foi passar orientações
visando a prevenção de
patologias comuns na terceira
idade, como a osteoporose e
os traumas. O evento foi
realizado em parceria com
a CNBB em reconhe-
cimento à Campanha da
Fraternidade deste ano,
que tem o idoso como
tema central.NÚMERO RECORDE DE MEMBROS QUITAM ANUIDADE

Entrevista
O presidente da CET, Tarcísio Eloy Pessoa
de Barros Filho fala a respeito do TEOT e
da unificação dos programas de
residência médica

  VOCÊ SABE QUEM RECEBEU
MAIS DE 10.000 VISITAS EM

    APENAS DOIS MESES?
Veja na página 09

Ortopedista, obrigado por sua confiança  SBOT 2003

R.B.O. Agora nas versões
português e inglês!
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A SBOT e os idososSBOT idosos

PREENCHA A FICHA ENCARTADA
NESTA EDIÇÃO E

USUFRUA DAS VANTAGENS DE
     SER RECERTIFICADO

RecertificaçãoRecadastramento
VOCÊ JÁ ENVIOU AS INFORMAÇÕES

PARA QUE O SEU NOME
APAREÇA NO NOVO

CATÁLOGO DE MEMBROS DA SBOT?
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Muito tem se falado sobre o
nosso Código de Ética no
que diz respeito ao

pagamento por serviços prestados
pelo médico aos seus pacientes. O
código deixa claro que o pagamento
deve ser feito proporcionalmente às
posses do doente. Quando atendemos
pacientes de diferentes níveis
econômicos, cuja  contribuição é
também variada, e recebemos o
mesmo valor, estamos infringindo o
nosso Código de Ética.
O paciente de uma seguradora que
paga muito pelo seu seguro saúde
deve pagar ao médico pela tabela de
particular e, mediante recibo, ser
ressarcido pela seguradora nos limites
de sua apólice. Isto favorece as três
partes: ao paciente, que pode escolher
o seu médico; ao médico, que recebe
integralmente por seus honorários; e
a seguradora, que oferece um serviço
mais amplo, sem gastar mais.
O seguro saúde foi autorizado a
funcionar apenas como reembolso de
despesas médicas e hospitalares. É
claro que os hospitais podem ser
credenciados, porém, os médicos não,
pois os honorários devem ser
acertados entre o médico e o paciente,
incluindo nesse acordo a consulta
médica. Muitas coisas iriam melhorar
se tivéssemos coragem para lutar. Um
bom exemplo é a Unimed Seguradora
de Santos, que cobre as despesas do
paciente segurado em qualquer lugar
do Brasil ou do exterior.
Em Santos a Unimed Plus, que também
é da seguradora, paga R$ 50,00 por
consulta, e a partir deste mês o valor
será reajustado para R$ 55,00. É  uma
etapa intermediária, mas já é um
avanço. Os planos de saúde da

medicina de grupo ou de outras
entidades (santas casas, beneficências
etc.) têm como segurados pessoas
físicas, executivos ou funcionários
graduados na sua cobertura.
Em �troca� do atendimento de seus
funcionários dão carona aos
que teriam obrigação de pagar
mais pela consulta e procedimentos
ambulatoriais. Todos pagam o dobro
da tabela quando se internam em
apartamento. Deveriam pagar em
dobro pela consulta, inclusive todos
os honorários por serviços prestados
nas clínicas  ou consultórios.
Atualmente muitos procedimentos
são ambulatoriais, como as novas
técnicas minimamente invasivas  e
artroscópicas, e merecem o mesmo
tratamento quando da internação
hospitalar.
Os segurados de empresas de
autogestão (incluindo as estatais )
também deveriam pagar propor-
cionalmente ao seu nível salarial.
Estão aí algumas idéias que podem
ser colocadas em prática pelo próprio
médico. Creio que esta é uma
saída para uma crise que está
ameaçando muitas clínicas  e
consultórios. Não esperem que as
entidades tomem uma posição
favorável aos médicos. Não se
acomode.
É claro que a SBOT vai continuar
apoiando seus membros nesse
momento tão difícil, mas pense nisso
e traga suas contribuições para as
discussões do dia 9 de maio. Todos
perguntam o que a SBOT faz pelo
ortopedista. Está na hora de você
mostrar e fazer sua parte.

George Bitar
Editor-chefe

EDITORIALEDITORIAL

DEVERIA PAGAR MAIS
QUEM GANHA MAIS,
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando se avalia o grau de
adesão ao uso do cinto de
segurança no País podemos

facilmente chegar à conclusão que
os motoristas brasileiros cresceram
do ponto de vista cultural. O receio
de ser multado � fato que preocupava
muitos quando se adotou a
obrigatoriedade do uso desse
acessório � cedeu
lugar a uma cons-
ciência cada vez mais
madura de que a
preservação da vida
é muito mais
importante do que o
risco financeiro.
Colaboraram para
essa mudança, em
primeiro lugar, as
duas décadas de
trabalho ininterrupto
de organizações
não-governamentais
envolvidas na pre-
venção ao trauma de
trânsito, assim como a atuação
irrepreensível do Poder Público em
elaborar um conjunto de  normas e
leis que imputou responsabilidade
aos fabricantes de veículos, na
criação de mecanismos de segurança
avançados, e à população em geral,
estimulando-a a fazer bom uso deles.
Entretanto, é preciso dizer que a
guerra ainda não está ganha, pois
se a adesão ao uso do cinto por parte
dos motoristas é considerada
satisfatória, o mesmo não se aplica
aos passageiros que ocupam o banco
traseiro. Esta tem sido uma das

maiores preocupações de entidades
envolvidas com a prevenção,
inclusive a própria SBOT, na medida
em que congrega os especialistas no
tratamento do trauma. Ao contrário
do que se pensa, o uso do cinto no
banco de trás é tão importante
quanto nos bancos dianteiros.
O passageiro que ocupa o banco

traseiro precisa muito
da segurança que o
cinto oferece, pois
numa colisão, além
de sofrer com a
batida, ele é pro-
jetado para a frente,
atingindo o motorista
ou quem estiver ao
seu lado. Ele pode
sofrer e provocar
traumas graves. A
SBOT, enquanto
sociedade civil
preocupada com
o bem-estar da
população, vai con-

tinuar organizando campanhas de
prevenção, mas é preciso que os
órgãos de trânsito façam sua
parte, através de uma fiscalização
mais rigorosa. Esse trabalho
deu certo com relação ao cinto no
banco dianteiro e com certeza, vai
funcionar para aumentar ainda
mais o nível de consciência
dos passageiros que ocupam o
banco traseiro.
E a sua família, usa o cinto no
banco de trás?

Cinto no banco de trás
SEGURANÇA PARA TODOS

José Sérgio Franco
Presidente da SBOT
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Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho
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Como será a dinâmica de
trabalho da CET em 2003?
Iniciamos nossas atividades em
fevereiro e nossa gestão será de
dois anos. Nossa estrutura será
basicamente a mesma, com um
presidente, um secretário
executivo, um secretário adjunto
e mais quatro membros,
totalizando sete pessoas, todos
participando em igualdade de
condições na tomada de decisões.

O plano de atividades sofrerá
alterações?
A SBOT tem uma visão de longo
prazo com relação às suas
atividades, tanto no planejamento
quanto no seu cumprimento.
Existe um cronograma que foi
definido pela SBOT nos últimos
dois anos e que começou a ser
implantado durante a gestão do
professor Walter Manna Albertoni.
Nosso intento é dar continuidade
a esse planejamento, com
enfoque para a reformulação do
Exame para obtenção do Título de
Especialista em Ortopedia e
Traumatologia.

O exame será reformulado?
A estrutura básica vai continuar a
mesma, com a realização no
mesmo local dos anos anteriores.
A cidade de Campinas, localizada
no interior de São Paulo, já foi
aprovada por unanimidade e não
há razão para tirar o exame de
lá. A prova escrita será feita no
primeiro dia e continuará sendo
eliminatória. O exame físico e as
provas orais serão realizadas no
segundo e terceiro dias. Estamos
trabalhando arduamente para
implantar a partir desse exame o
teste interativo, que foi feito de
forma experimental no último
exame e que teve uma
receptividade muito grande por
parte dos orientadores,
observadores e dos próprios
candidatos. Este será mais um
instrumento de avaliação.

Como é o teste interativo?
O candidato senta-se em frente a
um computador e recebe questões
formuladas pelos professores e
tem de respondê-las na hora. Isso
é interatividade, ou seja, ele
progride no exame à medida em

mutirão porque são mais de
120 serviços credenciados.
Geralmente a visita é feita por
dois membros, de modo que o
esforço será enorme e somente
com os sete membros atuais não
haverá condições de fazer esse
trabalho no tempo determinado.
É necessário que ex-membros
da CET auxiliem, porque o
trabalho é muito específico e
minucioso e requer experiência
em avaliações dessa natureza.

Como o senhor vê a CET ao
final dos próximos dois
anos?
Acho que as circunstâncias
atuais nos delegaram uma
responsabilidade muito
grande na formação das
futuras gerações de
ortopedistas. A Associação
Médica Brasileira nos
credenciou como a única

entidade capaz a conceder o título
em ortopedia e traumatologia e o
Ministério da Educação nos
confiou a tarefa de unificar os
programas de residência.
Comandar esse processo não será
tarefa fácil mas o grupo que
compõe a CET é formado por
pessoas capacitadas, criativas e
comprometidas com a visão da
SBOT na formação do ortopedista
brasileiro. Vamos continuar no
mesmo caminho trilhado pelas
gestões anteriores, cada vez mais
comprometidos em aprimorar o
nosso exame. A valorização do
Título de Especialista em
Ortopedia e Traumatologia frente
aos órgãos públicos e privados,
frente à comunidade e à
sociedade como um todo é uma
bandeira da SBOT e não apenas
da CET.

que vai respondendo a todas as
perguntas. Geralmente são
expostas várias situações clínicas
de anatomia, fisiologia e
biomecânica.

E quanto a residência médica.
Haverá alguma mudança?
Após a unificação dos títulos de
especialistas em ortopedia e
traumatologia entre o MEC e a
SBOT passamos a ter uma
responsabilidade e precisamos
assumi-la
da melhor
mane i ra
possível.
N o s s o
m a i o r
d e s a f i o
n e s s e
s e n t i d o
será a
reavaliação de todos os
serviços credenciados para
estabelecermos um programa
mínimo para ser seguido por
todos os serviços. Para isso
estaremos promovendo um
grande fórum, que vai acontecer
em julho, no Rio de Janeiro, com
a participação de todos os
membros da Comissão de Ensino
e Treinamento, diretoria da SBOT,
representantes da Comissão
Nacional de Residência Médica e
chefes de todos os serviços
credenciados em ortopedia e
traumatologia do Brasil, tanto da

SBOT quanto do Ministério da
Educação. O objetivo desse fórum
será estabelecermos uma
estratégia para os próximo dois
anos, que será o prazo para a
instalação desse programa
mínimo para a residência.

A residência médica será
mais criteriosa?
A residência médica já é bastante
criteriosa. O que vai haver com a
integração da SBOT com o MEC

é que o
titulo de
especia-
lista será
mais va-
lorizado,
p o r q u e
t e r emos
um único
critério de

avaliação. Sem dúvida essa será
a grande batalha que teremos
de travar.

Há previsão para o início da
visita aos programas?
Primeiro teremos de definir os
critérios de avaliação para depois
estabelecer um cronograma de
visitas que possa ser cumprido
adequadamente. Iremos
precisar da colaboração de
todos os ex-membros da
Comissão de Ensino e
Treinamento da SBOT para
realizar um verdadeiro

ENTREVISTA

Maior
responsabilidade

A SBOT, através da Comissão de Ensino e
Treinamento (CET)  estará dedicada, nos próximos
dois anos, em fortalecer ainda mais o Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia.
Depois de ser reconhecida pela Associação Médica
Brasileira como a única entidade a conceder o
título na especialidade, a SBOT recebeu do
Ministério da Educação a incumbência de unificar
todos os serviços de residência médica do País,
inclusive os credenciados.  O presidente da CET,
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho falou sobre
esse assunto em entrevista ao Jornal da SBOT
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para a CET

A nova composição da CET
Tarcísio E. P. de Barros Filho (presidente)

Jair Ortiz (secretário-executivo)
Pedro P. R. Baptista (secretário-adjunto)

Geraldo Motta Rocha Filho
Flávio Faloppa

Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral
Edilson Forlin



Jornal da SBOTEnvie seu e-mail: sbot@sbot.org.br

o colega generalista�, explica. Durante a reunião
ficou decidido que os comitês deverão enviar sua
programação para a Comissão Científica do Dia
dos Comitês até 30 de maio para acertos de
horários.
Abdalla diz que é a primeira vez que todos os

comitês foram reunidos de uma só
vez para tratar assuntos pertinentes
ao congresso. A sugestão da SBOT
é que o Dia dos Comitês tenha
apenas atividades práticas, voltadas
para as duas pontas do
conhecimento, onde o profissional
terá a oportunidade de estudar casos
simples do dia-a-dia do consultório,
mas também, acompanhar casos
mais complexos. A grande diferença
com relação aos anos anteriores,
segundo ele, é que a SBOT vai dar
maior destaque aos comitês,
tornando mais efetiva sua
participação no programa oficial.

Uma das conseqüências naturais desse processo
é que a SBOT passará a ter comissões
organizadoras mais fortes no futuro.  A
aproximação da SBOT com os comitês deverá
produzir um outro benefício: maior união de todos
os departamentos em torno da entidade-mãe. E
já há uma boa notícia nesse sentido: dos treze
comitês, 10 já concordaram em colocar seus links
no site da SBOT e os demais deverão seguir a
mesma tendência. �Sem dúvida esta é a primeira
vitória concreta dessa nova filosofia de trabalho.
Não tinha sentido os comitês ficarem de fora do
nosso site. Estamos começando a corrigir os
desvios, com claras vantagens para todos�,
completa Rene Jorge Abdalla.

ODia dos Comitês vai voltar a fazer parte
do congresso anual da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia, que

acontecerá entre os dias 29 de outubro e 1 de
novembro em Recife, Pernambuco. Este ano a
programação do Dia dos Comitês deverá estar
voltada para a atualização dos
ortopedistas generalistas e não apenas
para os membros de cada comitê, como
tradicionalmente é feito. A SBOT criou
uma coordenação científica especial
que terá por responsabilidade, num
primeiro momento, auxiliar os comitês
na definição das atividades científicas
com enfoque mais abrangente. �Nosso
objetivo não é interferir na
programação, mas fazer com que o
conteúdo possa ser melhor aproveitado
por todos os colegas�, esclarece o
coordenador científico do Dia dos
Comitês, Rene Jorge Abdalla.
Segundo ele, os comitês terão uma
participação muito ativa durante o congresso anual
da SBOT. Na primeira reunião realizada para tratar
do assunto, compareceram representantes de
todos os comitês da SBOT, além do presidente da
Comissão Científica do 35o CBOT, Gilberto
Camanho, e do secretário do Dia dos Comitês,
Benno Ejnisman. �Foi um encontro  inédito e a
participação ativa de representantes de todos os
comitês demonstrou o grande interesse dos colegas
em fazer parte desse processo�, comemorou
Abdalla. No encontro, a SBOT sugeriu um
programa científico que poderá ser adequado às
necessidades de cada comitê, após avaliação.
�Não é um programa obrigatório. Nossa maior
preocupação é sugerir assuntos que contemplem

Os organizadores do 35º CBOT vão
incluir o Dia dos Comitês em sua grade
científica. A SBOT já nomeou um
representante especialmente para
discutir a programação com os
presidentes de cada comitê

35O CBOT
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ESPAÇO DOS
COMITÊS

Doenças
Osteometabólicas e
Osteoporose
OComitê de Doenças Osteometabó-

licas e Osteoporose divulgou sua
programação científica para 2003.

As reuniões foram programadas para
acontecer nas últimas segundas-feiras dos
meses de março (dia 31), abril (dia 23), maio
(dia 30), setembro (dia 29) e novembro (dia
24). As reuniões estão sendo realizadas das
20 às 22h, no Anfiteatro Madre Tereza do
Hospital Santa Catarina (Av. Paulista 200 �
São Paulo, SP). Não haverá cobrança de
inscrições pois trata-se de uma promoção para
os membros do comitê. As reuniões contam
com a colaboração da SOBEMOM - Regional
São Paulo, entidade multidisciplinar de
especialistas interessados no estudo do
metabolismo e doenças ósseas, cujo
presidente atual é o professor Marize Lazaretti
Castro, da Universidade Federal de São Paulo
� Escola Paulista de Medicina. Estão sendo
organizados diversos eventos para leigos �
�Caminhada contra a osteoporose� � que
esclarece a população sobre esta patologia e
como preveni-la.

Roberto Guarniero
Presidente do Comitê de Doenças
Osteometabólicas e Osteoporose

Doenças
Osteoporose

C o l u n a
O nome da Sociedade Brasileira de

Patologia da Coluna Vertebral mu-
dou para Sociedade Brasileira de

Coluna, para facilitar sua memorização.
Novos Sócios � O dia 15 de maio é a data
limite para inscrições para a prova de ingresso
na sociedade.  O exame será  realizado no
dia 18 de junho, em Fortaleza,  durante o pré-
congresso do IX Congresso Brasileiro da
Coluna. Maiores informações: (11) 3088
6615.
Congresso � Entre os dias 19 e 21 de junho,
Fortaleza vai sediar o Congresso da Sociedade
Brasileira de Coluna. Os temas abordados
serão trauma raquimedular, doença
degenerativa, deformidade vertebral, tumores
da coluna, artroplastia e avanços na cirurgia
da coluna. Foram convidados 10 cirurgiões
do exterior, entre os quais Bernard Jeanneret
Bernard (Suíça), Jean Charles Leluec (França)
e John Thalbot (EUA). Informações:  (85) 272-
1572 � e-mail: coluna@arxweb.com.br .
Internet � O  site da SBC é referência na
busca por informações selecionadas sobre
Coluna Vertebral, com links  especializados e
um noticiário completo sobre a atuação da
entidade (www. coluna.com.br).
Revista � Em seu  terceiro número, a  revista
Coluna,  publicação oficial da SBC, é editada
em parceria com a Sociedade Brasileira do
Estudo das Lesões Medulares � SOBRALEM e
o Capítulo de Patologias Vertebral  da
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e
Traumatologia. A distribuição é gratuita para
os sócios.

Helton L. A. Defino
Presidente da SBC

A volta do Dia
 dos Comitês

da
SBOT

volta Dia
Comitês

C o l u n a

� O presidente da SBOT, José Sérgio Franco, em
reunião com o presidente da Sociedade Portuguesa
de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), Adrião
Proença, ocorrida na Espanha, firmaram os
seguintes acordos/compromissos:
. A SBOT se compromete a enviar a RBO para a
SPOT, que também vai enviar sua revista científica
(RPO) para a SBOT;
. Criação de um link nos sites das duas entidades;
. Criação de 12 bolsas de estudo patrocinadas
pela Johnson & Johnson, no valor de U$ 2.500,00
cada para seis ortopedistas de cada País;

. Elaboração de estudos multicêntricos

. O CBOT de 2004 será 36o Congresso Luso-
brasileiro de Ortopedia e Traumatologia.
� Durante o 35o CBOT/2003, que vai acontecer
em Recife, vai haver o Fórum da SLAOT (Sociedade
Latino-americana de Ortopedia e Traumatologia),
que terá como tema principal: Qual o futuro da
SLAOT?
� O DVD de Semiologia Ortopédica, que está sendo
produzido pela SBOT, terá versões em português
(Brasil e Portugal), espanhol e inglês, devido o
interesse demonstrado por diversos países.

Rene Jorge Abdalla

de
A SBOT e o intercâmbio com
       sociedades internacionais      ORTOPEDIA

SBOT intercâmbio
de
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Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo, SP.

A Comissão de Materiais da SBOT é um dos fóruns de discussão
mais importantes sobre a qualidade dos implantes utilizados

nas cirurgias ortopédicas
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IMPLANTES

PreocupaçãoPreocupação
A QUALIDADE

AComissão de Materiais da So-
ciedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia tem buscado

caminhos para garantir que os
materiais de implante utilizados pelos
ortopedistas sejam normatizados pelos
órgãos oficiais. Criada para prestar
orientações sobre o uso desses
materiais aos ortopedistas e
traumatologistas, a comissão quer
aprofundar as discussões sobre o
assunto. �Para que alcancemos nosso
objetivo é preciso que os colegas
participem ativamente, enviando suas
dúvidas e compartilhando eventuais
problemas que tenham com os
implantes�, incentivou o presidente
Gottfried Köberle.
Apesar de não ter força legal para
fiscalizar as empresas � e nem ser esse
seu objetivo, como faz questão de
deixar claro � Köberle acredita que a
comissão pode colaborar com a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) na adequação técnica
das normas que existem atualmente.
�Eu representei a SBOT numa comissão
que iniciou as discussões, ainda em
1985, para criarmos normas
brasileiras, porque até então havia
somente as normas internacionais�,
disse. Segundo ele, o trabalho partiu
do pedido de uma empresa brasileira
que exportava os produtos e precisava
de normas brasileiras sobre o assunto.
Basicamente a comissão fez uma
adaptação das normas internacionais
para a realidade brasileiro mas o
mercado ainda carece de uma
padronização nacional. A criação de
normas técnicas exige um trabalho
complexo porque tem de contemplar
desde testes das matérias primas e
avaliação individual das partes que
compõem o produto até o teste final
com o produto pronto. �Em alguns
casos é preciso avaliar os próprios testes
para saber se eles estão dentro das
normas. O que a Anvisa faz é

normatizar a fábrica, mas com relação
ao produto em si necessitamos do
KNOW HOW de institutos como o
INMETRO e o IPT, para realizar os
ensaios necessários para garantir a
qualidade dos materiais�, disse.
O ortopedista Pedro Francisco Tucci
Neto, que também é membro da
Comissão de Materiais, diz que a maior
preocupação atualmente não é
somente com  relação aos implantes,
mas também com o instrumental
utilizado na implantação. �Não há
padronização dos instrumentos
cirúrgicos por parte da indústria
brasileira. Esta é uma tarefa tão
importante quanto padronizar os
implantes porque o cirurgião precisa
saber se a broca que ele vai utilizar
possui o diâmetro ideal, se o parafuso
vai se adequar perfeitamente à placa
etc. Acredito que esse seja nosso grande
desafio�, afirma.
Ele conta que a Comissão de Materiais
tem feito incursões junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária  para
levantar todas as normas existentes
sobre os implantes e adequá-las às
necessidades dos pacientes. �Já fizemos
um levantamento minucioso e agora
vamos estudar cuidadosamente todo o
material. O passo seguinte será
discutir essa questão no âmbito da
SBOT e definir de que maneira
poderemos ajudar a normatizar esse
mercado�, diz. Segundo ele, a
Comissão de Materiais vai trabalhar
para ter um panorama mais específico
até a realização do XVII ORTRA
Internacional, que acontece em julho,
no Rio de Janeiro.
A Comissão de Materiais da SBOT,
aguarda críticas e sugestões
(sbot@sbot.org.br) para elaboração
de questionário a ser enviado a
todos os ortopedistas e traumatologistas
para realização de um documento
oficial da SBOT, que será encaminhado
ao Ministério da Saúde.

JURISPRUDÊNCIA

JUSTIÇA FEDERAL
legitima a utilização da Tabela AMB

JUSTIÇA FEDERAL

Ojuiz federal Novely Vilanova
da Silva Reis, titular da 7ª Va-
ra Federal do Distrito Federal

decidiu anular as penalidades
aplicadas pelo Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (CADE)
à Cooperativa de Médicos
Anestesiologistas de Sergipe
(COOPANEST/SE) pela utilização da
Tabela de Honorários Médicos da
AMB. Na ação a COOPANEST/SE
alegou que �não configura infração da
ordem econômica a utilização de lista
de procedimentos editada pela AMB
em 1996 para a simples orientação
de médicos, evitando o recebimento
de preços vis pela prestação de
serviços. Essa conduta não prejudica
a livre concorrência, pois não induz a
prática comercial uniforme entre
concorrentes. É um parâmetro para a
cobrança dos serviços de seus
associados, não caracterizando
nenhuma das formas de abuso de
poder econômico, como a dominação
do mercado, a eliminação de
concorrência e o aumento arbitrário
dos preços.�
Em sua defesa, o CADE alegou que
�a tabela de preços utilizada pela
Cooperativa produz efeitos
anticoncorrenciais, haja vista que
impede qualquer mecanismo de
concorrência no mercado em questão,
na medida em que todos os
profissionais, médicos anestesistas,
vinculados à entidade, praticam o
mesmo preço estipulado na tabela. No
caso vertente, constatou-se que a
cooperativa autora abarca um número
superior ao número de médicos
anestesiologistas credenciados no
Conselho Regional de Medicina do
Sergipe, caracterizando total domínio
do mercado relevante da prestação de
serviços anestesiológicos na região de
sua abrangência.�
Em sua sentença o juiz ressaltou que
o fato da Cooperativa ter adotado a
Lista de Procedimentos da Associação
Médica Brasileira não implica a
dominação do mercado ou eliminação
da livre concorrência de modo a
configurar o abuso de poder

com
econômico. O juiz também destacou
que a tabela foi editada com o objetivo
de evitar a cobrança de honorários vis
ou extorsivos, como prevê o Código
de Ética Médica, no seu artigo 86, que
estabelece que é vedado ao médico
receber remuneração pela prestação
de serviços profissionais a preços vis
ou extorsivos, inclusive através de
convênios.
Novely Vilanova da Silva Reis frisou
que é notoriamente sabido que há
mais de 20 anos o mercado de
prestação de serviços de saúde sempre
adotou tabelas de honorários
profissionais, inclusive no Sistema
Único de Saúde (SUS). Para o juiz não
é compreensível por que somente a
Lista de Procedimentos Médicos/1996
da Associação Médica Brasileira foi
considerada anticoncorrencial.
O juiz ainda fundamentou seu
posicionamento em julgado relatado
pelo Ministro Humberto Gomes de
Barros, do Superior Tribunal de Justiça,
no qual defende que �as tabelas de
honorários não agrupam entidades,
para a exploração do mercado, nem
propiciam controle de preços. Elas
simplesmente fornecem parâmetros
não obrigatórios de honorários,
evitando que uma categoria
econômica, pulverizada em inúmeros
indivíduos sem contato entre si,
tornem-se presas fáceis de
organizações econômicas voltadas à
exploração de seu trabalho. A tabela
de honorários médicos resulta de um
ato com o escopo de sugerir aos
profissionais da medicina, honorários
mínimos, capazes de remunerar
dignamente os serviços prestados.�
A ação ainda cabe recurso. No
entanto, a decisão do juiz de
legitimar a utilização da Tabela de
Honorários Médicos da AMB significa
que a classe médica deve estar
organizada e desenvolver seus grupos
de pressão na direção dos objetivos
que acreditam ser éticos, probos e
mantenedores da boa relação médico-
paciente.

Antonio Ferreira Couto Filho
Consultor Jurídico da SBOT
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Acrise financeira das clínicas de ortope-
dia e traumatologia voltou a ser discutida
em vários fóruns por todo o Brasil. O pro-

blema tomou vulto ainda maior porque atinge não
apenas aos ortopedistas mas toda a classe mé-
dica. Há sete anos sem reajustes, os honorários
já não são suficientes sequer para manter as clí-
nicas em funcionamento. O faturamento cada vez
menor criou uma realidade mórbida para os pro-
prietários, que não conseguem cobrir nem mes-
mo as despesas operacionais. Para não fechar as
portas, muitas têm lançado mão de recursos ex-
tremos, como demissão em massa de funcio-
nários, sublocação de consultórios para outros
profissionais e oferta de serviços de medicina
alternativa.
As explicações sobre como a situação pôde chegar

a esse ponto são
várias, a começar
pela falta de uma
regulamentação
mais clara do
setor de planos
de saúde. O
Governo Federal
criou a Agência
Nacional de
Saúde Suple-

mentar (ANS) para ser o
órgão responsável em
garantir que o sistema
funcionasse adequa-
damente, com preços
justos para as opera-
doras e pacientes. O
grande problema é que
o médico foi deixado de
fora de todas as
discussões, como se ele
não fosse uma parte importante nesse processo.

Pressionadas para oferecer um serviço cada vez
mais acessível à população, as empresas criaram
um sistema nefasto que dizimou as aspirações dos
profissionais em ter uma remuneração justa por
seus serviços.
O resultado do descaso criou um verdadeiro
�mercado negro� da medicina, que desconhece a
ética, despreza o trabalho do médico e coloca
em risco a vida de milhões de pessoas:
· Está na moda a oferta de �pacotes� de até R$

20 que incluem, além dos honorários
médicos, aparelhos gessados, fisioterapia e
procedimentos minimamente invasivos, dentre
outros;

· Algumas empresas vinculam o pagamento
dos procedimentos já realizados à concessão
de descontos de até 30% nas faturas;

· Todos os dias são criadas novas modalidades
de planos de saúde com mensalidades tão
ridículas quanto os honorários. Muitos são

o f e r e c i d o s
livremente nas
ruas por até R$
25, alguns dos
quais com
� o d o n t o l o g i a
grátis�;
·A questão é: se
um plano cobra
R$ 25 de mensa-

lidade, que tipo de
serviço irá oferecer
quando o usuário
precisar e quanto o
médico irá receber por
consulta?

O grande problema é
que os próprios médicos

alimentam esse mercado

já que se submetem aos absurdos para manter
clínicas e consultórios abertos. Caberia, então uma
leitura mais minuciosa do Código de Ética. O
artigo 86º diz que �é vedado ao médico receber
remuneração pela prestação de serviços
profissionais a preço vil ou extorsivo, inclusive
através de convênios�. Conhecedoras das
dificuldades por que passa o setor e da alta taxa
de concentração de profissionais nos grandes
centros urbanos, as empresas encontraram um
terreno fértil para explorar as mazelas do médico,
descredenciando sumariamente quem não se
submeter ao esquema.
Já foi dito em várias ocasiões que, nesse embate,
o maior adversário dos médicos são eles próprios,
simplesmente porque não conseguem se unir, fato
que os impede de lutar pelos seus próprios direitos.
No Fórum de Defesa Profissional promovido pela
SBOT durante o 10º Congresso de Ortopedia e
Traumatologia de São Paulo (Cotesp), por
exemplo, o presidente da Associação Médica
Brasileira, Eleuses Paiva, foi incisivo ao responder

a um dos parti-
cipantes que
questionou a
falta de empenho
das entidades
médicas. �A AMB
e o Conselho
Federal de
Medicina não
têm força política
para, sozinhos,
resolver o pro-
blema. Não
esperem que os
e m p r e s á r i o s
abram mão do

lucro e ofereçam aumentos voluntários. Se a
classe médica não se unir, não há saída para
essa situação�, sentenciou.
Ele informou que a AMB estará promovendo,
no dia 28 de maio, o Encontro Nacional das
Entidades Médicas no Congresso Nacional,
em Brasília, com cinco assuntos principais:

  O drama das clínicas de ortopedia e traumatologia mobilizou a diretoria da SBOT e de o
para um problema que não tem precedentes. Já estão sendo orquestradas diversas açõ

falência geral do setor

Jornal da SBOTLigue grátis  0800 5572686

Quem sabe faz a hora
não espera 

sabe horaQuem

Eleuses Paiva
Pres. AMB

George Bitar
Pres. do 10o COTESP e da

Comissão de Def. Prof. - SBOT

Marcos Musafir
1o Tesoureiro da SBOT

Pedro Doneux
Pres. Regional S.P - SBOT

Frederico Genuíno
Pres. da ACCOERJ

Fo
to

: 
Ta

ni
a 

M
ar

ia
 d

e 
O

liv
ei

ra



7Abril/2003

PROFISSIONAL

outras entidades médicas no sentido de encontrar soluções
ões para alertar a sociedade civil e ao governo do risco de

Abril/2003

programa de saúde da família,  plano de cargos
e salários dos médicos, reavaliação dos critérios
de criação de escolas médicas e a fiscalização
das que estão em atividade, definição do Ato
Médico e a nova lista de procedimentos da AMB.
�Será uma boa oportunidade de pressionarmos o
governo para a valorização do nosso trabalho.
Podemos fazer desse dia o �Dia D� para
mudanças�, sugeriu.
Ainda durante o Cotesp o presidente da Accoerj
(Associação das Clínicas de Ortopedia e
Traumatologia do Rio de Janeiro), Frederico
Genuíno, apresentou um mapa das dificuldades
dos médicos e disse que a solução do problema
passa pela ação direta dos órgãos regulatórios, o
que só vai acontecer, segundo ele, se houver um
trabalho conjunto. �É preciso haver uma ação
única dos órgãos representativos da classe médica
frente à Agencia Nacional de Saúde Suplementar
e ao Ministério da Saúde para mostrar que a
situação está insustentável. Uma das soluções é
tornar obrigatório o repasse dos aumentos das
mensalidades dos planos de saúde para os
honorários médicos�, sugeriu.
Na opinião do presidente do 10º Cotesp, George
Bitar, os médicos precisam reagir sob o risco de
terem seu trabalho ainda mais subvalorizado. �A
recomendação da SBOT sempre foi clara: o
ortopedista não pode aceitar pacotes prontos, a
não ser que excluam os honorários médicos.

Também não devem aceitar valores
aviltantes para as consultas porque senão
as empresas vão se aproveitar ainda
mais�, disse. Segundo ele, as entidades
têm cumprido seu papel, que é
promover encontros e sugerir ações
mas cabe à categoria se mobilizar para
defender seus interesses.
Preocupado com o rumo dos
acontecimentos o presidente da SBOT
Sérgio Franco, está convocando
todos os presidentes das regionais
para realizarem nos seus respectivos
estados o �Dia Nacional de
Discussão da Defesa Profissional�,
no próximo dia 9 de maio. O tema
principal será �A Crise na Clínica
Ortopédica�. A escolha do local
ficará a critério das regionais.
Mas o assunto voltará à pauta de
discussões no dia 11 de julho,
durante o Fórum Nacional de
Defesa Profissional, que vai
acontecer no Hotel
Intercontinental, no Rio de
Janeiro durante o XVII Ortra
Internacional. �Precisamos da
divulgação e, mais ainda, da
participação de todos os
colegas�, disse.

Visite o site www.sbot.org.br 7
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VariaçõesVariação do dólar

Valor de uma cesta
básica em 1996 � R$  91,00

Valor de uma cesta
básica em 2003 � R$ 167,00

Em 1996, com 3,8 consultas
se comprava uma cesta básica

Em 2003 é preciso sete consultas
para comprar uma cesta básica

Variação da cesta básica
Em 1996 � R$ 112,00
Em 2003 � R$ 240,00

1999

2000

2001

2002

TOTAL

Aumentos concedidos
pela ANS às operadoras

(a partir de 1999)

E  M    S  E  T  E    A  N  O  S  .  .  .

Em 1996 � R$ 1,00
Em 2003 � R$ 3,50*

Variação do salário mínimo

Em 1996 uma consulta = 23% do salário mínimo
Em 2003 uma consulta = 10% do salário mínimo

Em 1996 uma consulta = US$ 25,00
Em 2003 uma consulta =  US$ 7,00

*cotação março/2003

5,42%
11,00%

8,71%

7,69%

32,81%
DE 1996 A 2002   114%
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TRAUMA

Uma das idéias mais erradas a
respeito do cinto de segurança
é a de que quem viaja no

banco traseiro está mais protegido em
relação aos ocupantes do banco
dianteiro. O Código de Trânsito
considera a falta infração grave, se o
ocupante for adulto, mas gravíssima,
se se tratar de crianças. A grande
diferença do banco traseiro para o
dianteiro em caso de colisão ou freada
brusca é que a pessoa que está atrás
atinge violentamente quem estiver à
sua frente. �O cinto de segurança é o
equipamento de restrição mais
importante num automóvel e há três
anos a lei obriga os carros novos a
serem equipados com cintos tipo três
pontos no banco traseiro�, diz o
secretário-geral da Associação
Brasileira de Medicina de Tráfego
(Abramet) e presidente do
departamento de medicina de tráfego
da Associação Paulista de Medicina,
Alberto Sabbag.
Ele explica que quando é projetada
para a frente,  uma criança pesando
10 kg, por exemplo, exerce uma força
de impacto de quatro toneladas numa
batida a 50 km por hora. Num adulto
de 75kg, a força é de 30 toneladas, o
que tornaria o impacto mortal para
quem está no banco da frente.  No
Brasil cerca de 52% dos acidentes
envolvem colisões frontais, uma das
situações em que o cinto é mais

valioso. Não há estatísticas exatas do
número de pessoas que viajam sem o
cinto no banco traseiro, mas o
consenso é de que seu uso reduz pela
metade o risco de mortalidade e
seqüelas graves. Esse é um dado
internacional, apoiado por estudos
laboratoriais com crash test. A Abramet
faz campanhas periódicas dirigidas a
profissionais de todas as áreas para
minimizar o drama do trauma no
trânsito.
Sabbag diz que nos últimos anos
houve uma mudança cultural que
levou os motoristas a aderirem ao cinto
de segurança dianteiro. �Dirigir não é
apenas um ato mecânico e as pessoas
vão aprendendo. Atualmente a
maioria absoluta das pessoas
reconhece a importância do uso do
cinto de segurança. Acho que vai
chegar um dia em que as pessoas que
andam sem cinto poderão ser
comparadas a quem dirige à noite com
os faróis apagados. Isso acontece, mas
é muito raro e mesmo assim, por mera
distração�, acredita.
Segundo ele o que destoa ainda são
os atropelamentos, que constituem a
maior fragilidade do trânsito brasileiro,
mas acrescenta que tal fato se
deve ao despreparo da engenharia
de trânsito na concepção e
desenvolvimento de sistemas viários
e à falta de cuidado por parte da
população.

8

Pessoas que  viajam no banco traseiro sem o cinto
de segurança podem ser vítimas de traumas

graves e causar lesões em quem está à sua frente

Risco DuploRisco Duplo

Uma entidade forte é feira por
membros fortalecidos. A
frase não é nova, mas serve

para explicar a preocupação com
que a Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia tem
discutido os problemas de suas
regionais em todo o Brasil. O tema
ocupa uma posição de destaque na
lista de prioridades da diretoria
em 2003, que nomeou um repre-
sentante especialmente para tratar
dos assuntos relativos às regionais.
A tarefa coube ao  vice-presidente
executivo da SBOT, Glaydson
Godinho e Marcelo Mercadante,
secretário geral na gestão 2002.
O primeiro passo foi dado em
novembro de 2002, durante reunião
da diretoria de 2003, e depois em
outro encontro que aconteceu em
janeiro de 2003 durante o TEOT, em
Campinas, SP. �Na ocasião eu e o
Marcelo Mercadante conversamos
com os representantes de todas as
regionais para traçar um mapa de
seu estado atual e dos recursos de
que cada uma delas dispõe�, disse
Godinho. As solicitações serão
discutidas pela SBOT em uma
reunião já marcada para o mês de
maio. As carências são as mais
variadas possíveis, mas em linhas
gerais, todas têm o mesmo anseio:
maximizar as atividades para trazer
maior qualificação profissional.
Segundo o vice-presidente da SBOT,
muitas trabalham em condições

precárias e não têm sequer uma sede.
Nesses casos, todo o trabalho é feito
pelo presidente em sua própria casa.
�Uma de nossas metas é dar todo o
apoio necessário para que elas
montem escritórios de representação
com equipamentos e recursos para
funcionarem adequadamente�. A
SBOT também discute a possibilidade
de voltar à prática de enviar
professores para as várias partes do
Brasil com o objetivo de promover
cursos de atualização profissional. A
reaproximação da SBOT com suas
regionais têm por objetivo maior
fortalecer a própria entidade nos níveis
nacional e internacional, onde todos
os ortopedistas possam buscar apoio
quando necessitarem. �As regionais
são carentes em relação à SBOT. A
maioria depende dela inclusive para
sobreviver�, observa.
Segundo ele, a SBOT também não
sobrevive sem as regionais. �Somos
todos partes de um mesmo corpo e
precisamos cuidar uns dos outros.
Uma entidade forte tem de possuir
membros fortes. Por isso estamos nos
esforçando ao máximo�, disse. Um dos
caminhos é estabelecer um canal de
discussões permanentemente aberto.
A melhor opção, segundo ele, é
através da internet. �A internet tem tudo
para ser nossa grande sala de
encontros�, disse. �Precisamos
estimular o colega a usar este canal
para que ele possa usufruir das
vantagens dessa tecnologia�.

as
FortalecendoFortalecendo

Um dos maiores compromissos da SBOT neste ano
    é estabelecer um canal de comunicação direto

com suas regionais. E o trabalho já começou

regionaisregionaisas

INFORMAÇÃO
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Essa citação foi extraída da obra
supranominada, do eminente
Prof. Genival, uma das maiores

autoridades em Direito Médico no
Brasil. Delineia o autor aquilo que
poderá vir a se concretizar no futuro
caso haja a tendência de
�socialização do risco� quando da
existência de um dano.
   Todos sabem que a medicina é
profissão de meios, que preceitua o
médico a agir o mais diligente e
prudentemente na busca do sucesso
no tratamento instituído. Também, por
essa razão, que a culpa médica, para
ser caracterizada, deve restar
cabalmente comprovada em pelo
menos uma de suas modalidades:
negligência, imperícia, imprudência.
   Ora, lidamos cotidianamente com
probabilidades, com estatísticas que
nos obrigam a nos enquadrar num
determinado percentual de acerto
proporcionalmente aos maus
resultados. Se nossos índices
dissentem do aceitável, somos
impelidos a tentar diminuir esse
percentual buscando e corrigindo os
prováveis pontos de falha.
   Os acidentes constituem situações
que fogem do controle do ser
humano, algo inevitável e passível de

ocorrer em qualquer situação, por
maior que tenha sido a cautela
adotada. Se em virtude de um fator
inesperado e indomável adveio um
dano, é injusto que alguém que tenha
tentado fazer o bem, valendo-se de
tudo o que estava ao seu alcance,
tenha que pagar por isso, mesmo que
não tenha culpa, com o objetivo
apenas de �dividir os prejuízos�.
   Concordo que o paciente, na
maioria das vezes, nada tem a ver
com isso. Pactuo com a idéia de que
se existiu um dano, o mesmo deve
ser reparado desde que tenha
ocorrido um fator que pudesse ter
sido previsto e evitado, mas não foi.
Se algo inevitável ocorreu, e poderia
acontecer nas mãos do melhor
ortopedista do mundo, por quê o
doutor tem de ser responsabilizado
por isso?
   Nesse aspecto o direito é bastante
claro quando trata dos excludentes da
responsabilidade. Caso fortuito, força
maior e culpa exclusiva da vítima são
algumas das situações que
desobrigam a indenização. Além
disso, atividades onde não se exige o
resultado, como a profissão médica,
também não podem ser levadas a
responder objetivamente por seus

JUSTIÇA médicopara o
�Ainda que a relação médico-paciente seja um contrato de meios e não de resultados,
o equilíbrio só seria restituído se o paciente, vítima de um acidente médico, pudesse
ser ressarcido no seu dano.  Assim como é injusto o médico responder pela
falibilidade da ciência ou pela sua própria limitação, mais injusto é deixar o paciente
à sua própria sorte, quando, buscando um bem, encontrou um mal.�
In Direito Médico, Genival Veloso de França, 7a. edição Ed. Byk, p. 278-79.

COMUNICADO

No período de 01 a 22 de abril
os ortopedistas da SBOT
deram uma excelente

resposta com relação ao pagamento
da anuidade de 2003. Cerca de 38%
efetuaram o pagamento inte-
gralmente e 37% optaram por dividir
o valor quatro parcelas, totalizando
R$ 807.220,00. É um fato inédito:
75% dos ortopedistas já pagaram
sua anuidade, o que significa
um recorde absoluto na história
da SBOT.
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atos. E por quê, no tocante ao
exercício da medicina, tenta-se achar
um culpado? Para repartir o dano?
Ou, como diz o Prof. Genival, �injusto
é deixar o paciente à sua própria
sorte, quando, buscando um bem,
encontrou um mal.� Pergunto: seria
justo condenar alguém que não tinha
como evitar o dano, apenas como
modo de socialização do prejuízo?
Não se estaria cometendo outra
injustiça, quando na tentativa de
diminuir o sofrimento de alguém
obriga-se o outro a purgar?
   Puna-se o malfeitor, o imprudente,
o negligente, mas não queira punir o
diligente, o sensato, o cauteloso, o
judicioso apenas para compensar um
prejuízo ocorrido, sem que tenha tido
a mínima chance de evitá-lo. Penso
que as decisões das demandas
envolvendo algo tão nobre como a
vida e a saúde tenham de ser
fundamentadas puramente na lei e
na ciência, e não no emocional, no
apelativo ou no vulgo �golpe baixo�.
Somente dessa forma poderemos
evitar as injustiças e os danos
irreparáveis de uma eventual
condenação na vida de um médico.

Eduardo Murilo Novak
Ortopedista - Cascavel, PR
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      PROMOVE: (81)3421.2165

3222.6581

3423.5245
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promove.eventos@uol.com.br

A SOOF � Serviço de Ortopedia
e Fisioterapia procura médico

ortopedista para atuar em Santo
André, no ABC Paulista. Maiores
informações com Rubens Kendi
Kogima, através do telefone (11)
4994-7170.

A Prefeitura de São Paulo, através
do Decreto 42.836, publicado

no Diário Oficial do Município em
07/02/2003, estabeleceu que as
sociedades de médicos deverão
registrar os livros fiscais e
confeccionar talões de notas ficais
de serviços Série A para emissão do
faturamento. A lei vale a partir
de 30/04/2003. A orientação da
SBOT é que todas as entidades
busquem orientações com seus
contadores.

NOVO
REGULAMENTO

DO ISS EM
SÃO PAULO

NOVO
REGULAMENTO

DO ISS EM
SÃO PAULO

OPORTUNIDADE
DE TRABALHO
OPORTUNIDADE
DE TRABALHO

A filosofia de trabalho da
  SBOT para este ano é

melhorar, cada vez mais, o
atendimento aos ortopedistas
brasileiros. Um dos caminhos
adotados para atingir esse
objetivo é proporcionar uma
qualificação cada vez maior
dos profissionais que
trabalham na sede nacional,
através de cursos de
aperfeiçoamento. Para tanto,
a atual diretoria acaba de
aprovar um curso de inglês e
um curso de Qualidade Total
para todos os funcionários.

FUNCIONÁRIOS DA

SBOT FAZEM

CURSOS DE INGLÊS

E QUALIDADE TOTAL

SBOT
CURSOS INGLÊS

QUALIDADE TOTAL

Congresso Internacional
de Revisão e Atualização em
Ortopedia e Traumatologia

XVII ORTRA

10 a 12 de julho de 2003
Hotel Intercontinental � Rio de Janeiro

Conferências Nacionais e Internacionais
Demonstrações Práticas

Workshops Gratuitos
Cursos de Instrução Prática
Casos Clínicos Comentados

CONFERENCISTAS CONVIDADOS
N. Sudkamp (Alemanha)

Roy Sanders (Estados Unidos)
Rene Marti (Suíça)

Congresso Oficial da SBOT

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia  do Rio de Janeiro
sede@sbotrj.com.br  - www.sbotrj.com.br
Rua Tereza Guimarães, 92 - Botafogo � Rio de Janeiro - CEP 22280-050
Fone: 21 2543-3844 - FAX 21 2543-4631
Agência Roxy de Turismo Ltda.
eventos@roxytravel.com.br - www.roxy.com.br
Rio de Janeiro: Rua Franklin Roosevelt, 71 � 6º - Castelo
Fone.: 21 2532-0141 / 3284-0141�FAX 2524-7642
São Paulo: Praça Dom José Gaspar, 76 � Cj. 51 � Consoloção
Fone.: 11 3214-4114/3256-2581

INFORMAÇÕES:

EM BUSCAEM BUSCA
DA

EXCELÊNCIAEXCELÊNCIA

Congresso Internacional
de Revisão e Atualização em
Ortopedia e Traumatologia

XVII ORTRA
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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

M
ai

No
v

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

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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Defesa Profissional

Cirurgia da Mão

Novos membros SBOT

Cobrança e complementação do SUS

Gostaria de parabenizar o dr. George Bitar por diversos artigos publicados
em edições anteriores do Jornal da SBOT (edições 35, 36 e 37) onde ele
conseguiu retratar fielmente e em poucas palavras a situação em que nós,
ortopedistas, vivemos atualmente. Atuo numa cidade do interior paulista e
o maior hospital da cidade é a Santa Casa que, pasmem, deve ao Grupo
de Ortopedia o valor de R$ 30 mil referentes ao atendimento de SUS
realizado entre os meses de setembro e dezembro de 2000. Segundo a
provedoria do hospital não há previsão de quando este valor será pago,
ou seja, eles se apropriam do honorário médico e não repassam os valores,
como deveria ser sua obrigação Entrar com recurso jurídico contra uma
instituição filantrópica é complicado mas é a única saída. É complicada,
também, a situação de pacientes processarem médicos através da justiça
gratuita, onde somente nós somos obrigados a arcar com despesas
advocatícias e com valores geralmente absurdos. As colunas Opinião e
Convênios do nosso jornal têm retratado bem essa situação. Creio que
nossa única vantagem seja a satisfação pessoal e profissional em resolver
problemas daqueles que nos procuram, pois se ficarmos analisando os
valores pagos e as possíveis ações movidas por pacientes insatisfeitos,
creio que ninguém mais entraria num centro cirúrgico.

Ademar T. Watanabe
 São Paulo

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão nasceu em 1959 e possui uma
história de conquistas e serviços ao nosso País. Desde 1980 a Cirurgia da
Mão é considerada uma Especialidade Médica. Em 2002, uma comissão
mista composta pela AMB, CFM e CNRM decidiu considerar a cirurgia da
mão como uma área de atuação da ortopedia ou da Cirurgia Plástica.
Temos a certeza de que essa atitude é um desserviço à medicina e ao povo
brasileiro. A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão organizou a
especialidade com muita seriedade e luta. Criamos Centros de Treinamento,
que são vistoriados e acompanhados por uma Comissão de Ensino e
Treinamento, para que toda condição necessária para a boa formação do
especialista seja exigida e fornecida. Atualmente adotamos um programa
com dois anos de duração, já que a curva de aprendizado do cirurgião de
mão é lenta e trabalhosa. Há muitos anos mantemos o pré-requisito de
residência em Ortopedia, Cirurgia Plástica ou Cirurgia Geral, à
semelhança de outras especialidades reconhecidas que também possuem
pré-requisitos. Fazemos, há mais de duas décadas, um exame teórico e
prático para certificar nossos residentes ao Título de Especialista em Cirurgia
da Mão. Além disso, nossa Comissão de Educação Continuada vem
organizando reuniões científicas, cursos e congressos anuais, divulgando
conhecimento científico, além de manter, com muita dificuldade, a chama
de uma campanha de prevenção de acidentes.  É inegável a importância
social da Cirurgia de Mão em nosso País, onde os acidentes de mão podem
ser considerados uma epidemia, já que uma grande economia informal
empurra cidadãos para empresas e indústrias de �fundo de quintal�, locais
onde a prevenção e os sistemas de segurança inexistem.  A decisão da
Comissão Mista é, ao nosso ver, equivocada, pois baseia-se em absoluto
desconhecimento da história, organização e importância da nossa
especialidade. Como aprimorar o ensino e o conhecimento científico em
Cirurgia da Mão sem o apoio das entidades que deveriam proteger e
promover a medicina?  

Rames Mattar Junior
Presidente da Sociedade

Brasileira de Cirurgia da Mão

O ortopedista Carlos Arthur Freire de Carvalho solicitou informações sobre
as formas de ingresso na SBOT.
a) O ingresso como membro titular da SBOT só pode ser feito através de

exame;
b) No seu caso específico, como tem residência oficial da SBOT, tempo de

graduação e qualificação de especialista pelo CFM, basta prestar o
exame já a partir de janeiro/2004;

c) A categoria de Membro Associado não existe mais;
d) Como a SBOT passou a ser a única entidade a emitir o Título de

Especialista, a partir de julho de 2003, aqueles que exerciam a
especialidade antes dessa data e portadores do certificado do MEC
têm seus direitos garantidos.

George Bitar
Presidente da Comissão de

Defesa Profissional

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de 23 de outubro de 2002,
afastou a limitação da resolução 283/1991 do Inamps, que vetava a
complementaridade a qualquer título, atentando para o objetivo maior do
próprio Estado, ou seja, a assistência à saúde. Portanto, os cidadãos têm
direito subjetivo constitucional à saúde e, conseqüentemente, direito
sucessivo emergente de internação hospitalar na modalidade �diferença
de classe�, desde que comprovada a necessidade do procedimento e desde
que assumam os ônus correspondentes às respectivas diferenças. Espero
que a decisão seja útil para nós, ortopedistas do Brasil.

Gabriel Paulo Skroch
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Numa iniciativa inédita, a So-
ciedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia e a

Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) promoveram, no dia 20
de abril, um café da manhã para cerca
de mil idosos dentro da Matriz Nossa
Senhora de Copacabana. O objetivo
foi ensinar os participantes sobre como
evitar as patologias mais comuns na
terceira idade, sobretudo a osteoporose
e os traumas causados por quedas.
Esta é mais uma ação da SBOT para
melhorar a qualidade de vida da
população brasileira.
A campanha teve três objetivos:
contribuir para diminuir a incidência de
acidentes domésticos, estimular a
realização de atividades físicas e
indicar os tipos de alimentos mais
adequados para a terceira idade. O
encontro marcou a adesão da SBOT à
Campanha da Fraternidade, cujo tema
neste ano é �Fraternidade e Pessoas
Idosas � Vida, Dignidade e Esperança�.
Os alimentos foram doados pela
comunidade dos arredores da matriz
Nossa Senhora de Copacabana e a
SBOT teve por responsabilidade a
elaboração do material impresso com
todas as orientações � folderes,
cartazes e cartilhas explicativas. Todos
os materiais estão disponíveis no site
da SBOT (www.sbot.org.br).

Segundo o presidente da SBOT, José
Sérgio Franco, a realização de
campanhas dessa
natureza é uma das
principais iniciativas
para melhorar a

qualidade de vida de
pessoas acima de 60 anos.
�O que falta é justamente
a informação. Na maioria
dos casos apenas a alimentação
correta e a prática de exercícios físicos
já são suficientes para prevenir o
aparecimento da osteoporose.
Atualmente mais de dez milhões de
brasileiros sofrem com a doença�,
declarou em entrevista ao jornal O
Globo, um dos mais importantes do
País. Segundo ele, o evento deverá se

repetir em cada igreja brasileira, em
templos de todas as religiões, ajudando

na redução de problemas
músculo-esqueléticos nos
idosos.
Além de auxiliar na
prevenção da osteo-
porose, o café da manhã
também serviu para
apresentar o projeto Casa

Segura, uma das bandeiras sociais
da SBOT para este ano. �É
importante falar sobre isso porque
as falhas nos projetos
arquitetônicos e a má disposição
de móveis e utensílios também
podem levar a quedas e causar

fraturas graves�,
disse. Em virtude
do grande
sucesso da
campanha, os
idosos foram
atendidos em
grupos de 250

pessoas. Cada idoso recebeu uma
senha individual, fato que demonstrou
o nível de organização do café da
manhã e a seriedade com que a SBOT
trata as questões sociais.
Todas as  informações foram prestadas
por ortopedistas e outros especialistas,
com o auxílio de voluntários ligados à
Igreja Católica. �O retorno foi

maravilhoso. É fantástico como
podemos ajudar pessoas apenas
doando uma pequena parte do nosso
tempo. Os idosos ficaram
verdadeiramente agradecidos pela
iniciativa e faziam questão de nos dizer
isso o tempo todo. Somente quem
participou pode descrever a alegria que
eles sentiram. Todos os colegas estão
de parabéns�, agradeceu o presidente
da SBOT. A campanha deverá
continuar ocorrendo durante todo o
ano e poderá servir de exemplo para
que todas as regionais da SBOT
realizem eventos semelhantes.
�Os eventos não precisam ser
exatamente iguais. Precisamos usar de
criatividade, onde a simples
distribuição de folhetos já constitui uma
ação eficaz. O importante é fazer a
informação chegar aos idosos. A
diretoria da SBOT está à disposição das
regionais para prestar todo o apoio
necessário para a realização desse
importante trabalho social�, afirmou
Sérgio Franco. Segundo ele, o café da
manhã promovido pela SBOT/CNBB
foi tão bem sucedido que o Ministério
da Saúde já se comprometeu em doar
120.000 folhetos para a realização de
campanhas no segundo semestre.
�Precisamos continuar ajudando os
idosos a viver melhor a melhor idade�,
concluiu o presidente da SBOT.

os idosos a viverem MELHOR
ensinandoA SBOT

Café da manhã promovido pela SBOT e pela CNBB reuniu mais de mil idosos no Rio de Janeiro.
  Objetivo foi transmitir informações para melhorar a qualidade de vida na  terceira idade

Autoridades e religiosos
participaram do encontro


