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Editorial

Ortopedistas de todo
o Brasil estão se
conscientizando de

que a melhor receita contra a
crise por que passa o setor é o
enfrentamento, a exemplo do
que ocorreu no Rio de Janeiro e
no Mato Grosso do Sul. A crise
não atinge somente a ortopedia.
Dirigentes de outras sociedades
de especialidades também estão
se mobilizando e estudam ações
semelhantes
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Comitê Científico do 35º CBOT, ASAMI
- Fixadores Externos e Sociedade
Brasileira de Ortopedia Pediátrica
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   Palavra do
  presidente

As campanhas
organizadas pela
SBOT em benefício
dos idosos têm
sido determinantes
na melhoria da
qualidade de vida
para estes clientes
especiais
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Você está
recertificado?

No de recertificados
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Mural das regionais

Veja as notícias de Brasilia,
Ceará, Rio Grande do Sul
e Amazonas

Espaço dos Comitês

SBOT cria departamento para auxiliar
na organização dos eventos oficiais

Central de Eventos
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A Lista de Hierarquizada de Procedimentos
da AMB acaba com as distorções atuais e
beneficia aqueles que praticam uma
medicina honesta.
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DIALOGAR
      com FIRMEZA

A SBOT está liderando uma campanha para
reduzir lesões em ocupantes no banco de trás
de veículos em fórum que recomendou o
tema como oficial da Semana Nacional do
Trânsito, que irá ocorrer de 18 a 25 de
setembro de 2003.

Ortopedista, sua família utiliza o
cinto de segurança no banco de trás?

Pense a respeito.

A partir do 35º CBOT a comissão
que avalia e aprova os temas-livres

terá caráter permanente

Comissão Permanente
de Temas-Livres

Maior segurança
     no banco de trás

É tempo
de AGIR
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Nestes dias que antecedem a
implantação da Lista Hierar-
quizada de Procedimentos

Médicos da Associação Médica
Brasileira, é preciso lembrar que
médicos e operadoras têm interesse em
manter o atendimento médico
suplementar para mais de 35 milhões
de brasileiros.
Todos sabem que os
valores praticados
atualmente invia-
bilizam a atividade
profissional de
quem pratica uma
medicina honesta.
Os contatos que
vamos manter com
as UNIMED's, pla-
nos de saúde,
autogestões e segu-
radoras deverão ser
de alto nível.
Nenhuma cate-
goria profissional
pode "vender" seus
serviços baseando-se numa "Tabela 92"
em pleno ano de 2003.
Não bastasse os valores defasados, em
nove anos muitos procedimentos
deixaram de ser pagos simplesmente
por não constarem na tabela. Isso sem
mencionar o constrangimento de
sermos obrigados a engolir valores de
CH escandalosamente baixos.

Acabou-se a tabela 92!
Acabou-se o CH!
A partir de agora atos médicos de
igual complexidade serão con-
templados por portes.
Os valores que serão anunciados no
lançamento da lista deverão ser
harmoniosos e possíveis de serem

aceitos. As dis-
torções, falhas e
não inclusões de-
verão ser corrigidas
periodicamente.
Acreditamos que o
impacto da nova
lista na contabi-
lidade das em-
presas não será
impossível de ser
absorvido.
A "conta" do
médico numa fa-
tura não ultrapassa
12% e, em muitos
casos, é menor
que isso.

Temos certeza de que todos,
indistintamente, darão apoio a
esta iniciativa dos médicos
brasileiros, aceitando e apoiando
a Lista Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos da AMB-CFM.

George Bitar
Editor-chefe

UMA VIDA DIGNA

          PARA OS idosos
D entre as muitas ações

promovidas pela SBOT
desde o início do ano

uma, em especial, merece
destaque: a campanha voltada
para os idosos. O café da manhã
promovido para mil idosos no Rio
de Janeiro revelou um
contingente de pessoas que
precisa ser melhor cuidado. O
evento marcou a adesão da
SBOT à campanha da
fraternidade promovida pela
Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), cujo
tema neste ano é Vida,
Dignidade e Esperança - Vivendo melhor a melhor idade.
Visitamos mais de 200 igrejas em todo o País, distribuindo
folderes e ensinando aos idosos sobre como prevenir as fraturas
e doenças comuns na terceira idade. Visitamos asilos,
comunidades e fizemos palestras para o público em Minas
Gerais, Brasília, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia
e Pernambuco.
Os idosos constituem, ao lado das crianças, a parcela da
população que inspira maior cuidado por parte da sociedade.
O que pudemos perceber, durante esses encontros, é que o idoso
não necessita apenas de atendimento médico. Ele precisa,
sobretudo, de atenção e de carinho. A atuação da SBOT tem
sido determinante para diminuir um pouco as diferenças sociais
que ainda existem no País, mas se cada um de nós fizer uma
pequena parte, poderemos ajudar o Brasil a cuidar melhor dos
seus idosos. Eles já fizeram muito por nós. Chegou a nossa vez
de retribuir. Veja o que as regionais têm feito (pág. 05).

José Sergio Franco
Presidente da SBOT

FIRMEZA
DIALOGAR

com
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Conselhos proíbem
PROPAGANDA ENGANOSA

A presidente do Cremesp, Regina Parizi, diz que a falta de ética na propaganda
médica preocupa os conselhos regionais de medicina
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Apropaganda médica
preocupa os conselhos?
Os conselhos regionais de

medicina em todo o País têm travado
uma verdadeira batalha pela
manutenção da ética na propaganda
médica. Os maiores
problemas ocorreram
na década passada,
sobretudo na medicina
estética e, mais
recentemente, na
urologia. Naquela
ocasião o CFM,
juntamente com os
conselhos regionais
adotou medidas mais
rígidas para coibir essa
prática e tivemos uma
queda de 75% nesse
tipo de publicidade
indevida, mas o
problema ainda existe.

Quais foram os problemas mais
detectados?
A promessa de resultados nos
anúncios e a exposição do paciente
em programas de rádio e televisão,

que são práticas sistematicamente
proibidas. Muitas vezes a pro-
paganda passa uma idéia de que a
medicina pode garantir resultados, o
que não é verdade. E o Judiciário
também tem essa visão, tanto que

médicos que utilizam
esse expediente têm
sofrido processos com
indenizações altas
porque o juiz entende
que, ao comparecer a
um programa com
seu paciente, o
médico está pro-
metendo algo sob o
qual não tem nenhum
controle.

E se o paciente
autorizar o uso de
sua imagem?
A regra vale inclusive

para estes casos porque o médico
possui uma relação de poder em
relação ao paciente e não cabe a ele
solicitar algo que o paciente tem
dificuldade de negar. A participação
do médico em programas de rádio e

televisão não é proibida, mas ele não
deve abusar desse canal para fazer
autopromoção.

Quais são as penalidades
previstas?
No âmbito dos conselhos regionais
quem regula e fiscaliza a publicidade
médica é a Comissão de Divulgação
de Assuntos Médicos (Codame), que
é uma comissão obrigatória prevista
na lei do CFM e dos CRM's. Ao
cometer a infração, o profissional é
notificado para comparecer ao CRM,
onde recebe um manual contendo
informações sobre o assunto e
orientações de um conselheiro. Em
caso de reincidência, ele é advertido
sigilosamente. As infrações seguintes
são punidas com advertência
pública, suspensão e, em último
caso, com a cassação.

Como é feita a fiscalização?
O Codame recebe clipping de
tudo o que é veiculado, tanto na
mídia impressa como na eletrônica
e semanalmente se reúne para
verificar se houve excessos.

Regina Parizi

Médico da Seleção Brasileira de Volei Masculino há três anos, o ortopedista
Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral, diz que baixo índice de lesões é uma

das razões para o sucesso da equipe nas quadras

A ortopedia no voleibol

Ney Coutinho P. Amaral

Como o senhor se envolveu
com o voleibol?
Minha ligação com o vôlei não

ocorreu por acaso. Fui jogador
profissional e só parei de jogar
quando me formei em medicina, há
20 anos, porque não era mais
possível compatibilizar as
duas profissões.

Qual é a maior
dificuldade para os
médicos que atuam no
esporte?
O pouco tempo
disponível de que
dispomos para a
recuperação plena das
lesões. Nos esportes em
geral existe uma pressão
muito grande para a
recuperação rápida dos
atletas e no volei não é
diferente. No nosso caso contamos
com o privilégio de ter um técnico que
reconhece a autoridade do médico.

Bernardinho já foi um jogador, sofreu
as lesões mais comuns do esporte e
é o primeiro a respeitar nossa opinião
profissional.

Como a equipe médica é formada?
A equipe conta também com o

ortopedista Álvaro
Chamec, com o
clínico-geral João
Olinto, pelo fisio-
terapeuta Guilherme
Tênis, mais co-
nhecido como Fiapo,
e pelo preparador
físico José Inácio.
Temos uma linha de
atuação muito bem
definida, porque
fazendo uma pre-
paração adequada
não sobrecarre-
gamos o aparelho

osteo-articular e o sistema músculo-
esquelético, o que é fundamental na
prevenção e na recuperação

funcional dos atletas que jogam pela
Seleção Brasileira.

O fato de ter sido jogador é uma
vantagem?
Sem dúvida porque facilita muito o
estabelecimento do diagnóstico e
tratamento de algumas lesões muito
específicas, como a paralisia do
músculo intra-espinhoso por lesão do
nervo supra-escapular. Essa é uma
lesão típica da prática do vôlei, mas
geralmente é desenvolvida por
atletas que atuam mais pelas pontas
da quadra.

Quais são as lesões mais comuns
no vôlei?
Até pouco tempo era o entorse do
tornozelo, mas o desenvolvimento de
novos tipos de calçados e o uso
do estabilizador do tornozelo fizeram
com que essa patologia diminuísse
consideravelmente. Nos dias atuais a
tendinite do supra-espinhoso e a
tendinite patelar são as mais comuns.

ENTREVISTAS

EM BUSCA DA
EXCELÊNCIA

SBOT 2003

ATIVIDADES DURANTE O
ORTRA INTERNACIONAL

HOTEL INTERCONTINENTAL
RIO DE JANEIRO

10 A 12 DE JULHO DE 2003

10 DE JULHO

1o Fórum Brasileiro

Repercussões de Lesões e
Traumas  no Trânsito com
Ocupantes do Banco de Trás

Lançamento da Campanha de
Conscientização do Uso do Cinto de
Segurança no Banco de Trás

Reunião da Diretoria
SBOT

Reunião da Comissão de
Congressos com

Presidentes dos Comitês
e das Regionais

Reunião da CEC
Livros, DVD, Recertificação,

CBOT e Periódicos

1o Simpósio Brasileiro de
 Decisões para Ações de

Defesa Profissional

Reunião da Diretoria
com os Presidentes das
Comissões Permanentes

Reunião da
Comissão Executiva

Reunião da CET

1o Fórum Nacional
CET/SBOT

 Nova Regulamentação da Residência
Médica em Traumato-Ortopedia

CFM � AMB � CNRM � MS � MEC
Serviços Credenciados

SBOT � ABRAMET � FETRANSPOR
MINISTÉRIO DA SAÚDE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PARE � POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

DETRAN � CORPO DE BOMBEIROS

11 DE JULHO

12 DE JULHO
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RECERTIFICAÇÃO

Dia dos Comitês no 350 CBOT

Pontos 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, esta-
duais da SBOT e das especialidades;
Curso AO ou similar, apresentação
de conferências, temas-livres ou
pôster no CBOT ou no exterior

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

Cursos, jornadas ou simpósiosP
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A recertificação
segue FIRME
OOprocesso de Recertificação da SBOT

foi planejado em 1998 e 1999, mas
entrou em funcionamento somente

em 2000, quando os primeiros 34 colegas
fizeram tal solicitação.  Em 2001,  o projeto
também andou lentamente, com 41 pedidos
apenas.  Em 2002, a SBOT percebeu sua
importância e impôs que o examinador do
TEOT de Campinas fosse recertificado e com
essa medida, obteve mais 310 pedidos,
perfazendo 385 pedidos em três anos.  Com o
slogan "2003 - O ANO DA RECERTIFICAÇÃO",
a diretoria de José Sérgio Franco quer concluir
o mandato com pelo menos 50% do seu corpo
de associados devidamente recertificado.  Para
tal, a CEC (Comissão de Educação Continuada)
está trabalhando intensamente e já obteve 650
pedidos até junho. A SBOT possui 4.670
membros com possibilidade de recertificação
e 50% corresponde a 2.335.
Estamos chegando lá!

FAÇA PARTE DESTE ESFORÇO.
CONTRIBUA E OBTENHA A SUA

RECERTIFICAÇÃO.  É GRATUITA E LHE
TRARÁ MUITAS VANTAGENS DESDE JÁ

A Associação Médica Brasileira, a AO suíça e
a Sociedade Brasileira de Psiquiatria já
solicitaram informações a respeito do nosso
sistema.

   INTEGRE-SE JÁ A ESTE
  PROJETO DE QUALIDADE TOTAL

O programa científico do Dia dos Comitês foi definido em diversos encontros realizados
com a Comissão Organizadora do 35º CBOT e com as diretorias dos comitês

Muitos se perguntam o que significa ASAMI
e porquê do comitê. ASAMI é uma
associação internacional originada na Itália

que significa "Associazione per Studio Aplicazione dez
Método Ilizarov", com representação em mais de 20
países. A vinculação da ASAMI como um comitê da SBOT
ocorreu na intenção de reforçar as atividades
relacionadas ao emprego da fixação externa em
Ortopedia e Traumatologia ao seu órgão maior, e o
Comitê ASAMI - Fixadores Externos da SBOT, como o
próprio nome diz, não se prende aos fixadores circulares,
abrindo espaço para todas as outras configurações
(ex.: híbrido, linear).
A aplicação da Fixação Externa em Ortopedia e
Traumatologia, em virtude dos novos conhecimentos em
regeneração tecidual pela tração e pelos avanços
materiais, tem se fixado a cada dia como área de atuação
e não somente como uma técnica. As possibilidades do
emprego técnico em patologias congênitas, traumáticas,
infecciosas, tumorais e outras fazem com que o
especialista em fixação externa seja um elemento
essencial na estruturação de qualquer serviço que se
proponha a estar atualizado e em evolução científica.
Por isso nosso comitê vem estruturando diversas
atividades científicas em fixação externa para quem
deseja se iniciar e aprofundar no conhecimento desta
área com horizonte imenso a ser explorado.
No ano de 2003 já estão programadas as
seguintes atividades:

Curso Básico do Comitê ASAMI
25 e 26 de julho- Apucarana - PR
02 de agosto - Campo Grande - MS
09 de agosto -  João Pessoa - PB

I Curso Teórico - Prático Básico e Avançado de
Alongamento e Reconstrução Óssea.
17 a 21 de setembro - Jundiaí - SP

Além dos cursos citados, teremos participação efetiva
no Congresso Brasileiro da SBOT, em Recife, com os
cursos e o Dia dos Comitês, solicitados pela organização
do congresso. O comitê mantém, com apoio da SBOT,
o site www.asamifix.com.br, com informações
relacionadas às atividades.

Wagner Nogueira da Silva
Presidente do Comitê ASAMI

350 Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatrologia

R e c i f e    e s p e r a   p o r   v o c ê !

29 de outubro a
10 de novembro

Ortopedia Pediátrica

ASociedade Brasileira de Ortopedia
Pediátrica promoveu o V Congresso
Brasileiro em Belo Horizonte (MG), no período

de 18 a 21 de Junho, sob a presidência eficiente e correta
do colega Marcelo Sternick. Compareceram ao evento
aproximadamente 400 participantes, incluindo a
presença dos professores Karl Stanitski (EUA), Charles
Galasko (Inglaterra) e Shlomo Wientroub (Israel). A
programação científica constou de mesas-redondas,
conferências dos convidados estrangeiros e privilegiou a
apresentação dos temas-livres. O prêmio "Jorge Luiz P.
Borges", in memoriam ao nosso colega gaúcho contendo
o pacote da passagem aérea e estadia para o próximo
congresso, em 2004, foi para Ricardo Innecco de Castro,
autor principal de trabalho realizado na Unifesp.
O modelo atual dos nossos últimos congressos mostra
nitidamente a produção científica nacional, fazendo com
que os membros da sociedade participem ativamente. A
cerimônia de abertura, com a banda de jazz de Paulo
Lacerda (marido da dra. Dorotéa Malheiros) foi um show
especial. O jantar de confraternização foi excelente,
cabendo salientar, também,  a participação da comissão
social, que acolheu as acompanhantes de modo
afetuoso.
Para o 35º CBOT, em Recife, nossas atividades
compreenderão cursos, mesas-redondas e o Dia da
Especialidade. Todos os sócios e colegas que praticam a
especialidade estão convidados a enviar trabalhos e
participar. A diretoria da sociedade se reúne mensalmente
na sede da SBOT. Venha participar, contamos com todos.
Agradeço também o apoio dos membros para a
gestão 2003-2004.

Patrícia M. de Moraes Barros Fucs
SBOP-Presidente

ASAMI - Fixadores Externos

Primeira parte finalizada! Após a abertura pioneira da atual diretoria da
SBOT e apoio da Comissão Organizadora do 35º CBOT, conseguimos,
com total participação das diretorias dos Comitês,

organizar o programa científico do Dia dos Comitês. A idéia
de um programa mais prático, dinâmico e  agradável, teve
boa aceitação de todos e a confecção de uma programação
abrangente (de assuntos mais gerais e mais específicos)
promete atingir todos os participantes, com ênfase ao
ortopedista generalista, principal objetivo dessa atividade
no congresso.
Formar e informar os ortopedistas das mais diferentes
atividades é o nosso objetivo. Todos os Comitês, conforme

a tradição, tiveram autonomia para organizar seus programas, cabendo a nossa
comissão congregar os programas e adaptar eventuais repetições de um mesmo
convidado em horário conflitivo. Acreditamos que o resultado final ficou bastante convidativo e a idéia
de um lanche de confraternização, patrocinado pelo congresso, deverá tornar o Dia dos Comitês útil
com um toque de despedida e amizade.

José Sérgio Franco
Rene Jorge Abdalla

José Sérgio Franco

Rene Jorge Abdalla

2003

Descontos especiais em congressos etc!
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Aliado a qual idade o
melhor preço do mercado

Entrega imediata para todo o Brasil

V  E  N  D  A  S

0800.7019180
0800.482828

Importador  para  o  Bras i l :

F A I X A  S I N T É T I C A  P A R A  M O L D A G E M  O R T O P É D I C A

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP 5

IDOSOS

Vivendo melhor  a
vidamelhor idade da vida

A SBOT tem desenvolvido inúmeras campanhas em benefício dos idosos. Dois exemplos são o
Projeto Casa Segura e a campanha Viver Melhor a Melhor Idade da Vida, em apoio à CNBB e
que já chegou a cinco capitais

de Brasília, Sydney Haje.

Projeto Casa Segura
O Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas com
mais de 60 anos. Nessa idade, o risco de lesões
por queda aumenta consideravelmente e diversos
estudos revelam que 75% das lesões
ocorrem em casa. Consciente destes fatos

a SBOT criou, durante o Ano
Internacional do Idoso, em 1999,
com apoio do Ministério da Saúde,
instituições e profissionais da
arquitetura e da construção civil, o
Projeto Casa Segura, com ambientes
equipados com itens de segurança.
A Casa Segura é um novo conceito
de moradia que visa oferecer aos
idosos � parcela cada vez maior e
mais atuante da sociedade � um
ambiente mais adequado, seguro e
confortável, que lhes dê mais
independência, conforto e uma vida
digna e de qualidade. Participe desse

importante trabalho social, divulgando a
campanha Viver Melhor a Melhor Idade da Vida
em sua cidade, que envolve o Projeto Casa Segura.
Consulte sua regional ou entre em contato com a
SBOT, através do telefone 0800 557268 ou no
portal www.sbot.org.br e dê a sua contribuição!

Acampanha "Viver Melhor a Melhor Idade da
Vida", evento que marcou a adesão da SBOT
à Campanha da Fraternidade promovida

pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil,
foi lançada durante a páscoa, na matriz de Nossa
Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Cerca
de mil idosos participaram do lançamento.
Os ortopedistas que compareceram ao encontro
deram orientações sobre como evitar as doenças e
os traumas mais comuns na terceira idade, levando
a uma maior qualidade de vida. Em seguida a
campanha foi lançada em Belo Horizonte, pelo vice-
presidente da SBOT, Glaydson Godinho e pelo
presidente da SBOT-MG, José
Alexandre Reale, em 182 igrejas, com
a participação ativa dos ortopedistas
e distribuição de 40 mil folhetos
ilustrativos.
No início de maio foi a vez de Vitória
(ES), aderir ao movimento, com a
presença do presidente da SBOT-ES,
Jorge Krieger, do presidente da
Associação Médica do Espírito Santo,
Hélio Barroso, e do presidente da
SBOT nacional, Sérgio Franco. Em
Salvador (BA), a cerimônia de
lançamento contou com a presença e
apoio do presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil,
d. Geraldo Majella, que elogiou a iniciativa da
SBOT.  Em Brasília (DF), o lançamento foi feito na
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do
Lago Sul, com a participação do presidente da
SBOT, Sérgio Franco, e do presidente da regional

Alimentos amigo dos ossos
Na melhor idade o organismo necessita

cerca de 1500 mg de cálcio/dia.

Alimento (100g)

Abóbora (folhas)
Açafrão em pó
Açaí
Açaí (suco)
Aipim (folhas)
Alcaparra
Alfafa
Amêndoa
Aveia (grão cru)
Aveia (preparo instantâneo)
Avelã
Azeitona verde
Badejo Cru
Bolo de trigo
Brócolis (flores cruas)
Brócolis (folhas)
Café solúvel
Camarão cru congelado
Camarão em conserva
Camarão cozido
Castanha do Pará
Chocolate + leite açucarado
Coalhada
Couve manteiga
Doce de leite
Enchova cozida
Farinha Láctea
Farinha de peixe
Farinha e soja:
�Alto conteúdo de gordura
�Baixo conteúdo de gordura
Feijão branco miúdo
Feijão vermelho
Figo dessecado

Cálcio (mg)

447
250
118
110
303
122
525
254
381
392
287
122
181
217
400
513
179
145
145

96
172
216
490
330
176
173
260

4610

262
324
476
100
223

Alimento (100g)

Flocos de cereais
Gema de ovo de galinha (cozido)
Gergelim (sementes)
Hortelã (folhas)
Iogurte
Leite de cabra
Leite de vaca integral
Manjuba salgada
Melado de cana
Mexilhão cozido
 Mostarda
Namorado cru
Namorado cozido
Ovo de codorna
Ovo de galinha (inteiro, cru)
Ovo de galinha (inteiro, frito)
Ovo de galinha (inteiro, cozido)
Pão de cevada
Pão de milho
Peixe de água doce (frito)
Sardinha em conserva (azeite)
Queijo de minas
Queijo Ementhal suíço
Queijo gorgonzola italiano
Queijo prato
Queijo provolone italiano
Soja cozida
Soja (Farinha industrializada)
Soja (Leite em pó)
Sorvete de Creme
Traíra (peixe)
Tremoço amarelo cru
Tremoço Amarelo cozido

Cálcio (mg)

550
123
417
194
120
200
123
530
591
127
333
252

66
62
73
65
54
60

110
124
402
635

1100
340

1023
925

90
263
275
150
645

1087
211
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Fonte: Franco, G. - Tabela de composição química dos
alimentos. 9a edição, 1997. Editora Athenas

O presidente da CNBB,
d. Geraldo Majella Agnelo
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DEFESA  

Nas última edições o Jornal
da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e

Traumatologia vem abordando um
tema que tem tirado o sono dos
ortopedistas: a crise financeira das
clínicas em todo o País. O assunto
tem pautado reuniões de defesa
profissional em todas as
especialidades médicas, sem
exceção. Tal fato não ocorre por
acaso. Depois de quase dez anos
sem reajustes, e obrigados a
oferecer um serviço altamente
especializado,  a situação tornou-
se crítica.
Para o professor José Hugo de Lins Pessoa, da
Sociedade Brasileira de Pediatria, a penúria
financeira dos médicos tem sua origem na
desvalorização e na intermediação do seu serviço,
na proliferação de escolas médicas, nas distorções
do serviço de saúde brasileiro e na deterioração
da relação médico-paciente. "Não é justo exigir
dos médicos resultados que alguns serviços de
saúde e as regras restritivas de certas empresas
os impedem de obter", desabafa.
Para ele, o compromisso profissional do médico
passa pelo  interesse com a saúde e o bem-estar
do paciente, mas a questão é entender exatamente
qual é o contrato entre a sociedade e os médicos.
"O trabalho médico deve ser considerado pelo seu
valor técnico, pela exigência de conhecimentos e
habilidades específicas, e remunerado de
forma justa".
Os pediatras trabalham no setor público (81,25%),
no setor privado (50,68%) e em consultórios
(70,70%), onde 87,33% mantém convênios e
plantões (79,49%), segundo a pesquisa Perfil dos
Pediatras no Brasil da FIOCRUZ/SBP, publicada em
2001. "Nota-se que a grande maioria trabalha
em mais de um setor, fato determinado pela baixa
remuneração em cada um deles", explica
Lins Pessoa.

Ele acredita que a Lista
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (LHPM) poderá representar
um importante instrumento para o
exercício da medicina no Brasil, já
que foi estruturada dentro de regras
claras e científicas. "A LHPM deverá
ser uma bússola que norteará uma
medicina ética e justa, com
benefícios para os pacientes, para
os médicos e para toda a sociedade
brasileira".
O diretor do Departamento de
Defesa Profissional da Sociedade
Brasileira de Otorrinolaringologia,
Marcos Antonio Nemetz, afirmou

que a situação do exercício médico tornou-se
insustentável, segundo ele, em virtude da falta
de um modelo justo de assistência à saúde, do
abuso praticado pelas operadoras de planos de
saúde e da abertura descontrolada de novos
cursos de medicina.
"As operadoras de planos de saúde nivelam todos
os profissionais e clínicas, não por sua
capacidade técnica, mas pelo preço  aviltante
praticado por suas abomináveis tabelas,
acompanhadas de seus fatores reguladores,
glosas, rateios  e uma infinidade de artifícios que
coloca todos os profissionais num mesmo
patamar, repassando para o usuário o custo deste
sistema suplementar que não mais agrada
nem ao médico nem ao comprador do
serviço", desabafa.
A linha de atuação adotada pela SBORL passa
pela defesa do Ato Médico desde a criação do
seu Departamento de Defesa Profissional, em
1998. "Fomos precursores da idéia da criação
da Central de Convênios que no momento lidera
no Rio de Janeiro um movimento que deverá
mobilizar toda a classe médica brasileira para
mostrar à população porque se paga tanto por
um serviço que encabeça a lista de queixas nos
órgãos de defesa do consumidor".

A cada dia que passa fica
ainda mais grave a crise
financeira dos médicos.
Com os honorários em baixa
e o desrespeito por seu
trabalho em alta, os
profissionais continuam
tentando encontrar alter-
nativas para sobreviverem.
Os ortopedistas têm li-
derado movimentos de
repúdio em várias regiões.
Para diretores de outras
especialidades médicas
envolvidos  com a defesa
profissional, a saída pode
estar na criação de
cooperativas e na adesão à
nova Lista Hierarquizada
de Procedimentos Médicos
da AMB

Ligue grátis  0800 557268 Jornal da SBOT
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José Hugo L. Pessoa

A classe médica não A classe médica não 
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Para o presidente da Comissão de
Relacionamentos Médicos da
Sociedade Brasileira de
Oftalmologia, Nelson Louzada, a
criação de cooperativas médicas
é a única alternativa para os
médicos saírem de uma situação
que ele considera grave. "Um dos
grandes problemas é que não
temos uma entidade representativa
legítima no âmbito nacional. Os
CRM's têm ação somente sobre os
médicos, os sindicatos estão mais
preocupados com bandeiras
políticas e as sociedades de
especialidades são órgãos
científicos. Por isso as cooperativas
são essenciais", avalia.
Ele diz que os planos de saúde constituem uma
solução importante para a assistência médica no
Brasil,  mas condena o poder que as empresas
têm de arbitrar o mercado à sua conveniência.
"Como não existe mercado de trabalho os médicos
passaram a depender dos planos
de saúde para trabalhar. As
empresas se aproveitam disso e
praticamente obrigam o
profissional a se submeter a
contratos que deveriam ser
considerados ilegais, porque eles
prevêem um rol de
responsabilidades e nenhum
direito para o médico".

Ortopedistas vão à luta
A boa notícia é que médicos de
algumas especialidades,
sobretudo da ortopedia,  já
começam a entender que o
problema somente será resolvido
quando todos se posicionarem
contra a arbitrariedade. No Rio
de Janeiro, a Associação das

Clínicas de Ortopedia e
Traumatologia (Accoerj) e a
Associação Médica
do Estado organizaram uma
paralisação no atendimento a
todos os planos de saúde, no dia
10 de junho. Na ocasião, uma
assembléia realizada com médicos
de todas as especialidades e
vários parlamentares teve lotação
máxima, com a participação de
mais de 800 profissionais.
Dados divulgados pela Accoerj dão
conta de que a ortopedia parou
96% das clinicas ortopédicas em
todo o Estado. "Poucos colegas
resolveram se beneficiar desta

interrupção para obter lucros pessoais e se
beneficiar no curto e médio prazos", diz uma nota
divulgada pela diretoria da Accoerj. Foram
veiculadas diversas chamadas de esclarecimento
ao usuário em jornais e televisão (TV Globo), além
da distribuição de um kit a todas as clínicas

ortopédicas, contendo 50 cartas de esclarecimento
e orientação aos clientes e uma faixa de
3m x 0.80m, justificando a paralisação.
Durante todo o dia, a Accoerj monitorou o
movimento, com equipes distribuídas por zonas
geográficas encarregadas de dar suporte às
clínicas e verificar a adesão ao movimento. Nas
clínicas ortopédicas terceirizadas e nos hospitais
gerais foram armados esquemas de atendimento
das urgências para que não houvesse falta de
assistência aos casos mais graves. "A ortopedia
participou e se manifestou em todas as reuniões.
Recebemos um elogio formal do Cremerj pela
atuação da especialidade, não apenas pela
organização, mas também pela coesão dos
ortopedistas", disse o presidente da Accoerj,
Frederico Genuíno.
Poucos dias depois os ortopedistas de Dourados
(MS) se reuniram em assembléia e decidiram se
descredenciar voluntariamente dos convênios
Sciefas / Unidas, que praticavam valores
considerados indignos. "Estamos desenvolvendo
um trabalho junto aos colegas ortopedistas de

outras cidades para que
participem deste movimento de
valorização dos nossos honorários
e da dignidade do ortopedista sul-
matogrossense e brasileiro, por
entender que o movimento deve
ser iniciado regionalmente e servir
de modelo para os colegas,
inclusive de outras especialidades",
diz uma nota assinada pelos
ortopedistas de Dourados. É
consenso geral que a Lista
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos da AMB, cuja divulgação
está prevista para o dia 15 de
julho, seja um instrumento
fundamental para corrigir as
distorções existentes  e dar o
devido reconhecimento ao
trabalho profissional do médico.

Ortopedistas cariocas, acompanhados pelo presidente da SBOT,
Sérgio Franco (E), promovem paralisação

Marcos Antonio Nemetz

pode ESPERAR MAISpode ESPERAR MAIS



Jornal da SBOT

A

MURAL DAS REGIONAIS

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

Informações: Fone (92) 648-1434  �  e-mail: sbotam@bol.com.br

I Congresso Norte-Nordeste de Ortopedia
e Traumatologia

Manaus - Junho / 2004

IV Jornada de Ortopedia e Traumatologia da SBOT
Regional Amazonas.

Dias 14,15 e 16 de agosto de 2003.

I Jornada de Ortopedia SBOT-AM / Unimed Manaus

Dia 19/06/2003, das 08h as 18h, no Tropical Hotel Manaus
Palestrantes: Carlos Longo - SP; Domingos Sávio - AM;
Fernando Matos - AM; Thomazini - AM; Fabrício Carvalho - AM

AMAZONAS
Eventos de ortopedia e traumatologia

CURSO DATA

Infantil

Congresso Cearense,

Simpósio de Osteoporose,

III Congresso Ombro

e Cotovelo

Artroscopia - Joelho -

Trauma Esportivo

Artroplastia Quadril e Joelho

Mão

Confraternização

Julho - 10 e 11

Agosto - 07, 08 e 09

Setembro - 18 e 19

Outubro - 17 e 18

Novembro - 28, 29 e 30

Dezembro - 05

Paulo Colares

Lauro Cosme

Henrique Mota

Adson do Socorro

Marcelo Cortez

Diógenes

Sângelo

COORDENADOR

CEARÁ
Programação Científica � Segundo semestre 2003

Campanha da Fraternidade e dos Idosos e Casa Segura

DISTRITO FEDERAL

apregoa para uma casa segura e adequada
ao idoso. Duas matérias sobre o assunto foram
produzidas e divulgadas pela RADIOBRÁS/TV
Nacional, em rede nacional aberta e pela NET.

Brasília quer sediar o 39º CBOT
Em carta assinada pelos 27 membros
componentes da sua diretoria e enviada para
a sede Nacional, a SBOT-DF reafirmou a sua
disposição em sediar o 39º Congresso

Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, previsto para 2007.

Sydney Haje
Presidente SBOT-DF

A campanha da Fraternidade dos
Idosos da SBOT/CNBB foi
lançada em Brasília no último dia 30

de maio por uma missa realizada na Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Lago
Sul. Após a missa, José Sérgio Franco,
presidente da SBOT, e  Sydney Haje, presidente
da SBOT-DF, falaram aos presentes. No
mesmo dia, os médicos visitaram a Casa do
Vovô, que é um modelo de tudo o que a SBOT

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS das REGIONAIS da  

Informações: Fone (85) 224-8712 � e-mail: sbot-ce@mcanet.com.br

Vanderson Antonio Barbosa de Araújo
Presidente SBOT-AM

Francisco Machado
Presidente SBOT-CE

Informações:
Fone (61) 346-8148
e-mail: sbotdf@ambr.com.br
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Um dos pioneiros da ortopedia no Paraná, Antonio Osny Preuss
acaba de assumir uma cadeira na Academia Paranaense de Medicina

"S ou ortopedista e tive a
fortuna de iniciar minha
carreira profissional e de

participar do renascimento da
ortopedia no estado do Paraná,
nos anos 50". Com essa afirmação
simples, mas carregada de
orgulho, o ortopedista Antonio
Osny Preuss iniciou seu discurso de
posse na prestigiada Academia
Paranaense de Medicina, no último
dia 23 de maio. Nos minutos
seguintes, ele contou um pouco da
história da ortopedia no Paraná. Até 1950 havia somente
três ortopedistas qualificados em todo o Estado. Antes disso,
as Doenças do Aparelho Locomotor eram tratadas por
cirurgiões gerais.
O quadro só começaria a mudar em 1956, com a

SBOT

A diretoria da SBOT-RS
divulgou o Curso

Preparatório para o
Exame TEOT SBOT, que
vai acontecer todas as

terças-feiras , no período
de 19/08 a 09/12 de 2003

tendo como local a
Associação Médica do

Rio Grande do Sul.
HOMENAGEM

CONGRESSOS

Novo departamento irá auxiliar na organização de congressos oficiais da SBOT,
evitando realizar eventos simultâneos, e na obtenção de patrocínios

SBOT cria Central de Eventos

ASociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia criou uma Central de
Eventos para auxiliar na organização

dos congressos, cursos e jornadas oficiais
real izados tanto no nível nacional quanto
no âmbi to  das  Reg iona i s  e  Comi tês .
Um dos ob je t i vos  é  co laborar  na e labo -
ração do ca lendár io  anua l  de  even tos ,
ev i tando ass im a  rea l i zação de  even tos
simultâneos. Segundo o  secretário -geral,
Moisés  Cohen,  o  novo depar tamento
também deverá dar supor te na obtenção
de pa t roc ín ios ,  a lém de  cen t ra l i zar  as
in formações  e  se rv i r  de  e lo  de  l igação

entre a SBOT, empresas organizadoras  e
pres iden tes  dos  even tos .  A  pro f i s s iona l
responsável pela Central de
Eventos da SBOT é Cláudia
Sar to r i ,  ex-geren te  de
Relações Médicas e Eventos
da Schering-Plough, que
assumirá suas funções no
dia 1º de julho. Durante o
ORTRA 2003, na reunião
da Comissão Execu t i va ,
se rão apresen tadas  as
metas  da  cen t ra l  para
debates e sugestões . Moisés Cohen

Ao ortopedista     Carinhocom
construção da ala leste do
Hospital de Crianças César
Pernetta, para atendimento
infantil. "Nessa época  foi
formada a primeira equipe
de ortopedistas do Paraná,
com seis profissionais. Eu era
um deles", relembrou. Até
hoje, quase cinqüenta anos
depois, o nome de Antonio
Osny Preuss é lembrado como
um dos protagonistas no
desenvolvimento da ortopedia

paranaense. Atualmente, somente em Curitiba
trabalham mais de 200 ortopedistas e várias centenas
de fisioterapeutas. Com 56 anos dedicados à
medicina, Antonio Osny Preuss certamente tem
muito do que se orgulhar.

Antonio Osny Preuss (D) e familiares

RIO GRANDE
DO SUL

O Programa Preliminar
prevê os seguintes tópicos:

� Ortopedia Pediátrica

� Coluna

� Ombro e Cotovelo

� Mão e micro

� Quadril

� Joelho

� Tornozelo e Pé

� Tumores ósseos

� Fraturas expostas

� Exame físico ortopédico

� Metabolismo ósseo

� Doenças osteometabólicas

� Artroplastias do joelho e quadril

Jorge Utaliz Guimarães Silveira
Presidente SOT-RS

Informações: Fone (51) 3339-1184
e-mail: sot@ortopediars.com.br
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O instituto de Ortopedia
e Traumatologia (IOT)
do Hospital das

Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP, um dos mais
importantes centros de ensino e
pesquisa da América Latina,
está completando 50 anos de

doIOT
Presidente da SBOT,
José Sérgio Franco (foto),
representou os ortopedistas
no Jubileu de Ouro do IOT

vida. O ponto alto das
comemorações pelo Jubileu de
Ouro do IOT foi um jantar
oferecido a 250 convidados no
dia 27 de junho, no Buffet
França, um dos endereços mais
requintados de São Paulo.
Diversas autoridades e
representantes dos principais
serviços de ortopedia do País
prestigiaram o encontro. Os
ortopedistas brasileiros foram
representados pelo presidente
da SBOT, José Sérgio Franco.

LIVROS CONDUTAS EM

ORTOPEDIA

Ligue grátis  0800 557268
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A SBOT nos 50 ANOS

Os trabalhos para a gravação
do DVD de Semiologia
Ortopédica estão bastante

avançados. A comissão responsável
pela elaboração do DVD reuniu-se na
sede da SBOT Nacional, em São Paulo,
nos dias 23 e 24 de maio, para
finalizar os critérios para a elaboração
do roteiro que servirá para a gravação
do filme. O projeto teve um impacto
tão grande que deverá ser distribuído
para toda a América Latina, França e
Portugal. O coordenador da comissão,
Edgard dos Santos Pereira, afirmou que
a semiologia muda muito pouco ao
longo dos anos e como o DVD tem
longa durabilidade, será uma
ferramenta de uso permanente. "O
DVD será um dos instrumentos mais
eficazes para ensinar os colegas a
realizarem os procedimentos da
maneira correta por muito tempo",
disse. A gravação será feita em estúdio,
com a utilização de manequins
para exemplificar os procedimentos. A
SBOT pretende distribuir o DVD
durante o 35º CBOT, que acontece no
final de outubro.

DVD de
semiologia
DVD de
semiologia

VOCÊ REPÓRTER

S B O T

OCatálogo dos Membros da
SBOT está correndo dentro
do previsto e será distribuído

durante o 35º CBOT, que acontecerá
em Recife (PE), no final de outubro.
Até junho foram recebidas 3.015
fichas de atualização cadastral via
correios que, somadas às 1.423
atualizações feitas pelos ortopedistas
diretamente no portal da SBOT
(www.sbot.org.br), totalizaram 4.438
ortopedistas e traumatologistas.
O coordenador do Projeto, Renato
Graça, está entusiasmado com esse
resultado parcial e afirma que o
cronograma está sendo seguido
rigorosamente. Além das  informações
atualizadas de todos os membros, o
novo catálogo trará o dia e o mês de
nascimento, além do e-mail dos
ortopedistas, o que facilitará a
comunicação. Se você ainda não
atualizou seus dados, faça-o
preenchendo e enviando gratuita-
mente a ficha encartada no Jornal da
SBOT e na RBO, ou envie e-mail
para luciana@sbot.org.br, o mais
rápido possível.

Catálogo de Membros

da SBOTSBOT

Participe com suas idéias
mais criativas do Projeto
"Repórter da Saúde",

uma parceria da SBOT,
Sociedade Brasileira de
Reumatologia e Pfizer, onde as
60 Rádios AM e FM mais
ouvidas do País irão explicar,
no mesmo horário, a sua
mensagem de alerta e
orientação à população.

ENVIE SUA FRASE COM ATÉ
300 LETRAS para:

 www.doreinflamaçao@pfizer.com.br

Colabore para a redução de
doenças músculo-esqueléticas,
acidentes e traumas em nosso
País.

José Sérgio Franco
Presidente SBOT

SBOT: Eficiência e Qualidade
do grupo de trabalho

Da esq. para a dir.: Simone, Gigi, Otávio, Fabiana, Michelle,
Eliana, Luciana, Fátima, Silvana, Paulo e Tereza

Os funcionários da SBOT
agradecem ao presidente
José Sérgio Franco e à

toda diretoria pelo reajuste
salarial concedido. "Todos
compreendemos que a atual
diretoria, embora exigente,
também sabe recompensar
àqueles que não se limitam
apenas a cumprir obrigações
rotineiras e estão muito contentes
por sentir a valorização do
trabalho de cada um. Tenham a
certeza de que o reconhecimento
por parte desta diretoria, que tem

demonstrado ser dinâmica,
inovadora e de mentalidade
aberta, criou uma motivação
para que as tarefas diárias sejam
executadas cada dia melhor e
nesta perspectiva todos saem
ganhando: a SBOT, os funcio-
nários e, principalmente, os
associados". Desde o dia 1º de
julho, todos os funcionários da
sede nacional trabalham
uniformizados, seguindo a
orientação da gestão 2003, de
buscar maior profissionalização
para todo o grupo.

Amaioria dos autores convidados
para participar dos livros de
Ortopedia Adulto, Trauma e

Pediatria já entregou os textos. As
obras deverão estar finalizadas antes
do Congresso Brasileiro de Ortopedia
e Traumatologia, que acontece no final
de outubro, em Recife

Adulto
"A ortopedia praticada no Brasil é uma
das mais avançadas do mundo e temos
grandes especialistas. É uma grande
responsabilidade e ao mesmo tempo
um privilégio coordenar esse projeto".
Arnaldo Hernandes (Editor-chefe)

Trauma
"Foi difícil escolher os autores num
universo tão grande de profissionais
altamente especializados dentro dos
temas abordados no livro. Tenho
certeza que a Traumatologia está muito
bem representada nessa obra".
Fernando Baldy (Editor-chefe)

Pediátrica
"Quero agradecer publicamente aos
autores convidados por entregarem os
textos dentro do prazo estabelecido.
Até outubro teremos finalizado essa
importante obra da ortopedia
pediátrica brasileira".
Cláudio Santili (Editor-chefe)
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www.limatur.com
E-mail: limatur@limatur.com

35º Congresso Brasileiro de

Ortopedia e Traumatologia

35º Congresso Brasileiro de

Ortopedia e Traumatologia

RECIFE - PE 29/10 a 01/11/03RECIFE - PE 29/10 a 01/11/03

Viagens e Turismo

PACOTE INCLUI:

- Passagem aérea São Paulo / Recife / São Paulo (GOL)
- 3, 4 ou 5 noites de hospedagem

Pagamentos:

6x sem juros (Visa, Mastercard ou Diners)
4x sem juros (American Express)

3x sem juros

- Parte Aérea:

- Parte Terrestre:

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO E A DISPONIBILIDADE NO ATO DA RESERVA.

Preços a partir de emR$ 1.068,00 5x sem juros

PACOTES DE 7 NOITES EM VÔOS FRETADOS DA TAM

Incluindo: Passagem aérea, 7 noites de hospedagem com café da
manhã e taxas, traslados aeroporto / hotel / aeroporto e city tour

Tel/Fax: (11)

5561-4188

Hotel

5 Noites
28/10 a 02/11

4 Noites
28/10 a 01/11

3 Noites
29/10 a 01/11

Novotel Chaves ( )H4

Parthenon Golden Beach (4 )H

R$1.049

R$1.060

R$1.166 R$1.252 R$1.338

R$1.111 R$1.162

R$1.096 R$1.136

Apto. Duplo Apto. Duplo Apto. Duplo

Recife Palace Lucsim (5 )H
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Consulte saída
de outras cidades
e outras opções

de hotel

EVENTOS NACIONAIS 2003

Julho
R$

681

R$

591

ORTRA
Rio de Janeiro

Quadril
Rio de Janeiro

Setembro

EVENTOS INTERNACIONAIS 2003

Outubro

Outubro

US$

1.240

US$

633

NASS (Coluna)
San Diego

Sulam. Ombro e
Cotovelo - Santiago

Editor-Chefe
George Bitar

Conselho Editorial
Carlos Giesta

Cláudio Santili

George Bitar

José Alberto Dias Leite
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Critérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOT,
regionais, comitês e internacionais.

AGENDA

E V E N T O S  2 0 0 3
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

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

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

04 a 06
IV Congresso Paranaense de Ortopedia e Traumatologia
XII Encontro Hein/Rucker da SBOT-PR
Curitiba / PR - Fone: (41) 262-8023

No
v

Ju
n

Ju
l

Se
t

Ou
t

De
z

Acesse a agenda completa dos eventos programados no portal www.sbot.org.br

Classificados

Vagas para ortopedistas no serviço
público municipal e estadual e em
hospital particular. Boa remuneração.
Maiores informações:
(69) 9970-2284, com Antônio Duran ou
(69) 536-1019, com Rose.

MAIORES INFORMAÇÕES

29 de outubro a
1o de novembro

de 2003

Local: Centro
de Convenções

Olinda/Recife-Pernambuco

www.sbot2003.com.br

promove.eventos@uol.com.br

PROMOVE:
(81) 3421.2165

3222.6581
3423.5245

JAMES ANDREWS (EUA)
Ortopedia do Adulto

RICHARD BERGER (EUA)
Ortopedia do Idoso

JAMES BATY (EUA)
Ortopedia Pediátrica

ANTÔNIO PACE (ITÁLIA)
Trauma em Ortopedia

Convidados
estrangeiros

SHOW DE ABERTURA
COM ALCEU VALENÇA
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A Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo é um dos melhores
exemplos de um sistema de trabalho que tem dado certo em todo o mundo

como cirurgias de
coluna, joelho, quadril,
fraturas e próteses,
dentre outros. Em alguns
hospitais, também são
feitas cirurgia eletivas,
como luxação congênita
de quadril, pé torto
congênito, reconstrução
e microcirurgia de mão.
O presidente da Cootes,
José Lorenzo Solino, diz
que o contrato é
baseado num tripé
formado pela produti-
vidade, qualidade e assiduidade nos
plantões. "A cooperativa deu certo

A s cooperativas de médicos
ainda constituem uma das
melhores alternativas para os

ortopedistas. Quem duvida dessa
afirmação certamente não conhece a
Cooperativa de Ortopedistas e
Traumatologistas do Espírito Santo
(Cootes). Fundada em 1992, a
cooperativa tem um contrato assinado
com a Secretaria de Saúde do Espírito
Santo desde 1997.
A cooperativa possui 151 associados
e responde pelo serviço de emergência
de seis hospitais da rede pública
estadual. Somente no ano passado,
realizou mais de 200 mil
procedimentos de trauma ortopédico,

porque beneficiou as três
partes envolvidas no
acordo: ao Estado, que
tem a garantia de um
trabalho de alto nível
técnico, sem absen-
teísmo; ao cidadão, que
jamais fica sem o
atendimento; e ao
cooperado, que recebe
uma remuneração mais
justa por seu trabalho".
Todo o trabalho é
baseado no sistema de
produtividade, com um

teto máximo para remuneração e os
valores são baseados na lista de

ASSOCIATIVISMO
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GESTÃO 2003

A  S B O T   a   SERVIÇO DA COMUNIDADE
A diretoria da SBOT divulgou o cronograma de ações previstas para acontecer no segundo semestre.

Cinto que salva
Durante o ORTRA Internacional será
disparada a segunda fase da Campanha
de Esclarecimento à População pelo uso do
Cinto de Segurança no Banco de Trás.

Festas Juninas
Campanha de prevenção ao Trauma de
Mão por fogos de artifícios.

Dia do Ortopedista
No dia 19 de setembro será comemorado o Dia do
Ortopedista, com diversos eventos organizados pela SBOT
em todo o Brasil, como a campanha de Avaliação Nacional
da Coluna Vertebral de Crianças.

Dia da Criança
A campanha Dia da Criança sem
Traumas será lançada no dia 12
de outubro com a participação
ativa de todas as regionais da SBOT
e apoio de várias instituições.

Praça Ortopédica
A SBOT e a organização do 35º CBOT vão
criar uma praça em Recife, a Praça
Ortopédica, voltada para a terceira idade.

Natal e Ano Novo
Retorno da campanha Natal e Ano Novo sem
Traumas, que deverá mobilizar centenas de
ortopedistas no Brasil inteiro, promovendo a
prevenção para reduzir acidentes e traumas no País.

procedimentos de 1996. Um
ortopedista que realiza um plantão
de 24 horas por semana, por
exemplo,  no final do mês terá
recebido cerca de R$ 5 mil, que
é o valor máximo que cada
profissional pode receber.
Seguindo esse raciocínio, num hospital
onde trabalhem 24 ortopedistas,
o valor máximo a ser pago pela
Secretaria da Saúde será de
aproximadamente R$ 120 mil.
O acordo beneficia o estado e a
população diretamente porque
mesmo quando esse teto é
atingido, os profissionais continuam
trabalhando normalmente.

que dá certoA U N I Ã O

José Lorenzo Solino

S B O T SERVIÇO DA COMUNIDADE


