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Editorial

ESPERANÇA RENOVADA

A

Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos finalmente já
é uma realidade. Discutida durante três
anos, e lançada oficialmente no último dia 15
de julho em Vitória, no Espírito Santo, a nova
classificação traz um novo alento para a
classe médica, com códigos simplificados e
valores mais justos. A SBOT já está mobilizando todos os seus membros para uma
adesão maciça.
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SBOT 2003

Em prol da ortopedia e da comunidade

Trânsito
Em defesa da

Organizado pela SBOT
durante o ORTRA, o I Fórum
Brasileiro - Repercussões
de Lesões e Traumas no
Trânsito em Ocupantes do
Banco de Trás reuniu centenas de especialistas, vítimas
e familiares.
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Palavra do
presidente
Em sua coluna, o presidente da SBOT,
Sérgio Franco, revela os resultados de
uma pesquisa realizada
pela SBOT sobre o
uso do cinto de
segurança no
banco de trás.

SBOT contra a osteoporose
Evento organizado pela SBOT/CNBB/
ABBR, em prol dos idosos, permitiu a realização de mais de 400 exames gratuitamente visando o combate da osteoporose.
Pág. 08
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Entrevistas

VIDA

Uma nova pesquisa irá avaliar a qualidade
dos planos de saúde. Os ortopedistas
devem participar desse levantamento.
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A

diretoria da SBOT aproveitou a realização do
ORTRA Internacional para tomar decisões importantes para os ortopedistas e estabelecer as metas de atuação para os próximos seis meses. O lançamento da campanha pelo uso do cinto no banco
de trás  que culminou com a instituição do Prêmio
SBOT de Prevenção , o Fórum de Defesa Profissional e as reuniões dos diversos comitês e comissões são alguns exemplos das muitas atividades realizadas durante o encontro.

O PLANO DE
SAÚDE IDEAL

Central de Eventos

Você já
providenciou sua
recertificação?
No de recertificados

A opinião de Sérgio Franco, Neylor Nasmar
e Walter Albertoni sobre a Central de Eventos da SBOT, criada recentemente.

Revista Brasileira
de Ortopedia
O editor-chefe da RBO, Carlos Giesta, fala
sobre as mudanças ocorridas na revista.
Pág. 03

www.sbot.org.br
1

EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Qual é o melhor

Cinto que SALVA
CONVÊNIO?
CONVÊNIO?
A
T

nada mais faz do que cumprir o contrato
Acoesp (Associação das Clínicas
que firmou.
e Consultórios Médicos do Estado
No ano passado a SBOT, juntamente
de São Paulo) está promovendo,
com a Associação Médica Brasileira,
pela segunda vez, uma pesquisa que visa
promoveu um movimento para indicação
a indicar os melhores convênios do Estado
dos piores convênios. O Data Folha
de São Paulo. Como representante de
pesquisou em todo o Brasil e chegou ao
pessoas jurídicas, portanto empresários,
resultado que todos já conhecem.
as preocupações da Acoesp são de quem
Se os empresários que contratam os
vive o dia-a-dia de uma empresa que
convênios para os seus empregados se
presta serviços médicos, pelos sócios
preocupassem em examinar a lista dos
propriamente ditos ou por médicos
piores planos de saúde,
empregados.
estariam prestando um
Como representante de
Não pode haver
grande serviço à societodos os ortopedistas, a
convênio que esteja
dade e em benefício da
SBOT defende clafora dos padrões mínimos boa medicina, separamente seus oito mil
rando o joio do trigo.
sócios, que vivem dos
para pagamento
No presente momento,
honorários das suas
dos honorários
em que todas as enticonsultas e de suas
dades médicas estão
cirurgias.
iniciando a mobilização pela implantação
Ora, todos sabemos que o valor da nossa
da Classificação Brasileira Hierarquizada
consulta e dos nossos honorários não tem
de Procedimentos Médicos da AMB, o
reajuste desde 1996.
rompimento com essa cadeia viciosa é de
A consulta médica, cujo valor médio é de
importância fundamental para a escolha
R$25,00, não paga o custo de qualquer
do melhor convênio. É imperativo que a
consultório decente.
Acoesp cerre fileiras nesta luta que é de
O que dizer então dos valores pagos por
todos nós. Não pode haver convênio que
um colo de fêmur, um pé torto, uma
esteja fora dos padrões mínimos para
menicectomia, ou qualquer outro
pagamento dos honorários. É condição
procedimento?
sine qua non para escolha do melhor
Não é possível entender porquê algumas
convênio. A participação das entidades
clínicas aceitam pacotes imorais cujo
médicas e de toda a classe no diálogo que
valor é muito próximo ao preconizado
estamos promovendo com as empresas
para uma consulta. Alguma coisa está
para o cumprimento da nova classificação
errada nisso. Quando o convênio paga
da AMB é fundamental.
em dia, não realiza glosas, não interfere
George Bitar
na relação médico/paciente e não
Editor-chefe
descredencia o médico aleatoriamente,
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emos falado muito a respeito da importância do
uso do cinto de segurança
no banco de trás porque a
situação é grave e merece
atenção máxima. Quando
atendemos traumatizados de
trânsito, geralmente
não fazemos registro e, para piorar
o quadro, a imprensa raramente
aborda esse assunto.
Recentemente realizamos uma pesquisa sobre o uso do
cinto no banco de
trás no Rio de
Janeiro e em São
Paulo e os resultados
foram alarmantes. No Rio de
Janeiro a pesquisa envolveu
5.728 veículos com ocupantes
no banco de trás. Com relação
aos adultos, apenas 3% utilizavam o cinto. O percentual
subiu para 14% quando se
tratava de crianças.
Em São Paulo a pesquisa foi feita
com 5.082 automóveis e os
dados praticamente se mantiveram com relação aos
adultos, com apenas 3% de
adesão ao cinto no banco de
trás. As crianças foram divididas
em dois grupos: menores e
maiores de cinco anos. No
primeiro grupo, 30% utilizava o

Ligue grátis 0800 557268

cinto, mas no segundo, apenas
3% estavam de acordo com a
lei. Tal fato mostra que os pais,
além de não aderirem a esse
importante item de segurança,
não estão educando corretamente seus filhos. Analizando
as duas pesquisas,
verifica-se que adultos e crianças
com mais de cinco
anos praticamente
não utilizam o cinto
no banco de trás.
O uso do cinto no
banco traseiro é
obrigatório por lei e
pode salvar vidas. A
punição prevista é
de 5 pontos e
R$ 127,00 de multa; se a
criança for menor de cinco anos
a infração é considerada
gravíssima, com 7 pontos e
multa de R$ 180,00. Infelizmente o que estimula a obediência à lei é uma maior fiscalização com aplicação de multas.
Abrace a campanha de
prevenção ao trauma em
ocupantes do banco de trás dos
automóveis, lançada durante
o ORTRA Internacional. Sua
participação é fundamental
para mudar essa triste
realidade.
José Sérgio Franco
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTAS

A SBOT profissionalizando os eventos
O presidente da SBOT Sérgio Franco, o presidente da gestão 2004, Neylor Lasmar, e o presidente da gestão 2005,
Walter Albertoni, falaram sobre a criação da Central de Eventos da SBOT

Neylor Lasmar, Sérgio Franco e Walter Albertoni

Qual é o objetivo da Central de
Eventos da SBOT?
Sérgio Franco: Nossa intenção nesta
gestão tem sido tornar a administração
da nossa sociedade mais profissional
possível, buscando a cada dia uma
excelência ainda maior. E isso
ficou evidente nas diversas ações
empreendidas desde o início do ano. A
Central de Eventos vai possibilitar uma
maior interatividade da SBOT com seus
membros, com as entidades com as
quais nos relacionamos e com os
patrocinadores dos nossos eventos. Esta
aproximação é fundamental

A criação da central ainda é
recente, mas já foi possível notar
alguma mudança?
Sérgio Franco: Toda a
parte de correspondência para os palestrantes do 35º Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia já está
sendo organizada pela
profissional que a
SBOT contratou. Então
já temos resultados positivos. Veja o exemplo
da Regional do Rio de
Janeiro que, há mais
de dez anos, tem um grupo de
secretárias que organizam todas as
jornadas com mais de 400
participantes. Mesmo com as mudanças
da diretoria, o trabalho tem
continuidade.
Que benefícios a SBOT terá no
futuro?
Sérgio Franco: Teremos maior conhecimento e experiência acumulados
pela Central de Eventos. Certamente a

organização de cursos, congressos e
jornadas será a cada dia mais facilitada
e isso fará com que tenhamos eventos

cada vez mais organizados e eficientes,
que irão atingir um número maior de
ortopedistas.
Dr. Walter, como o senhor avalia
a criação da Central de Eventos?
Walter Albertoni - A Central de Eventos,
recentemente criada, veio preencher
uma lacuna importante na SBOT.
O número de eventos na ortopedia
cresce a cada ano e se fazia necessário profissionalizar essa área

para colaborar na realização, junto
com as comissões organizadoras,
dos diversos eventos da sociedade.
A contratação de uma
profissional com larga
experiência, como a
Cláudia Sartori, com
certeza irá contribuir
para o sucesso da
Central de Eventos,
fazendo a interface
entre os organizadores,
patrocinadores e de
todas as empresas
envolvidas.
Dr. Neylor, o senhor
acredita que a imagem da SBOT
melhora com a criação da central?
Neylor Lasmar - A SBOT já tem
uma imagem positiva no mercado
e isso aconteceu porque sempre
nos identificamos com os ortopedistas
e com a sociedade de uma maneira
geral, mas é claro que a partir
do momento que profissionalizamos
um setor para realizar uma tarefa
específica, a instituição acaba sendo
melhor projetada externamente.

RBO: informação

científica dequalidade

O editor-chefe da RBO, Carlos Giesta, falou ao Jornal da SBOT sobre o crescimento da revista
nos últimos cinco anos

Quais são as principais mudanças
ocorridas na RBO?
A constituição de um corpo editorial
formado, em sua maioria, por
professores universitários, o que permite
um peer review  criterioso. A
publicação bilíngüe (português/inglês)
que vem ocorrendo desde janeiro deste
ano. A introdução de Artigos de
Atualização. A republicação periódica
de artigos considerados Clássicos e
publicados anteriormente pela RBO.
Essas mudanças levaram à melhoria da
qualidade editorial da revista.
Como é feito o peer review?
Depois de receber o artigo, é ele
remetido a um técnico especializado em
metodologia de trabalho científico e a
três membros do corpo editorial,
que atuam na mesma área. Esses
profissionais avaliam os trabalhos e os
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devolvem com seus pareceres. O prazo médio para
publicação dos artigos é de
seis meses.

inequívoca
didática.

função

Quais são as causas
mais comuns para a
rejeição de um
Existe um padrão de
artigo?
avaliação?
Cada membro do corpo
Quando ele não está
editorial recebe uma ficha
adequado ao que se
que contém cinco itens a
propõe a revista ou
quando os dados não
serem respondidos: a) Grau
conferem com o relato
de prioridade para publicação; b) Se o trabalho é
do texto. Um artigo só
Carlos Giesta
é rejeitado definitivasignificativo; c) Qualidade
Científica; d) Apresentação; e) Parecer: mente quando não traz real contribuição ou quando se trata de artigo
aceito como está, aceito com as revisões
propostas, rejeitado como está, necespreviamente publicado em outra revista.
sitando reestruturação ou rejeitado Para ser aceito, o artigo tem de ter
definitivamente. É a partir desses dados um padrão científico que justifique
que elaboro meu parecer e os autores sua publicação e nesse aspecto a revista
deverão corrigir o artigo ou justificarem se aperfeiçoou bastante nesses anos.
porque não o corrigiram. Afinal todos Entre outubro de 2001 e outubro
têm o direito de discordar da nossa de 2002, a RBO recebeu 263 trabalhos,
avaliação. A RBO, dialogando com os
sendo que apenas 18 foram definiautores dos artigos que recebe, exerce tivamente recusados.

Visite o seu portal www.sbot.org.br

Como está a indexação junto ao
Scielo?
Toda a documentação já foi enviada,
mas há uma revista de outra
especialidade sendo analisada.
Devemos ser os próximos. A indexação
é apenas uma questão de tempo.
O CD ROM também já está
concluído?
Todos os artigos publicados de 1998 a
2002 já estão condensados em CD
ROM.
E a RBO on line?
Essa também foi outra conquista
importante. Toda a revista já está
disponível para os membros na nossa
página na Internet e pode ser acessada
a partir do site da SBOT.
Quem recebe a RBO?
Todos os membros titulares da SBOT a
recebem gratuitamente, bem como os
colegas portugueses filiados à SPOT.

33

EM BUSCA DA

SB
Espaço SBOT

O ORTRA foi palco da
divulgação dos mais
recentes avanços científicos
da ortopedia. O encontro
foi marcado, também, pelo
cumprimento de uma extensa
agenda de atividades da
diretoria da SBOT, das
comissões permanentes

O presidente da SBOT, Sérgio Franco, fez uma exposição
detalhada e didática das ações da diretoria durante o
ano, com destaque para a Campanha de Prevenção ao
Trauma em Ocupantes do Banco de Trás, os três Livros
de Condutas em Ortopedia e do DVD de Semiologia
Ortopédica, Catálogo dos Membros da SBOT, inscrições
gratuitas no 35º CBOT para membros recertificados, a
incorporação de serviços no Portal SBOT e curso de inglês
para funcionários. Falou, também, da criação de novas
comissões (Comissão Científica do CBOT 2003,
Comissão de Temas-Livres e Comissão do Dia dos
Comitês), compra de uma mini gráfica para imprimir documentos e impressos e da criação da
Central de Eventos da SBOT, entre outras ações. Ele aproveitou para informar que houve um recorde
no pagamento das anuidades, com 80% já quitadas. "Estamos apenas devolvendo o que tem sido
investido pelo ortopedista", declarou.

e pela realização de
múltiplos fóruns.

Prêmio SBOT de prevenção

O presidente eleito da SBOT, Neylor Lasmar,
lançou oficialmente o Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia de 2004 para
empresas e patrocinadores. O 36º CBOT será
presidido por Marcos Musafir e vai acontecer
entre 30 de outubro e 2 de novembro no Rio de
Janeiro.

U

ma grande oportunidade
para atualização científica
e cenário para a tomada
de decisões no âmbito da SBOT.
Assim pode ser definido o ORTRA
Internacional, evento que reuniu
cerca de dois mil profissionais no
Rio de Janeiro, entre os dias
10 e 12 de julho.
Ao todo, foram quase 40 horas
dedicadas a fóruns de debates,
lançamentos de campanhas e
reuniões da diretoria e diversos
comitês e comissões da SBOT,
tudo em um ambiente saudável
para decisões importantes no
âmbito corporativo.

A Comissão Executiva da SBOT aprovou o
lançamento do Prêmio SBOT de Prevenção,
destinado a evitar traumas em ocupantes do
banco de trás dos automóveis. O prêmio é
dirigido a jornalistas de todo o País que
produzirem matérias sobre a importância do
uso do cinto de segurança no banco de trás e
será concedido em três categorias: impressa
(jornais e revistas), rádio e televisão. Ao
vencedor de cada categoria caberá o prêmio
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Poderão
concorrer trabalhos publicados entre 10 de julho
e 20 de outubro de 2003. A comissão julgadora
será formada por profissionais de imprensa e
entidades médicas a convite da SBOT.

Cinto que salva
Os trabalhos do ORTRA começaram com a
realização do 1o Fórum Brasileiro sobre Traumas
e Lesões em ocupantes do Banco de Trás.

(v er pá g. 12 )
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CBOT 2004

CIDEO
Durante a reunião da Comissão de
Congressos, um dos assuntos mais
importantes foi a criação do Cadastro
Informatizado de Dados de Eventos
Ortopédicos (CIDEO), cujo principal objetivo
será evitar a realização de eventos oficiais
em datas próximas ou simultâneas. A
proposta foi apresentada aos comitês de
especialidades, para que estes desenvolvam
o calendário, coordenado pela recém-criada
Central de Eventos da SBOT.

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

Jornal da SBOT

EXCELÊNCIA

OT 2003
Defesa Profissional

Chá Ama-de-Leite

Um dos momentos mais
aguardados do ORTRA,
o Fórum Nacional de
Defesa Profissional teve
como tema central a
Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos da
AMB. A proposta principal do encontro foi
que a nova lista seja
respeitada, já que é lei,
a exemplo do que
ocorre com a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. No encontro, os
ortopedistas estabeleceram diversas ações que deverão pontuar o apoio e a
adesão da SBOT: a contratação de uma assessoria de imprensa especializada
para fortalecer a marca da SBOT no contexto médico e social brasileiro; exercer
pressão junto aos parlamentares para que estes priorizem projetos que devolvam
a dignidade ao trabalho médico; apoiar e estimular a criação de cooperativas de
trabalho em todo o Brasil; conquistar o apoio do sistema Unimed para a nova
classificação da AMB; adotar postura coesa a exemplo do Rio de Janeiro, que já
alcançou conquistas importantes no âmbito estadual; mais uma vez, foi consenso
geral que o ortopedista deve recusar veementemente a idéia do pacote
ortopédico, devendo considerá-lo antiético.

O Chá Ama-de-Leite foi criado pela dra. Jane Kezin, esposa de Karlos
Mesquita, e desde 1997 vem sendo realizado pelas esposas dos
ortopedistas em todos os eventos da SBOT no Rio de Janeiro. Durante
o ORTRA o Chá Ama-de-Leite arrecadou 158 latas de leite em pó,
posteriormente distribuídas para idosos e crianças carentes da cidade.
"Para o CBOT de Recife teremos, também, um estande no qual
venderemos objetos de arte produzidos pelas esposas e parentes de
ortopedistas, e a renda será revertida para obras sociais da cidade",
informa a primeira dama da SBOT, Zenite Margarete Moreira Franco,
uma das coordenadoras do Chá Ama-de-Leite.

Educação Continuada
O presidente da CEC, Osvandré Lech
apresentou um relatório das atividades da
comissão, destacando que a recertificação
atingiu um número recorde, com mais de
700 ortopedistas recertificados no
primeiro semestre. Outros assuntos
abordados foram a Revista de Atualização, que já conta com dois números
finalizados e cuja distribuição terá início
no segundo semestre; as gravações do
DVD de Semiologia Ortopédica, que estão sendo finalizadas e os três
livros de Condutas em Ortopedia Adulto, Trauma e Ortopedia Pediátrica,
que estão em fase final de revisão.

Fórum CET/SBOT
o

O 1 Fórum Nacional CET/SBOT sobre a Nova Regulamentação da Residência Médica em Traumato-Ortopedia, superou todas as expetativas
e contou com a participação efetiva de chefes e preceptores dos principais serviços de residência médica em ortopedia do País, representantes
da Comissão Nacional de Residência Médica e do Ministério da Educação e Cultura. O secretário-adjunto da CET, Pedro Péricles Baptista,
disse que o fórum deu continuidade à filosofia da nova gestão da SBOT, de promover grandes debates. "A organização do ORTRA foi muito
feliz em abrir espaço para a adoção de critérios únicos que levem à adequação dos serviços de residência", afirmou. No encontro ficou
acertado que cada serviço terá dois supervisores para orientar o ensino e o treinamento. Os ajustes são considerados essenciais para que as
residências sob responsabilidade da SBOT se adaptem às exigências do MEC e vice-versa. "O que se sentiu nessa reunião foi que todos estão
procurando um caminho comum. A importância deste fórum está no fato de que ele não impôs nada, mas apenas levantou questões e propostas e as
encaminhou da melhor maneira possível", finalizou o secretário-adjunto da CET.

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

FAIXA SINTÉTICA PARA MOLDAGEM ORTOPÉDICA
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0800.7019180
0800.482828

Importador para o Brasil:

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

C l a s s i f i c a ç ã o H i e r a r q ui
j á é u m a r e a l i d a de

O lançamento da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, ocorrido no último dia 15 de julho, trouxe um no
as especialidades, que há anos sonham com melhores condições de trabalho. A nova classificação acaba com distorções das antigas
lei por uma resolução do CFM. Agora cabe aos próprios médicos fazer com que ela tenha sucesso, através da adesão maciça. A exem
de especialidades já estão discutindo ações que aumentem o apoio de seus membros.

O

auditório do Centro de ConA CBHPM foi dividida
venções de Vitória (ES) ficou
em quatro blocos:
pequeno para acomodar méprocedimentos gerais,
dicos de todo o país no lançaprocedimentos clínicos
mento da Classificação Brasiambulatoriais e hospileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
talares, procedimentos
(CBHPM). Durante a abertura o presidente da
cirúrgicos e invasivos e
AMB, Eleuses Paiva, afirmou que a CBHPM é um
procedimentos diagmarco histórico
nósticos e terapêuticos.
para a classe méAo todo, são 5.400
dica brasileira.
procedimentos divi"Ela será um insdidos em 14 portes,
trumento balicom subportes nos
zador, não apeníveis A, B e C, tonas para o setor
talizando 42 subportes.
privado, mas
A sutura, procedimento
para todo o sisde menor completema nacional de
xidade identificado no
As lideranças médicas lotaram o Centro de Convenções de Vitória (ES)
saúde do País.
porte 1A, custa R$ 8 e
Por isso é fundao de maior complemédio e longo prazos. "O setor privado
mental que haja
xidade, o porte 14C, é o transplante de pulmão
deverá ser o primeiro a adotá-la, mas o
participação de
e coração, com valor de R$ 2.100. Como
Eleuses Paiva
setor público também já se mostrou interessado
todos os médicos
a classificação ocorreu de forma regionalizada,
Presidente da AMB
em conhecer detalhes, visando a uma
para o sucesso
foi estabelecida uma 'banda' de 20%, fato
possível adoção dos códigos dos proce de sua implantação", disse. Segundo ele, a AMB
que pode gerar valores diferentes nas
dimentos no âmbito do SUS. A adoção de códigos
já está buscando o apoio das empresas
diversas regiões do Brasil. "Tomando como
únicos facilitará inclusive, a aferição de dados
operadoras de planos de saúde para a
exemplo a consulta, quantificada em R$ 42,00,
estatísticos".
implantação da nova classificação.
os valores de flexibilização para implantação
As primeiras estimativas prevêem a implantação
Para o ortopedista Hélio Barroso dos Reis,
serão entre R$ 33,60 e R$ 50,40", esclarece o
efetiva da nova classificação em um prazo que
presidente da Assopresidente da AMES.
varia de 120 a 180 dias em todo o País.
ciação Médica do
A classificação hierarEventuais acertos e correções serão feitos
Espírito Santo (AMES), a
quizada promoveu um
semestralmente por uma comissão formada
CBHPM é o instrumento
realinhamento nos preexclusivamente com essa finalidade. A previsão é
de referência de valores
ços, praticamente congeque a implantação somente estará finalizada
médicos mais avançado
lados desde 1994. "Não
entre 12 e 18 meses.
que o País já teve, pois
houve aumento no preço
O presidente da AMES disse que a clas incluiu procedimentos
dos honorários, mas sim
sificação foi feita para os tomadores de
que não eram previstos
a correção de uma
serviço, devendo servir como referência
e excluiu cerca de 500
distorção que existe há
mínima. O ganho está no fato de que a
códigos em duplicidade.
quase
dez
anos",
classificação é mais justa e mais correta. Se o
"Além de ser mais
salientou.
médico quiser fazer um acordo abaixo do
abrangente é mais
Para ele a CBHPM deve
que foi estabelecido, estará lutando contra sua
enxuta que as antigas
ser encarada pelo méprópria sobrevivência", concluiu.
listas e tabelas", disse.
dico como uma vitória no
Edson Andrade - Presidente do CFM
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Ligue grátis 0800 557268
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PROFISSIONAL

ovo alento aos médicos de todas
s tabelas e foi transformada em
plo da SBOT, diversas sociedades

A posição da SBOT

,

izada
e

A OPINIÃO
OPINIÃO DOS
DOS LÍDERES
LÍDERES
A

"A classificação hierarquizada é o melhor instrumento de defesa dos médicos
já implantado neste país. Precisamos estar cada vez mais unidos para sua
implantação".
Sérgio Franco
Presidente SBOT
" Essa foi a maneira que nós, médicos, encontramos para dizer quanto vale o
nosso trabalho. É o nosso direito à cidadania".
Edson Andrade
Presidente CFM

"É fundamental haver participação de todos os médicos para que esse
trabalho não seja perdido".
Eleuses Paiva
Presidente da AMB

"A mobilização e a unidade dos médicos passam a ser essenciais nesta fase.
Encontra-se nas mãos da categoria a decisão de tornar este trabalho uma
realidade. Sua implantação será o respeito à dignidade da nossa profissão."
Alfredo Boa Sorte
Federação Nacional dos Médicos

A CBHPM foi o tema principal do Fórum de Defesa
Profissional que ocorreu no ORTRA Internacional.
O presidente da SBOT, Sérgio Franco, afirmou
que o momento é delicado, porque a implantação
da classificação envolve interesses financeiros das
empresas. Citando os movimentos ocorridos no
que sua gestão continuará voltada para a defesa
de nossas ações na área de defesa profissional.
Rio de Janeiro, São Paulo e Dourados (MS), ele
dos ortopedistas. "O respeito das demais
Precisamos continuar nesse caminho", declarou.
disse que é preciso haver união de todos na
sociedades pela SBOT é reflexo da nossa união e
O presidente da Comissão de Defesa Profissional
implantação efetiva da CBHPM porque
da SBOT, George Bitar, afirmou que a
trata-se de um dos melhores instrumentos
CBHPM precisa ser apoiada e adotada
de defesa dos direitos dos médicos. "O
por todos os ortopedistas. "Não podemos
caminho é esse. Os ortopedistas precisam
abrir mão dessa conquista. Se começarmos
estar cada vez mais unidos para não
a aceitar acordos com as operadoras,
virarem reféns de um sistema injusto e
todo o trabalho terá sido em vão", disse.
antiético", disse.
Ele afirmou, também, que as entidades
O vice-presidente da SBOT, Neylor Lasmar,
médicas irão manter um canal de diálogo
afirmou que vários movimentos de defesa
com as operadoras, mas será preciso
profissional da classe médica tiveram
negociar com firmeza para que as
origem em ações desenvolvidas pela SBOT.
Akira Ishida, Itiro Suzuki, Frederico Genuíno,
reivindicações sejam atendidas. "Não
Paulo Roberto D. dos Santos, George Bitar e José Sérgio Franco
Presidente da SBOT em 2004, ele adiantou
podemos abrir mão da CBHPM", concluiu.

Vitória dos ortopedistas
Mobilização dos ortopedistas cariocas já deu resultados positivos. Após a paralisação no mês de junho, várias
empresas resolveram negociar. Em São Paulo, os profissionais também estão unidos

A

A maioria das empresas ofereceu um CH
de 0.30, ou R$ 30,00 para cada consulta,
fato que, em alguns casos, representa um
reajuste de 30% nos honorários. "Ainda
está longe do que queremos, mas já é uma
grande vitória", diz o dirigente. Segundo
ele, o próximo passo será a fixação de
datas certas para pagamento de faturas,
sem atrasos, e a revisão da política de
glosas por parte das empresas. "Conseguir
isso será tão importante quanto aumentar
nossos honorários. Vamos continuar
lutando porque ficou provado que só
temos a ganhar se estivermos unidos ".

Em São Paulo, mais de 400 médicos se
reuniram no Centro de Convenções
Rebouças, no dia 11 de julho, e decidiram,
por unanimidade, exigir das empresas
tomadoras de serviços médicos melhores
condições de trabalho.
Se não houver acordo, os médicos paulistas
prometem parar o atendimento dos
planos de saúde. No encontro, o
presidente da AMB, Eleuses Vieira de
Paiva, afirmou que é preciso haver uma
mobilização nacional dos médicos,
com assembléias semelhantes em todos
os estados.

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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paralisação dos médicos cariocas,
ocorrida no dia 10 de junho, está
dando resultados. Na ocasião, os
profissionais haviam decidido, em
assembléia, pela adoção de um CH de
0.42, que ajustaria o preço da consulta
para R$ 42,00 valor a ser adotado por
todas as empresas. "O movimento teve
ampla aceitação de toda a classe médica
do Rio de Janeiro e a Ortopedia liderou
parte desse movimento, com o fechamento
de 95% das clínicas em todo o estado",
informou o vice-presidente da Accoerj,
Celso Antunes Rodrigues.
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CAMPANHAS SBOT

35O CBOT

A SBOT contra a Programa científico
OSTEOPOROSE
A campanha da SBOT/CNBB em benefício dos
idosos continua crescendo, com novas parcerias
e muitas ações em todo o País

A

Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia e
a Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil estiveram juntas em
mais uma etapa da campanha Viver
Melhor a Melhor Idade da Vida, desta
vez, lutando contra a osteoporose. A
ação foi desenvolvida na
Igreja de Santana, no Rio
de Janeiro, durante a
comemoração do Dia da
Avó, dia 26 de julho último.
A ação contou com a parceria
da Associação Brasileira
Beneficente de Reabilitação
(ABBR), entidade considerada
referência nacional e pioneira
na atividade de reabilitação de
pessoas portadoras de diversas
deficiência físicas. Na ocasião
foram realizados mais de 400
exames de ressonância
magnética do calcâneo para
avaliação de densidade óssea
entre os idosos.
Os resultados mostraram 182
pacientes com resultado amarelo e
59 pacientes com resultado vermelho,
que inspiram maiores cuidados. O
convênio com a ABBR vai permitir que
os idosos sejam atendidos gra-

8

tuitamente no hospital mantido pela
entidade, que conta com centro
cirúrgico, enfermarias e uma equipe
multiprofissional especializada no
atendimento das lesões e enfermidades
do aparelho locomotor.
Durante o encontro foram distribuídos
mais de 10 mil folhetos da
campanha Viver Melhor a
Melhor idade da Vida. O
presidente da SBOT, Sérgio
Franco, participou de várias
palestras para os idosos, com
informações para prevenção
da osteoporose e outras
doenças comuns na terceira
idade. O evento contou com
o patrocínio da Merck Sharp
& Dohme.
A campanha da SBOT
em favor dos idosos foi
lançada no início do ano
com um café da manhã
oferecido para mil idosos
no Rio de Janeiro, e marcou a adesão
da SBOT à Campanha da Fraternidade, promovida pela CNBB, cujo
tema neste ano é Fraternidade
e Pessoas Idosas - Vida, Dignidade
e Esperança. Diversos estados
brasileiros já aderiram à campanha.

definido
Segundo o presidente da Comissão Científica do 35º CBOT,
Gilberto Camanho, toda a parte científica do Congresso
anual da SBOT já está finalizada

O

próximo CBOT, em Recife,
ocorrerá em dois dias e
meio, iniciando-se na tarde
de 29 de outubro até o início da
noite do dia 31. O dia 1º de
novembro, sábado, está reservado
para o Dia dos Comitês. O
congresso vai ter sessões de
atualização, cujos temas foram
escolhidos pela Comissão de
Educação Continuada, com
especialistas nas áreas decorrentes
do tema escolhido, inclusive com a
participação de profissionais não
ortopedistas.
Além dos temas de atualização,
haverá quatro temas oficiais,
também determinados pela CEC,
que serão apresentados como
temas de atualização. Outra sessão
será Como eu Trato, com vários
temas da prática diária dos
ortopedistas que serão ministrados
por especialistas nas respectivas
áreas. "Os temas são divididos de
acordo com os comitês, e cada
apresentação terá a duração de oito
minutos, porque é uma informação
direta e específica", informa o
presidente da Comissão Científica,
Gilberto Camanho.

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

As mesas-redondas modernas irão
constituir outra sessão do CBOT.
Haverá uma mesa de cada
especialidade, constituída por um
coordenador e seis membros, que
discutirão casos previamente
selecionados pela CEC.
Durante o congresso serão
apresentados, também, cerca de
300 temas-livres num horário
exclusivo, sem concorrer com
nenhum outro tema. Os convidados
internacionais  que vieram por
convite direto da SBOT ou por
convênio mantido com as
sociedades da Argentina, Chile,
Portugal e Uruguai  falarão sobre
os quatro temas fundamentais:
Ortopedia Pediátrica, Trauma,
Medicina Esportiva e Cirurgia de
Substituição.
"Mais de 90% da programação foi
definida pela CEC e administrada
pela Comissão Científica do
Congresso, que procurou, na
escolha dos nomes, fazer uma
divisão compatível com o tamanho
do Brasil, privilegiando todas
as regiões para que todos
participassem ativamente do
congresso", esclarece Camanho.
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MURAL DAS
REGIONAIS

P G
Pernambuco

Eventos previstos para o segundo semestre

19/07  Deformidades dos Membros Inferiores
(Comitê de Ortopedia Infantil)
Palestrante: Walter Targa (SP)

Para o mês de agosto, está programada a jornada do Comitê
de Trauma. Pelo Comitê de Cirurgia do Pé teremos, nos dias
15 e 16 de agosto, a visita do professor Ricardo Cardenuto. E
em 28 de outubro, como pré-congresso, teremos o II Simpósio
Combinado de Ortopedistas do Quadril e Joelho, patrocinado
pela ZIMMER. Para este evento as inscrições estarão disponíveis
on-line ou através dos distribuidores ZIMMER.

R

II COTCOB

A SBOT-GO está em plena atividade. Já realizamos três cursos
( joelho, pé, membro superior e mão) e em agosto vamos
realizar o II COTCOB, que é o
congresso do centro oeste brasileiro.
II COTCOB - Congresso de
Ortopedia e Traumatologia do
Centro-Oeste Brasileiro, de 27 a 30
de agosto de 2003 em Goiânia, GO.
Temas-livres: Enviar resumo pelo
e-mail sbotgo@uol.com.br até 30 de
julho 2003.
Convidados confirmados: Luciano
de Sousa Dias (EUA), Fernando
Veríssimo (GO), Pedro D oneux Santos (SP),
José Carlos Bongiovanni (SP), Moisés Cohen (SP).

25 e 26/ 07  Jornada do Comitê de Joelho
Palestrantes: Marco Percope (MG), José Mauricio Barreto (RS),
Márcia Uchôa (SP), Rogério Fuchs (PR).

Informações: promove.eventos@uol.com.br
Otávio Caraciolo Borba - Presidente SBOT - PE

DATA

Goiás

Informações: sbotgo@uol.com.br

Robson Azevedo - Presidente SBOT-GO

Rio de Janeiro

EVENTO

LOCAL

22 e 23/08

80ª JORNADA CARIOCA DE JOELHO

Universidade Estácio de Sá

04 a 06/09

10º CONGRESSO BRASILEIRO DE QUADRIL

Hotel Sheraton - São Conrado

04/10

16º CURSO AVANÇADO DE TRAUMA

10 e 11/10

81ª JORNADA CARIOCA DE COLUNA E PÉ

Universidade Estácio de Sá

21 e 22/11

82ª JORNADA CARIOCA DE MEMBRO SUPERIOR

Universidade Estácio de Sá

06/12

6º CURSO SIMULADO DA SBOT-RJ

12 a 14/12

3º CURSO INTENSIVO PARA R3

AÇÕES DA SBORJ

 Criação da Revista AOT (Arquivos
em Ortopedia e Traumatologia);
 Reformulação das Jornadas agora
realizadas na Universidade Estácio
de Sá, com atividades práticas para
R3/Staff e treinamento no computador;
 Criação da CEC-RJ, com objetivo de
gerenciar os Cursos, Jornadas e
Atividades Científicas da Regional.

Informações: fone/fax: (21) 2543-3844 - e-mail: sede@sbotrj.com.br
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Pedro Ivo de Carvalho - Presidente SBOT-RJ

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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FUNASA
ESPAÇO DOS COMITÊS

NOTAS & INFORMAÇÕES

Medicina Esportiva

Implantes ainda
preocupam Anvisa

Curso pré-congresso de Medicina Esportiva
28 de outubro de 2003
Auditório da Universidade Federal de Pernambuco - Recife - PE
Abertura: Moisés Cohen, Romeu
Krause, Sérgio Franco, Agnelo Santos
Queiroz Filho (ministro dos esportes),
Alexandre Marques (secretário de
esportes de Pernambuco), Maria Paula
Gonçalves da Silva (secretária nacional
de esporte de alto rendimento)
PALESTRA 1
Bernardinho
Avaliação do atleta
Renato Lotufo
A Mídia na medicina esportiva
Osmar de Oliveira
O papel do médico do esporte
José Luis Runco
Esporte de alto rendimento
Maria Paula Gonçalves da Silva
"Magic Paula"
Experiência médica do Brasil nos
últimos Jogos Pan-americanos
João Alves Grangeiro
Doping no esporte
Eduardo de Rose
Mulher no esporte
Edilson Thiele
PALESTRA II
Aurélio Miguel

PALESTRA III
Lars Grael
Primeiros socorros no esporte
Fábio Krebs
Infiltração: mitos e verdades
André Pedrinelli
Biomecânica do gesto esportivo
Rogério Teixeira da Silva
Lesões no membro superior
Benno Ejnisman
Lesões no membro inferior
Moisés Cohen
Calçado no esporte
José Felipe Alloza
Lesões musculares no esporte
Michael Simoni
Retorno ao esporte após lesão
Lúcio Ernlund
Prevenção das lesões esportivas
Rodrigo Lasmar
PALESTRA IV: formação de equipe
Carlos Alberto Parreira
Encerramento
Moisés Cohen
Informações:
Vemago Congressos e Eventos
Tel./Fax: (11) 3887-3237
E-mail: eventos@vemago.com.br

emos a satisfação de convidá-lo a participar da reunião da Regional
Sul da Sociedade Brasileira de Quadril e do Comitê da SOT-RS. O
evento terá como palestrante Luiz Sérgio Marcelino Gomes,
chefe do Serviço de Cirurgia de Reabilitação Ortopédica e Traumatológica
(SECROT) - Serviço de Reconstrução do Quadril. A reunião será realizada
no dia 01 de agosto de 2003 às 19h30, no Anfiteatro Balde no HCPA.

Programação:
19h30
20h00
21h00
21h30

Curso de

Perito Judicial
A

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está organizando o 3º Curso de Perito Judicial, voltado para ortopedistas
e traumatologistas. O encontro será no dia 27 de setembro, no
auditório da Associação Médica Brasileira, em São Paulo.

Informações: A. Couto Advogados
Fone: (21) 2221-4819

PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO:

TO
N
O
C
S
E
D
E
D
%
0
6
VOANDO TAM

Abertura
Luiz S.Marcelino Gomes
Conceitos Mecano-Metalúrgicos no Implante do
Componente Femoral Cimentado
Perguntas e discussão de casos
Encerramento

Desde o ano passado a Regional Sul da SBQ e o Comitê do Quadril
da SOT-RS promovem reuniões bimestrais com o objetivo de
incrementar o intercâmbio entre os colegas ortopedistas com
interesse no tratamento de patologias do quadril. Foi pensando
nisso que a nova gestão teve a idéia de promover reuniões
itinerantes por diferentes cidades do RS. Já temos confirmado o
interesse em sediar futuras reuniões pelas cidades de Rio Grande
e Caxias do Sul. Desde de já gostaríamos de agradecer a
participação dos colegas e lembrar que a atualização e participação
científica são fundamentais e que essas reuniões menores
proporcionarão um contato mais informal e próximo entre os
envolvidos.
Milton Ross
Presidente da Soc. Brasileira do Quadril
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constatarem a existência de materiais
de má qualidade. Por sua vez, as
sociedades de especialidades
afirmaram necessitar da autarquia
maior agilidade no encaminhamento
de dúvidas e questionamentos por
parte dos médicos, quando houverem.
Para solucionar o problema será
criado um canal de comunicação
entre a AMB e a Anvisa para agilizar
esses contatos.
Akira Ishida

A Luck Viagens, agência oficial do
XXXV Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia,
preparou vários pacotes para que você conheça os mais belos e
aprazíveis lugares do Nordeste.

Quadril

T

E

m reunião realizada com
representantes das sociedades
de especialidades no último dia
18 de julho, na sede da Associação
Médica Brasileira, em São Paulo, a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária externou sua preocupação
com o controle dos materiais
ortopédicos. E, reconhecendo suas
próprias limitações na fiscalização
desse segmento, solicitou que os
médicos a notifiquem quando

Informações e Reservas

Fone: (81) 3302 6200 Fax: (81) 3302 6201
luckeventos@luckviagens.com.br
ou contacte uma de nossas associadas:
Aracajú
B. Horizonte
Brasília
B. Aires
Campo Grande
Cuiabá
Curitiba
Fortaleza
F. Iguaçu
Goiânia
João Pessoa

Propagtur
Adalis
Clan
Cynsa
Condor
Confiança
RD
Phoenix
Golden
Girotur
Apoiotur

Ligue grátis 0800 557268

79 214 4444
31 3273 1121
61 345 1418
541143226665
67 325 3343
65 314 2716
41 343 3904
85 261 6633
45 523 2121
62 281 2252
83 222 5508

Maceió
Manaus
Natal
Rio Branco
Rio de Janeiro
Recife
Salvador
São Luis
São Paulo
Teresina
Vitória

Transamerica
Fonte
International
Viaje
Havas
Luck
BahiaIncoming
Taguatur
LimaTur
1.ª Classe
Maritê

82 231 7334
92 658 3438
84 217 1733
68 224 9977
21 2511 1100
81 3302 6222
71 264 6226
98 232 0906
11 5561 4188
86 221 9223
27 3225 9255
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CARTAS

2º Vice-Presidente
Walter Manna Albertoni
Secretário-Geral
Moisés Cohen
1º Secretário
Sérgio Luiz Checchia
2º Secretário
Osvandré Luiz Canfield Lech
1º Tesoureiro
Marcos Esner Musafir
2º Tesoureiro
Olavo Pires de Camargo
Presidente do XXXV CBOT-2003
Romeu Krause

Editor-Chefe
George Bitar
Conselho Editorial
Carlos Giesta
Cláudio Santili
George Bitar
José Alberto Dias Leite
José Sérgio Franco
Karlos Celso de Mesquita
Luiz Carlos Sobania
Márcio Ibrahim de Carvalho
Marcos E. Musafir
Osmar Pedro de Arbix Camargo
Osvandré Canfield Lech
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho
Projeto e Execução
In Focus Marketing Ltda.
PABX: (011) 295-8115
E-mail: in.focus@uol.com.br
Administração
Dércio Anieri
Projeto Gráfico
Vando Araújo
Jornalista Responsável
Adimilson Cerqueira
MTb 21.597-SP
Fotolito e Impressão
Van Moorsel, Andrade & Cia. Ltda.
Tiragem
8.000 exemplares
Periodicidade Mensal
Os artigos assinados não
representam, necessariamente, a
posição da diretoria da entidade.
É permitida a reprodução de
artigos, desde que citada a fonte.
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Próteses
Sou ortopedista e, como a maioria dos colegas,
realizo cirurgias para colocação de próteses.
Recentemente tomei conhecimento dos valores
cobrados pelos hospitais na realização de
cirurgias que envolvem a colocação de próteses
e verifiquei que há uma diferença enorme entre
o valor pago aos fabricantes e o valor
efetivamente cobrado, seja dos pacientes, do
Sistema Único de Saúde ou dos convênios
médicos. Alguns hospitais estão exagerando na
cobrança desses materiais. Sou da opinião de
que deveria existir um critério ou norma que
determinasse o percentual único e justo a ser
aplicado nesses casos.
De um ortopedista anônimo

28 a 30

2o Congresso de Ortopedia e Traumatologia do
Centro Oeste Brasileiro
Regional Goiás - SBOT - Fone: (62) 285-6111/251-0129

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

09 a 11

IX Congreso Sudamericano de Hombro y Codo / II Congreso
Chileno y Jornadas Reahabilitacion de Hombro
Santiago - Chile
Secretaria SCHOT - Fone: 56-2-207-2151

Ago

Congresso Cearense, Simpósio de Osteoporose,
III Congresso Ombro e Cotovelo
Regional SBOT

Set

1º Vice-Presidente
Neylor Pace Lasmar

07 a 09

Out

Vice-Presidente
Glaydson Gomes Godinho

29 a
01/11

Nov

Presidente
José Sérgio Franco

EVENTOS 2003

Dez

DIRETORIA 2003

Projeto Cigarro:
inimigo dos ossos e articulações
Acusamos o recebimento da correspondência
remetida ao Exmo. sr. dr. Humberto Sergio Costa
Lima, ministro da saúde, na qual a Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia informa
do lançamento do Projeto Cigarro: inimigo dos
ossos e articulações, no dia 31 de maio p.p..
Em relação ao assunto supra, informamos que
o INCA/Conprev, através da Divisão de Controle
do Tabagismo e outros Fatores de Risco, é o
órgão responsável pela implementação do
Programa Nacional de Controle do Tabagismo
e outros Fatores de Risco e, sendo assim, sua
correspondência foi encaminhada para a devida
análise.
Nesta oportunidade, gostaríamos de ressaltar
que a inclusão do tema prevenção e controle do
tabagismo junto aos profissionais da SBOT teve
de nossa parte grata acolhida, já que este tipo
de abordagem irá consolidar o desenvolvimento
das ações preconizadas pelo programa junto a
esses profissionais e à população por eles
atendida.
Sem outro particular, voltamos a nos congratular
com os senhores pelo excelente trabalho
desenvolvido.
Tânia M. Cavalcante
Chefe da Divisão de Controle do
Tabagismo e outros Fatores de
Risco - Conprev/INCA

AGENDA

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

Critérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOT,
regionais, comitês e internacionais.
Acesse a agenda completa dos eventos programados no portal www.sbot.org.br

www. sbot2003.com.br

29 de outubro a
1 de novembro de 2003
o

Local: Centro de Convenções
Olinda/Recife - Pernambuco
MAIORES INFORMAÇÕES
PROMOVE: (81) 3421.2165
3222.6581
3423.5245
promove.eventos@uol.com.br

promove.eventos@uol.com.br

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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PREVENÇÃO

Um fórum para a
manutenção da vida
Folheto sendo distribuído aos motoristas
durante a campanha

Especialistas, vítimas e familiares
em apoio à campanha

M

ais de 600 profissionais e SBOT, Sérgio Franco, afirmou que não
autoridades provenientes de existem estatísticas oficiais envolvendo
diversas áreas estiveram traumas por desuso do cinto no banco
reunidos no Rio de Janeiro, no dia de trás. "Geralmente os médicos não
10 de julho, para o I Fórum Brasileiro registram tal informação e a imprensa
- Repercussões de
não fala muito
Lesões e Traumas no
sobre esse
Penalidades para quem não
Trânsito em Ocuassunto", lausa o cinto no banco de trás:
pantes do Banco de
mentou. Por
 Crianças acima de cinco anos e
Trás. O evento foi
adultos: 5 pontos e R$ 127,00 de multa essa razão, a
organizado
pela
SBOT resolveu
 Crianças com menos de cinco anos:
SBOT em parceria
instituir um
7 pontos e R$ 180,00 de multa
com a Abramet,
prêmio volFetranspor, Ministério
tado para jorda Saúde, Ministério dos Transportes, nalistas de todo o Brasil que
PARE, Polícia Rodoviária Federal, participarem ativamente na divulDetran, Denatran e Corpo de gação da campanha pelo uso do
Bombeiros do Rio de Janeiro.
cinto de segurança no banco de trás,
Ao abrir o encontro, o presidente da promovida pela SBOT.
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Organizado pela SBOT no Rio de Janeiro, encontro reuniu
especialistas, vítimas e familiares para discutir a importância
do uso do cinto de segurança no banco de trás
Sérgio Franco divulgou os dados de
uma pesquisa realizada pelas
regionais da SBOT no Rio de Janeiro
e em São Paulo, com mais de 10.800
motoristas, cujos resultados foram
alarmantes: 3% dos adultos utilizam
o cinto no banco de trás e
no universo infantil, apenas
22% fazem uso desse item
de segurança. "Precisamos
conscientizar a população
que o uso do cinto no banco
de trás é tão importante
quanto no banco dianteiro",
afirmou.
O presidente da Associação Brasileira de
Medicina do Trânsito
(Abramet), Alberto Sabbag,
falou sobre o impacto do
trauma nos ocupantes do
banco de trás e reafirmou
a importância do envolvimento de equipes multiprofissionais na prevenção. "Os
acidentes não acontecem: eles
são causados; e se existe uma
causa, podemos quantificá-los e
preveni-los", disse.

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

Representantes de diversas entidades
envolvidas com a prevenção ao
trauma do trânsito, além de dirigentes
de órgãos públicos encarregados da
fiscalização e controle do tráfego nas
grandes cidades também marcaram
presença durante o encontro. O
professor Jorge Alonso,
pesquisador da Universidade do Alabama (EUA)
e uma das maiores
autoridades mundiais no
assunto, apresentou estatísticas sobre o trauma
do trânsito e posicionou a
prevenção como prioridade para a diminuição
dos acidentes.
Ao final do encontro,
Marcos Musafir apresentou
aos presentes a "Carta do
Rio de Janeiro - Cinto de
Segurança no Banco de
Trás", que listou uma série de recomendações sobre a importância do
uso do cinto de segurança no banco
de trás na prevenção ao trauma do
trânsito. Após discussão, as entidades
endossaram o documento.
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