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SBOT 2003: EM BUSCA DA EXCELÊNCIA
Eu não tenho
nada com isso...
A alienação e o desinteresse por aquilo
que diz respeito ao seu trabalho é um
dos maiores pecados que o médico pode
cometer.
Pág. 02

Expectativas

superadas
Recife, 29 de outubro a 1º de novembro de 2003

A

SBOT está comemorando os resultados do 35º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que
reuniu mais de 3.500
congressistas em Recife,
apesar da crise econômica
brasileira. Para o presidente
da SBOT, José Sérgio
Franco, e do congresso,
Romeu Krause (foto), o
grande número de participantes comprova que o
Congresso Anual já possui
atrativos para continuar
sendo prioridade para
o ortopedista.

Palavra do
presidente

O ESFORÇO

valeu a pena
O sucesso do Congresso de Recife pode
ser creditado à união e ao trabalho
coletivo de todos em benefício da
ortopedia e dos pacientes.
Pág. 02

Um encontro

FUNDAMENTAL

Os presidentes dos 13 Comitês
de Especialidades da SBOT falam
sobre a volta do Dia dos Comitês
durante o Congresso.
Pág. 03

A jornada

continua

O presidente eleito para 2004, Neylor
Lasmar, diz que vai dar continuidade ao
crescimento obtido pela SBOT neste ano.
Enfoque será na Defesa Profissional.
PÁG.
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Pesquisa
SBOT 2004
Responda a pesquisa que está encartada nesta
edição do Jornal da SBOT e envie gratuitamente
pelo Correio, ou utilize o Portal da SBOT
(www.sbot.org.br). Entre todos os ortopedistas que
se identificarem será sorteada uma passagem
aérea, inscrição e hospedagem para o 36 o
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
de 2004, no Rio de Janeiro.

Você está
recertificado?
www.sbot.org.br

No de solicitações

Editorial

SUA OPINIÃO É MUITO
IMPORTANTE PARA A SBOT!!
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SBOT - EDITORIAL

SBOT - PALAVRA DO PRESIDENTE

Eu não tenho

nada COM ISSO...

D

urante o último Congresso
Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, realizado em
Recife, a sessão de Defesa Profissional
estava marcada para acontecer no
salão principal, sem nenhuma outra
atividade nas demais salas para
possibilitar aos sócios o debate sobre o
principal assunto do dia  a implantação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos da AMB, que interessa
diretamente a todos nós. Quando a
sessão científica terminou, metade da
platéia retirou-se ostensivamente da
sala, apesar dos nossos apelos para
que permanecessem, a não ser que
atendessem
somente
doentes
particulares...
Mais tarde fomos informados de que os
colegas estavam visitando estandes,
tomando sorvete, atirando setinhas,
retirando bloquinhos e canetas,
preenchendo cartelas de sorteios ou
passeando pela cidade, pois achavam
que não tinham nada com isso... Aí está
o maior pecado do médico: a alienação
e o desinteresse por aquilo que diz
respeito ao seu dia-a-dia, à sua sobrevivência decente. Quando dizemos que
só a união fará com que implantemos
a CBHPM isto parece uma utopia.
Há muito tempo o Jornal da SBOT vem
batendo nesta tecla insistentemente.
Não é por falta de informação que
assim age a "maioria silenciosa"; é por
medo de "perder o convênio", que
remunera mal, mas se ele não o atender,
outros colegas o farão, principalmente
quando travestidos de "empresários".
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Mais que um desabafo, isto é um alerta.
Infelizmente já chegamos ao fundo do
poço e isto pode alavancar os
movimentos de resgate à nossa
dignidade profissional, que não passa
apenas pela luta por melhores
honorários, mas também, pelo
comportamento menos indecente do
SUS, que atende 80% da população e
que num governo comprometido com
a área social, deveria remunerar
convenientemente médicos e hospitais.
O ato médico, pelo qual nossas
entidades maiores lutam, diz respeito
diretamente a nós e à nossa
remuneração, pois define quem pode
e quem não pode executar esta ou
aquela atividade. As dezenas de
profissionais de saúde que estão
"invadindo" a área médica, na certa
estão mais unidos e menos alienados
que a maioria dos nossos colegas e
melhor organizados em lobbies para
nos derrotar no congresso. As
faculdades de medicina, autorizadas a
funcionar mediante liminares ou
propinas, são uma indústria de médicos
concorrentes que alimentarão o
subemprego, aviltando ainda mais
nossa profissão. Mas nada disso deve
nos desanimar. Tenho certeza de que
faremos ver aos convênios que o médico
bem remunerado é um aliado para a
prática de boa medicina. Tenho certeza,
também, que este desabafo servirá para
conscientizar os colegas que somente
seremos vitoriosos nessas campanhas
se estivermos unidos.
George Bitar
Editor-Chefe
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Desafio
SUPERADO
o

O

35º CBOT pode
ser considerado
um sucesso sem
precedentes. Por mais
otimistas que fôssemos,
não ignorávamos o fato de
ser o primeiro Congresso
Anual da SBOT realizado
fora dos grandes centros
urbanos, em plena crise
econômica por que passa
nosso País. Mesmo assim,
tivemos mais de 3.500
inscritos! A diretoria da
SBOT, a CEC, a Comissão de
Congressos e a Comissão Organizadora, coordenada pelo presidente do
congresso, Romeu Krause, trabalharam
arduamente para estimular os colegas
a comparecerem a Recife. Todos, sem
exceção, souberam entender que a
gratuidade para os recertificados quites
era um sonho e uma necessidade
circunstancial, que geraria um recorde
de recertificação e, ao mesmo tempo,
levaria mais colegas ao congresso.
Deixamos raízes profundas em Recife,
cujas sementes foram plantadas através
da realização de atividades científicas
e inúmeras ações comunitárias, como
a Campanha pelo Uso do Cinto de
Segurança no Banco de Trás na Praia
de Boa Viagem, com grande
participação e aceitação por parte da
população, de autoridades e da mídia,
e da campanha Viver Melhor a Melhor
Idade da Vida, organizada pela
Regional de Pernambuco na igreja N.S.
de Fátima, com café da manhã rico
em cálcio e palestras de prevenção

Ligue grátis 0800 557268

para cerca de 700 idosos.
Os Comitês também
desenvolveram atividades
comunitárias, como o
"Espaço SBOT Esporte",
projeto que nasceu
durante o Pré-congresso
de Medicina Esportiva,
presidido por Moisés
Cohen, e que contou com
o apoio da Secretaria de
Esportes de Pernambuco.
Todo o lucro do précongresso foi utilizado na
reforma das instalações utilizadas pela
secretaria nas atividades de lazer e
esporte, beneficiando dezenas de
crianças carentes de Recife. No dia 29
de outubro, Dia Nacional do Combate
à Osteoporose, o Comitê de Doenças
Osteometabólicas, presidido por
Roberto Guarniero, realizou uma
grande passeata na Praia de Boa
Viagem, com farta distribuição de leite
e folhetos. Toda esta movimentação
fortaleceu os vínculos da SBOT
com os pernambucanos e confirma
a necessidade de o nosso congresso
anual ser realizado em diferentes
cidades. Aristóteles disse que
"a felicidade consiste em fazer o bem".
Sua citação é um lembrete permanente
de que devemos não apenas tratar
as afecções ortopédicas, mas
também melhorar a qualidade
de vida da população. Este foi
nosso maior desafio. E juntos,
conseguimos superá-lo.
José Sérgio Franco
Presidente SBOT

Jornal da SBOT

A SBOT E OS COMITÊS
A opinião dos
presidentes
O Jornal da SBOT colheu a
opinião dos presidentes dos 13
Comitês de Especialidades sobre
a volta do Dia dos Comitês no
Congresso
Brasileiro
de
Ortopedia e Traumatologia e a
maioria achou que o encontro
cumpriu com seus objetivos. A
maior crítica foi a realização no
sábado, que segundo os
presidentes, levou à diminuição
do número de participantes

Trauma Ortopédico
A programação científica do Dia dos
Comitês foi muito interessante e
colaborou na reciclagem dos colegas,
mas teve seu sucesso prejudicado
porque foi realizado no último dia e
havia poucos presentes. Também
tivemos problemas com os
equipamentos de multimídia. Nossa
assembléia referendou o nome de
Arnaldo Valdir Zumiotti na presidência
em 2004.
Geraldo Rocha Motta Filho

Artroscopia
O Comitê de Artroscopia possui
membros de várias especialidades e a
freqüência, em algumas mesas, foi
pequena porque os colegas tinham de
freqüentar outras salas. A possibilidade
de nossa reunião ser realizada à parte
será considerada na próxima
assembléia.
Nilson Roberto Severino

SBOT comemora a volta
do Dia dos Comitês

O

grande interesse
çando e terminando de
acordo com o previsto e
e a participação
ativa dos ortopermitindo um melhor
pedistas no Dia dos
aproveitamento por parte
dos congressistas. Outro
Comitês provaram que se
trata de uma atividade
aspecto positivo foi a
que deve ser mantida no
realização, no mesmo
horário, do intervalo para
Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumalanches, fato que proRené Jorge Abdalla
tologia, na opinião de
moveu uma troca de
informações e de conheRené Jorge Abdalla,
coordenador do encontro. "Os
cimento entre os participantes. "O
comitês constituem a grande base
grande interesse por parte dos
colegas provou, mais uma vez, que
teórica e prática da SBOT e a
integração foi tão grande que está
essa atividade é fundamental e
sendo estudada a inclusão de um
necessária no congresso anual da
SBOT", defendeu René Abdalla.
representante dos comitês na
diretoria da SBOT, servindo de elo
Ele disse, ainda, que comitês
de ligação permanente", informou.
saíram do encontro mais fortalecidos, não apenas entre si, mas
Desde o início a idéia era elaborar
um programa científico uniforme e
também com relação a SBOT. "O
que permitisse a participação dos
objetivo da SBOT para o Dia
dos Comitês pode ser definido
ortopedistas em mais de uma sala,
de acordo com suas conveniências.
em dois planos: aproximar-se mais
Assim, o especialista poderia sair de
dos comitês e promover uma
integração maior entre eles. Nosso
uma sala de ombro e, em seguida,
trabalho foi facilitado porque os
participar de uma sala de trauma,
artroscopia ou de outra na qual ele
comitês já são bem organizados e conduzidos, razão pela
desejasse se atualizar. "Foi exaqual parabenizamos todos os
tamente o que aconteceu".
Segundo ele, os horários foram
seus presidentes", finalizou
René Jorge Abdalla.
rigorosamente cumpridos, come-

Cirurgia da Mão

Ombro e Cotovelo

O Comitê de Cirurgia da Mão contou
com a presença de inúmeros colegas.
Tivemos discussões produtivas em
ambiente de grande coleguismo.
Houve a preocupação em abordar
assuntos de interesse ao Ortopedista
Geral e este objetivo foi alcançado. Em
nossa assembléia vários assuntos
foram debatidos e decisões
importantes foram
tomadas,
consolidando a especialidade Cirurgia
da Mão.
Rames Mattar Junior

O Dia dos Comitês foi ótimo, não
apenas na minha opinião, mas na de
muitos colegas com os quais eu pude
conversar. Todos elogiaram os temas
escolhidos e a forma como o evento
foi feito. Esse encontro deve ser
mantido nos congressos anuais. Nossa
assembléia elegeu a diretoria para
2004, cujo presidente será José Sérgio
Franco.
Saulo Monteiro dos Santos

Ortopedia Pediátrica
A volta do Dia dos Comitês foi muito
importante, mas sua realização no
último dia não é a melhor opção, na
minha opinião, porque esvaziou nossas
reuniões. Acho que o congresso da
SBOT deveria voltar a ser bi-anual,
intercalado com o congresso dos
comitês.
Patrícia Fucs
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Asami Fixadores Externos
O Dia dos Comitês representa não
apenas uma oportunidade para a troca
de experiências e atualização do nosso
conhecimento científico, mas
sobretudo um resgate da valorização
da atividade específica dos
ortopedistas brasileiros. Acho que sua
volta no Congresso Anual da SBOT foi
fundamental.
Wagner Nogueira da Silva

Traumatologia
do Esporte
O dia da especialidade alcançou as
expectativas. Em todas as atividades da
Traumatologia do Esporte houve uma
procura muito grande e a busca pela
afiliação no comitê tem aumentado de
forma geométrica. As palestras foram
de alto nível, bastante elogiadas por
todos os presentes, dando oportunidade para um time de jovens
profissionais dedicados a Traumatologia do Esporte.
Moisés Cohen

Tumores
Músculo-esqueléticos
"O Dia dos Comitês permanece sendo
um ponto alto do nosso Congresso
Anual. Julgo, apenas, que o ideal é que
aconteça no meio do Congresso, a fim
de evitar a redução no número de
participantes".
Jairo de Andrade Lima

Visite o seu portal www.sbot.org.br

Cirurgia do Joelho
O formato do Dia dos Comitês foi muito
bom, com discussão de casos e boa
participação do público que
compareceu, mas o número de
participantes foi muito pequeno, em
decorrência de ser realizado no
sábado. Acho que esse encontro deve
ser mantido mas na minha opinião
deve ser feito no meio do congresso e
não no final.
Marco Antonio
Percope de Andrade

Osteoporose e Doenças
Osteometabólicas
Houve boa freqüência nas atividades,
com discussão de assuntos gerais e
planejamento para um congresso que
pretendemos fazer em julho de 2004.
O Dia dos Comitês foi um complemento
às atividades já contempladas no
próprio congresso, por isso eu acho
discutível sua manutenção durante o
congresso anual da SBOT.
Roberto Guarniero

Coluna
Neste ano, sob a responsabilidade do
Comitê de Educação Continuada da
Sociedade Brasileira de Coluna, foi
realizado, no 35º CBOT, o Dia do
Especialista, encontro que promoveu
discussões sobre os procedimentos
atuais utilizados nas fraturas da coluna
cervical, síndrome pós-laminectomias
e em escoliose neuromuscular
Sérgio Zylbersztejn

Medicina e
Cirurgia do Pé
Resolvemos inovar na programação do
Dia dos Comitês do 35o CBOT, com a
realização de Mesas Redondas
Modernas Progressivas, com casos de
complexidade crescente para a mesma
sessão. A inovação ficou por conta da
troca constante de apresentadores
(apenas um caso por apresentador) e
pela participação de toda a platéia na
discussão dos casos, cabendo aos
apresentadores a tarefa de convocar
os presentes de forma aleatória. O
início um pouco tímido cedeu lugar à
participação maciça e animada de um
grande número de colegas, e esta
iniciativa deverá ser repetida e
aprimorada em encontros futuros.
Caio Nery

Quadril
O dia da especialidade foi muito
produtivo e satisfatório. A sociedade
inovou, apresentando conferencistas
internacionais e sessão temas livres. Ao
final, houve debates entre o relator dos
temas livres e a platéia. A avaliação
geral é de que a experiência foi positiva
e deverá se repetir nos próximos anos.
Milton Valdomiro Roos
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Farinha pouca
meu pirão primeiro!
P

arecem estribar-se no velho
adágio as vãs tentativas de
enfermeiros, e agora também
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, lançar-se sobre o bolo do
exercício médico profissional. Pretendem
eles, insistentemente, abocanhar uma
fatia do que é exclusivo da nossa
competência, o Ato Médico, configurado
na qualidade de examinar clinicamente,
solicitar exames complementares,
perfazer um diagnóstico adequado e
traçar um plano terapêutico. Não se
contentam os fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais, a exemplo do
que já ocorrera a enfermeiros, com os
limites de sua própria capacidade,
determinados não apenas pelas
fronteiras dos seus estudos, mas também
pela especificidade do médico, em
matéria de prescrição. Pretendem
destronar o fisiatra; algo assim como os
músicos, executores diversos de uma
mesma partitura, tomarem a batuta e
desbancarem o maestro. E não apenas
o fisiatra, mas todo um elenco de
médicos
especialistas
seriam
atropelados no roldão desses arroubos
inconcebíveis para uma classe
profissional destinada a executar
técnicas e métodos da sua área, sob
orientação médica.
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, assim como enfermeiros e
outros profissionais de saúde não
médicos, estão habilitados a cuidar de
pacientes sob prescrição estritamente
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médica, baseada em diagnósticos
clínicos efetuados por médicos, sujeita
a modificações e adaptações avaliadas
pelo senso clínico dos médicos. Eles
podem executar uma determinada
terapia, no alcance da sua competência,
sob estrita indicação médica. Ou será
que a Fisioterapia e a Enfermagem
evoluíram como ciências ao ombreamento pleno com a Clínica Médica,
a Clínica Cirúrgica, a Psiquiatria, a
Oncologia, a Nefrologia e outros ramos
da Medicina Interna? É bem acentuada
a distinção entre médicos e
fisioterapeutas, como bem entende
também o STF, que já se manifestou
sobre esse assunto, perfazendo uma
jurisprudência que a própria razão
prioritariamente estabelecera. Clínicas
de fisioterapia não podem prescindir da
presença de um fisiatra, ortopedista ou
traumatologista, assim como uma
farmácia não pode funcionar sem um
farmacêutico e esse por sua vez não
pode prescrever receitas, exclusiva
competência dos médicos. Não sendo
assim, a balbúrdia se estabeleceria enfermeiros diagnosticando, fisioterapeutas decidindo planos de terapia sem
diagnóstico médico, farmacêuticos
medicando, balconistas trocando
impunemente as receitas... uma verdadeira Babel.
É contra essa desordem de funções, esse
rompante desvairado, como se o
paciente fosse uma terra de ninguém,
que as entidades médicas devem se po-

sicionar, em defesa do cidadão enfermo
e em salvaguarda do Ato Médico.
Querem o direito de solicitar exames,
clínicos e radiológicos, planejar e
coordenar tratamentos, encaminhar
pacientes a especialistas médicos,
"justificando" tais absurdas pretensões com a confusa declaração
"a profissão da área de saúde
tem alcançado um grande benefício
para toda a sociedade". E daí? O que
se quer dizer com "profissão da área de
saúde"? O que é isto, realmente?
Modernizar uma legislação não é
cometer o desatino de delegar
funções a profissionais destituídos
do mérito competente.
O mérito é alcançado através da
competente graduação. Neste caso
graduação em Medicina.
A única profissão competente para o
cuidado integral ao paciente, do
diagnóstico ao tratamento - sem
qualquer preocupação, com a farinha
ou com o pirão. Sem disputas por fatias
ou porções. A Medicina é uma só, para
ser exercida por médicos, integralmente,
e por outros profissionais da saúde, nos
limites de suas destinações e
competências. O que os fisioterapeutas
hoje querem, não passará pelo crivo do
tempo, porque não passa pelo próprio
crivo da razão.

Roque Andrade
Diretor de marketing da
Associação Médica Brasileira

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

SBOT E AS
REGIONAIS

SBOT-RJ
Crescimento
científico

I

ncumbido pelo presidente da Regional SBOT do Rio de Janeiro,
Pedro Ivo de Carvalho, apresentamos as atividades científicas de
2003 e suas repercussões no Rio
de Janeiro. A criação da CEC-RJ,
que passou a editar a revista científica
Arquivos em Ortopedia e Traumatologia, com artigos de revisão da
especialidade.
O novo formato das Jornadas
Cariocas, com abrangente programação científica voltada para a
educação continuada, com discussão
eletrônica de temas atuais, workshops
em rodízio e prova oral interativa em
vídeo, CD e DVD.
Estimulando os residentes, será
realizado este ano o Exame Simulado e o Curso de Imersão em
Ortopedia, último evento preparatório para o Exame de
Especialistas da SBOT, no Hotel do
Frade, em Angra dos Reis, em
dezembro próximo, com o objetivo
de conquistar novamente um alto
índice de aprovados do Rio de Janeiro
em Campinas, aguardando um
primeiro lugar como o de José Carlos
Cohen em 2003.
Marcos Musafir
Membro CEC/SBOT-RJ

Jornal da SBOT

35O CBOT

Pleno sucesso
Recife, 29 de outubro a 1º de novembro de 2003

A SBOT ainda está comemorando o enorme sucesso do 35º CBOT. Mais de
3.500 congressistas participaram do maior encontro da
Ortopedia Brasileira na capital pernambucana

U

m sucesso absoluto! Assim
foi definido o 35º Congresso
Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, que aconteceu em
Recife. A avaliação é unânime. O
congresso deste ano está sendo
considerado um marco para a
Ortopedia Brasileira. O presidente da
SBOT, José Sérgio Franco fala do
encontro como "um grande desafio
que foi superado às custas de muito
trabalho e dedicação".
Para ele, houve uma profunda
sensação de cidadania, com
participação ativa dos profissionais
nas diversas ações realizadas por
toda a cidade, como a Campanha
Viver Melhor a Melhor Idade da Vida
e a Campanha pelo Uso do Cinto de
Segurança no Banco de Trás. "Os
colegas e as regionais não se
furtaram ao seu compromisso e a
população respondeu a altura,
participando ativamente de todos os
encontros", disse.
O desafio, segundo ele, advinha
do fato de o Congresso Anual
ser realizado fora dos grandes
centros urbanos, como São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
"A crise econômica por que passa
o Brasil é inegável e em alguns
momentos foi preocupante, mas
a dedicação e o empenho pessoal
da diretoria e da Comissão Orga-

O presidente da SBOT,
José Sérgio Franco
cumprimenta Romeu
Krause pelo sucesso do
congresso

nizadora foram fundamentais para que o
nosso congresso alcançasse êxito".
O congresso teve mais de
3.500 inscritos, número
que superou todas as
previsões. "Este foi o
maior evento oficial da
SBOT fora do eixo Rio-São
Paulo em número de

participantes, porque envolveu
cerca de seis mil pessoas, entre
congressistas, acompanhantes, expositores, visitantes e pessoal de
suporte logístico e operacional. Sem
dúvida foi um dos maiores congressos
já realizados em Pernambuco",
comemorou o presidente do 35 o
CBOT, Romeu Krause.
Ele diz que a cidade, representada
pela população e pelas instituições governamentais, soube
dar ao evento a devida importância.
"O congresso de Recife nos deixa
duas grandes lições: primeiro,
que o congresso brasileiro deve
continuar anual e
em segundo lugar,
ser levado para
cidades do interior do país com
maior freqüência,
porque do ponto
de vista científico,
assim como ocorre
no aspecto socioeconômico, para
evitar injustiças na
distribuição do
conhecimento, é
fundamental levar
o saber aos colegas de todas as
regiões do país,
O número de inscritos superou as expectativas
finalizou.
da Comissão Organizadora

O 35º CBOT, em números
 Cerca de 6.000 pessoas envolvidas
no encontro
 340 palestras brasileiras e 15
conferências internacionais
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 Mais de 3.500 inscritos
 O congresso gerou cerca de mil
novos postos de trabalho
 15 reuniões de trabalho da SBOT

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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35º C

SB

Em busca da

O 35º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia,
cumpriu plenamente seus objetivos, segundo a SBOT. Os
científica, houve inúmeras reuniões de diretoria, comitês
interesse dos ortopedistas. Saiba quais foram os destaques

Recife, 29 de outubro a 1º de novembro de 2003

CET: em plena atividade

O

Comissão Científica
do 35º CBOT

presidente da Comissão Científica do 35º CBOT, Gilberto
Camanho, disse que a grande característica do Congresso foi a
diversidade dos temas. "O congresso foi feito em cinco salas e
isto permitiu uma maior abrangência", disse. Segundo ele, o grande número
de inscrições mostrou claramente que o congresso tem massa crítica para
continuar sendo anual. Outro aspecto positivo, apontado por ele, é que
apesar de a CEC ter mantido a tradição e definido todos os nomes, a
administração, feita por uma comissão científica autônoma, foi muito
interessante e deve se repetir.

Defesa Profissional
Reunião da CET e do futuro presidente com os serviços credenciados

A

Comissão de Educação Continuada (CET) realizou reuniões com os residentes e
com os chefes dos serviços
credenciados durante o 35º CBOT. O
encontro com os residentes serviu
para comunicar as mudanças
previstas para o exame para a
obtenção do Título de Especialista em
Ortopedia e Traumatologia (TEOT) e

para avaliar o aproveitamento
acadêmico dos alunos nas atividades propostas. Já com os chefes
dos serviços credenciados, os
membros da CET conversaram
sobre as mudanças no formato
do TEOT e sobre o programa de
residência como um todo, incluindo
a integração entre os serviços da
SBOT e o MEC.

SBOT & Arte

D

urante o 35o CBOT houve exposição e venda
de objetos artísticos (esculturas, telas, camisetas, mosaicos etc.) produzidos pelos
familiares dos ortopedistas e a renda líquida foi
entregue ao Asilo Cristo Redentor, que atende 142
idosos carentes de Recife. "O evento foi um sucesso",
comemora Zenite Franco, coordenadora do
SBOT & Arte.

O Fórum de Defesa Profissional discutiu temas diversos

O

Fórum de Defesa Profissional teve como temas
principais as Áreas de
Atuação e a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM). Segundo o
presidente da Comissão de Defesa
Profissional, George Bitar, discutir as
áreas de atuação é importante
porque envolve uma questão maior:

o Ato Médico. Sobre a CBHPM,
que reordenou a medicina, classificou as patologias de acordo com
as regiões anatômicas e igualou
procedimentos parecidos, ele disse
que é preciso empenho para
implantá-la em todo o País. "Não
podemos nos enganar, achando
que vai ser fácil. Precisamos estar
unidos", adverte.

Marque na sua agenda: 36 oo Congresso B

30 de outubro a 02 de novembro de 2004, no Ri
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a excelência

, realizado entre os dias 29 de outubro e 1o de novembro,
três dias foram repletos de atividades e, além da parte
e comissões e vários fóruns que discutiram assuntos de
s do maior encontro da ortopedia brasileira

Inesperadamente 50% dos congressistas increveram-se nos primeiros
momentos do primeiro dia, causando desconforto. A SBOT vai estimular a
inscrição antecipada nos próximos congressos.

Regionais da SBOT

Marcelo Mercadante, Glaydson Godinho, Marco A. Percope de Andrade,
Neylor Lasmar e Rames Mattar: ouvindo as regionais

A

diretoria 2004 reuniu-se com os presidentes e representantes das
regionais durante o CBOT. "Nosso objetivo é nos aproximar das
regionais para trabalharmos cada vez mais juntos", afirmou o
presidente eleito, Neylor Lasmar. O futuro presidente disse que a SBOT vai
procurar atender às solicitações feitas pelas regionais, mas adiantou que a
prioridade será para aquelas que já tiverem projetos definidos.

Educação Continuada

A

CEC apresentou, na reunião da Comissão
Executiva, um resumo de suas realizações
durante o ano:
 R$ 70 mil em patrocínios para diversos projetos;
 1.020 recertificados em 2003 (75% do total),
totalizando 1.364 recertificados;
 30% dos membros titulares com mais de cinco
anos de conclusão da residência e quites com a
tesouraria estão recertificados;
 164 colaboradores nos projetos científicos, com
participação de 13 diferentes Estados;
 140.000 itens publicados (3 livros de condutas,
DVD, 4 casos clínicos, 4 fôlderes para leigos, 4
fascículos de perguntas e respostas comentadas, revista de atualização);
 Seis reuniões realizadas durante o ano.

Reforma do Estatuto

A

Comissão Permanente para a Reforma do Estatuto, alterou dois
itens do estatuto. A primeira trata da transmissão dos cargos para as
novas diretorias, que vai ocorrer durante a primeira reunião do ano
da Comissão Executiva, que acontece em janeiro durante o TEOT, ou até o
dia 31 de janeiro, caso a reunião não aconteça. "A data prevista anteriormente
era 31 de dezembro, mas mostrou-se inadequada", esclareceu Marcelo
Mercadante.
A segunda alteração é sobre a constituição da Comissão de Congressos,
que passa a ser integrada por todos os membros da Comissão de Educação
Continuada, pelos ex-presidentes da SBOT, pelo presidente da SBOT em
exercício, pelo presidente do CBOT e pelo tesoureiro da SBOT. Ainda há
outras alterações que deverão ser feitas no estatuto para adequá-lo ao novo
Código Civil. A mais significativa será com relação ao nome da SBOT, que
deverá ser alterado de sociedade para associação, já que no novo código,
as sociedades passam a ter fins lucrativos. "Como ainda há discussões sobre
esse assunto na Câmara Federal, fomos orientados pela assessoria jurídica
a aguardarmos as votações desses destaques antes de alterarmos o estatuto
mais uma vez", finaliza Mercadante.

Arlindo Pardini será o
presidente da SBOT em 2006

O

mineiro Arlindo Gomes Pardini Junior foi eleito para a presidência
da SBOT em 2006. A Comissão Eleitoral comunicou o resultado
oficial no dia 31 de outubro, último dia do CBOT. Pardini teve
92,7% dos votos válidos. A diretoria da SBOT em 2006 será composta por
Arlindo Gomes Pardini Junior (Presidente), Cláudio Santili (secretário-geral),
Adalberto Visco (1º secretário), João Maurício Barreto (2º secretário), Caio
Nery (1º tesoureiro) e Edilson Forlin (2º tesoureiro).

Os ortopedistas ganhadores dos automóveis sorteados
durante o congresso foram Marcos Guerra, de Alagoas,
e Arnaldo Blum, do Rio de Janeiro.

PARABÉNS!

Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia

iocentro - Rio de Janeiro - www.sbot2004.com.br
Outubro/2003
Outubro/2003

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

CARTA ABERTA

Entidades enviam Carta
ao presidente Lula
Entidades representativas da classe médica encaminharam ao
Palácio do Planalto um documento com o resumo das reivindicações
da classe médica em relação ao setor de saúde suplementar
Excelentíssimo senhor presidente,
Considerando a relevância do sistema
suplementar de saúde que hoje atende
cerca de 34 milhões de brasileiros;
Considerando que as empresas desse
sistema interferem na relação médicopaciente, freqüentemente negando
procedimentos e colocando a saúde dos
usuários em risco;
Considerando que os honorários dos
médicos encontram-se congelados há oito
anos, apesar de nesse período as
mensalidades dos planos e seguros de
saúde terem sido reajustadas acima da
inflação;
Considerando os graves prejuízos
enfrentados pelos usuários frente a essa
situação;
A classe médica vem a público, primeiramente, reiterar apreço e manifestar
apoio às sugestões do excelentíssimo
senhor ministro da Saúde, dr. Humberto
Costa, feitas recentemente em São Paulo,
relativas à busca de soluções para esse
setor da saúde, por meio do Fórum de
Saúde Suplementar.
Na oportunidade, apresentamos também
à Vossa Excelência as propostas da classe
médica para a solução desses problemas:
1 - Estabelecimento da livre escolha
de profissionais médicos por parte
dos usuários dos planos e seguros de
saúde, independentemente de credenciamento prévio.

2 - Regulamentação das relações entre
os prestadores de serviços (médicos,
hospitais e clínicas) e as empresas
contratantes, com definição clara das
responsabilidades de cada um.
3 - Utilização da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos
como referência para todos os atos
médicos a serem cobertos pelos planos e
seguros de saúde, permitindo também
que os usuários tenham acesso aos novos
procedimentos oriundos do avanço
tecnológico.
4 - Garantia de que os médicos tenham
seus honorários atualizados sempre que
as operadoras obtiverem autorização para
reajustar o valor de seus planos.
5 - Desburocratização do sistema, por
meio da implantação de formulários
unificados.
6 - Definição clara, por parte da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
dos procedimentos médicos que
necessitam de autorização prévia.
Aguardando manifestação de Vossa
Excelência, colocamo-nos à disposição
para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
São Paulo, 11 de novembro de 2003
Conselho Federal de Medicina
Associação Médica Brasileira
Confederação Médica Brasileira
Federação Nacional dos Médicos

SBOT E PREVENÇÃO

Prêmio prevenção da
SBOT atrai 63 jornalistas
de todo o País
Comissão julgadora escolhe as melhores reportagens sobre o uso do
cinto de segurança no banco de trás

A

A comissão teve de
Comissão Julouvir quase dez horas
gadora do I
de gravações em
Prêmio SBOT
áudio e vídeo e ler
de Prevenção ao
dezenas de reporTrauma em Ocutagens, levando em
pantes do Banco de
consideração critérios
Trás já está avacomo o formato da
liando os trabalhos
reportagem, tempo
publicados na mídia
e espaço dedicado
impressa e eletrônica
ao tema, fotos,
sobre a importância
imagens e verado uso cinto de A SBOT recebeu inúmeros trabalhos
cidade das informações. O vencedor
segurança no banco de trás. "O grande
de cada categoria  rádio, televisão
número de jornalistas que enviou os
e mídia impressa (jornais e revistas) 
trabalhos nos surpreendeu. Isso mostra
receberá R$ 5.000,00 e a entrega
que nossa decisão foi acertada porque a
será feita no Salão Nobre da
imprensa passou a falar mais sobre o
Academia Nacional de Medicina, no
assunto", disse o presidente da SBOT, José
Rio de Janeiro.
Sérgio Franco.
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A saga da

segunda opinião

O

paciente está fragilizado e
inseguro com sua doença
e tais circunstâncias transformam-no num rastilho de pólvora
vivo. O paciente deseja ouvir que
não tem a patologia e que o exame
não é confiável, tampouco o
diagnóstico. Muitas dessas
situações são explicadas pelo
absoluto medo de morrer que o
ser humano, em geral, nutre,
além das demais questões da
psique. Há uma música do poeta
maior, Vinicius de Morais, em
que se questiona: "Como é por
exemplo que dá pra entender. A
gente mal nasce e começa a morrer..."
Ao menor sinal de doença já nos
transformamos imediatamente em
ansiosos, temerosos e inseguros. Tudo
isso é próprio do ser humano, só varia
o grau quantitativo. Fácil entender
que o paciente, vítima dessas
armadilhas produzidas pelo seu
próprio cérebro, estará à mercê dos
mais próximos e ouvirá com maior
ou menor atenção todos aqueles que
acenarem com algo mais "suave" ou
"menos danoso". Não são poucos os
processos judiciais ajuizados por
pacientes fundamentados em
discussões e contra posições de
médicos, através de documentos
lavrados do próprio punho, capazes
de fomentar polêmicas.
O paciente fragilizado que sai em
busca de uma palavra ou de uma
conduta mais branda ou menos
danosa sempre estará aberto para
criar polêmicas técnico-científicas.
Existe um exército de "primos",
"sobrinhas", "irmãos da tia" e afins,
prontos para levar o paciente a
segunda opinião. A partir dessa
iniciativa tudo pode acontecer, desde
um simples mas trabalhado "silêncio"
ou "meio-sorriso" ao ler ou comentar
algo procedido pelo médico anterior,
até verdadeiros testamentos
condenatórios de tipicidade discutível,
relativamente ao atuar do esculápio
precedente. Vou repetir aqui o que
virou ditado no meio médico: "o pior
inimigo do médico é o outro médico.
Quando o médico vai para a posição
de titular no exercício de uma
segunda posição, pensamos que ele
deve sentir-se, por vezes, um misto
de "pai" e "mestre", talvez, capo de
tutti capii e, assumindo essa
roupagem real, investe furiosamente
contra aquele pobre diabo que se
atreveu a tentar tratar desse seu novo
cliente e que, já agora, jamais deixará

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

de estar fidelizado, menos pela
relação médico-paciente e mais pela
excepcional condição favorável do
titular da segunda opinião. Assim
inicia-se uma verdadeira caçada ao
bruxo e haja papel e caneta para
enumerar os "erros" do outro e os
"acertos" deste. Podemos garantir que
este tem sido um eficaz fermento
nessas avalanches de processos
judiciais e temos casos para contar
que os leitores adorariam, mas o
espaço não permite.
Urge que se tenha comedimento e
maturidade. O titular da chamada
segunda opinião estará no lugar do
médico de primeira opinião amanhã.
Os parâmetros éticos devem ser
rígidos e destituídos de vaidade e
presunção. O tratamento do segundo
médico não é melhor nem pior do que
o do primeiro médico, apenas será
diferente e o que aqui escrevemos
passa por muitas léguas de distância
do corporativismo barato e
descabido. Falamos do respeito ético
à dignidade das pessoas humanas,
do médico que o precedeu e do
próprio paciente, uma vez que seu
trabalho estará sempre alicerçado na
sua potencialidade pessoal, portanto,
sempre falível e limitada, embora
prudente, dirigente e perita.
O médico precisa aprender a
respeitar o paciente e o outro médico.
A segunda opinião nunca poderá
ser uma predadora do profissional
anterior, mormente pelo fato de
que há uma legião de pessoas
prontas para continuar o processo
vivo de se perseguir um desempate, através da terceira opinião.
É básica a reflexão de que a classe
médica não seja mola propulsora de
sua própria derrocada.
Antonio Ferreira Couto Filho
Consultor jurídico da SBOT

Jornal da SBOT

MEDICINA ESPORTIVA

ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

Brasil vai sediar
congresso
mundial
em Recife

Curso reúne especialistas
Cerca de 350 profissionais participaram do Curso Pré-congresso
de Medicina Esportiva, que contou com as presenças de inúmeros
profissionais ligados ao esporte

R

ealizado na capital pernambucana no dia 28 de outubro, o
Curso Pré-congresso de Medicina Esportiva abordou temas como
a avaliação do atleta, doping, mídia,
infiltrações, lesões nos membros
superiores e inferiores, prevenção e
retorno ao esporte pós-lesão, dentre
outros. Os presentes puderam ouvir
a experiência de profissionais como
Bernardinho, Carlos Alberto Parreira,
Aurélio Miguel, Maria Paula
Gonçalves da Silva, a "Magic" Paula,
e do ex-jogador Raí.
O curso foi multidisciplinar, reunindo
médicos, fisioterapeutas e professores
de educação física, dentre outros. "Foi
um evento de altíssimo nível que
pretendemos levar adiante nos
próximos anos", afirmou o presidente
do Comitê de Traumatologia
Desportiva da SBOT e coordenador

do curso, Moisés Cohen. Segundo ele,
a participação dos atletas e demais
profissionais como palestrantes foi
fundamental. "Eles têm muito a nos
ensinar porque se trata de pessoas
que vivem de resultados que não
acontecem por mero acaso, mas
como fruto de muito trabalho e dedicação ", completou.
A renda líquida do curso, cerca
de R$ 12 mil, foi integralmente doada
para um projeto da Secretaria de
Esportes de Pernambuco voltado para
crianças carentes de Recife. "Esse
projeto tem tudo a ver com uma ação
desenvolvida pela SBOT em prol do
esporte, que denominamos SBOTEsporte. Esse valor será utilizado para
reformar as instalações onde as
crianças desenvolvem atividades de
ballet e dança rítmica", finalizou
Moisés Cohen.

Time de estrelas: Parreira, Bernadinho, Magic Paula e Raí

Outubro/2003

O

pediátrica, as manifestações na vida
III Congresso Mundial da
adulta de deformidades ortopédicas
Federação Internacional
das Sociedades de Orto- nas crianças e um simpósio especial
pedia Pediátrica  marcado para os mostrando o que não se deve
dias 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2004 fazer em ortopedia pediátrica, este
 vai acontecer em Salvador (BA), último sob organização da ortosimultaneamente ao VI Congresso pedia pediátrica brasileira, declara
Brasileiro de Ortopedia Pediátrica. o chairman do Comitê Organizador,
Estão sendo esperados cerca de 500 Carlo Milani.
especialistas brasileiros e 200 Também haverá vários cursos précongressistas da América Latina, congresso, como o Curso de CorEuropa e Estados Unidos. A reção de Deformidades nas Crianças,
Sociedade Brasileira de Ortopedia que está sendo organizado em
parceria com o
Pediátrica já está se
comitê ASAMI, e o
mobilizando para
Esse congresso certamente
os dois eventos.
trará grande visibilidade, não Curso de Medicina
Esportiva
em
Será a primeira vez
apenas para a ortopedia
que um congresso pediátrica, mas para a SBOT Crianças e Adolescentes, com a parmundial de ortocomo um todo
ticipação do Copedia pediátrica é
realizado na América Latina, fato que mitê de Cirurgia do Joelho, dentre
está sendo considerado como uma outros. "Este será um dos eventos mais
situação de grande prestígio importantes do ano e todos os colegas
internacional para a Ortopedia são bem-vindos, mas aqueles que
Brasileira. "Esse congresso certamente atuam em ortopedia pediátrica ou
trará grande visibilidade, não apenas áreas afins não podem ficar de fora",
para a ortopedia pediátrica, mas recomenda Eduardo Teixeira, que vai
para a SBOT como um todo", diz a presidir o VI Congresso de Brasileiro
presidente do Congresso e da de Ortopedia Pediátrica. O prazo
Sociedade Brasileira de Ortopedia para envio dos trabalhos se encerra
Pediátrica, Patrícia Fucs. Os pontos no dia 15 de fevereiro de 2004.
fundamentais do encontro serão a Maiores informações poderão
apresentação de temas livres, com a ser obtidas na Sociedade Brasileira
participação de profissionais de todo de Ortopedia Pediátrica, através
o mundo, e a realização de três do telefone 11 3887-4855, ou
simpósios, que irão abordar os no site oficial do congresso:
avanços tecnológicos da ortopedia www.ifpos2004.com.br.

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

NOTAS E INFORMAÇÕES

RBO aceitação
Reabilitando vidas RBO:
UNÂNIME
O
F
Sediada no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira Beneficente
de Reabilitação firma-se como um dos principais centros de
reabilitação do País

muletas. A instituição é presidida
undada em 1954, a Associação Brasileira Beneficente desde 1999 pelo ortopedista
de Reabilitação (ABBR) é uma Deusdeth Gomes do Nascimento, que
das poucas entidades do País tem como objetivo transformá-la
num modelo e autoespecializadas na reabisustentável, sem perder
litação de adultos e
o caráter filantrópico.
crianças com deficiên"Este é o nosso maior
cias físicas causadas por
desafio para o futuro",
paralisia cerebral, acidiz. Baiano de nascidentes de trânsito,
mento, mas carioca por
vítimas de violência, aciadoção, ele tem
dente vascular cerebral,
conseguido sanear as
hemiplegias e paracontas da instituição,
plegias, dentre outros.
melhorar as instaEm 49 anos de exislações e manter a excetência, já atendeu mais
lência no atendimento.
de 250 mil pacientes,
Deusdeth Gomes do
Nascimento
Seu trabalho à frente
com uma média de dois
da ABBR lhe valeu
mil atendimentos por
mês, em sua maioria (75%), prove- reconhecimentos por parte da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro
nientes do Sistema Único de Saúde.
A ABBR, que já esteve prestes a fechar e da Assembléia Legislativa Estadual.
as portas por causa de uma crise "O Rio de Janeiro me acolheu e eu
financeira, com uma dívida de R$ 7 retribuo cuidando do seu patrimônio",
milhões, tem agora motivos de sobra diz o ortopedista, que foi diretor do
para comemorar: a dívida foi redu- Instituto Nacional de Traumatozida à metade, salários e impostos ortopedia do Ministério da Saúde até
estão em dia, despesas e receita equi- agosto do ano passado.
libradas, inúmeras parcerias solidá- Recentemente a ABBR realizou
rias firmadas e o reconhecimento de duas grande inaugurações: uma
moderna unidade de internação,
toda a sociedade.
Por ser um Centro de Reabilitação, a projetada e construída dentro
ABBR desenvolve inúmeros serviços dos padrões de excelência comdistribuídos por cinco principais paráveis aos projetos da Rede
unidades de especialização: D'Or, e o Centro de Cirurgia PlásFisioterapia, Terapia Ocupacional, tica Restauradora, para realização
Fonoaudiologia, Musicoterapia de microcirurgias, membros
e Psicologia. Dentro da insti- inferiores, traumas da face, seqüelas
tuição também funciona uma de queimaduras e deformidades
Oficina Ortopédica, que trabalha congênitas, entre outras.
Para maiores informações:
com tecnologia de ponta e
www.abbr.org.br
produz próteses, órteses, botas e
(21) 2294-6642
sapatos ortopédicos, coletes,
abbr@abbr.org.br
palmilhas, cadeiras de rodas e

conselho editorial da Revista Brasileira
de Ortopedia se reuniu em Recife,
durante o 35º Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia. Aproximadamente 40
membros constituem o conselho editorial da revista.
Entre outros comunicados importantes, o editor
Carlos Giesta informou que a revista já está sendo editada de forma bilíngüe
e que a Universidade de Barcelona, na Espanha, sondou a possibilidade de
publicar artigos na RBO. Difundir a revista nos países de língua inglesa é um
dos objetivos futuros e um fator que deverá facilitar esse trabalho é a
indexação ao Scielo, cujo processo deverá estar finalizado até o final do
ano. "A RBO tem sido uma unanimidade", garante o editor.

Curso de Perito Judicial

O

s participantes da terceira turma do Curso de Perito
Judicial, realizado em setembro, responderam a uma pesquisa
qualitativa na qual deram sua opinião sobre o curso e demais
questões ligadas à área jurídica da SBOT. Do total, 66% acha que o curso é
excelente e o restante o classificou como bom. A maioria dos entrevistados
afirmou que quer conhecer detalhes sobre o contrato de assessoria jurídica,
e sugeriu que o curso seja continuado.

J

SUS altera CÓDIGO 7

á não bastasse os médicos
estarem em litígio com as
empresas de planos de saúde, com os
honorários em baixa e
o desrespeito em alta,
o SUS resolveu dar sua
contribuição para empurrar os profissionais
ainda mais para baixo. Há
dois meses resolveu alterar
a forma como vinha aplicando
o Código 7 para pagamento de
procedimentos realizadas em
hospitais conveniados. Agora, em vez
de depositar os honorários dire-

tamente na conta do cirurgião,
o depósito será efetuado na
conta do hospital, fato
que sem dúvida irá
agravar ainda mais a
situação da classe
médica. A Comissão de
Defesa Profissional
solicita aos ortopedistas
enviarem sua opinião sobre
o assunto para a sede da
SBOT para que se possa
combater mais essa arbitrariedade.
"Não fique apático. Participe de mais
essa luta", incentiva o presidente da
CDP, George Bitar.

Aliado a qualidade o
melhor preço do mercado
Entre ga imediata para todo o Brasil
V

N D A
S
0800.7019180

FAIXA SINTÉTICA PARA MOLDAGEM ORTOPÉDICA
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Importador para o Brasil:
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Ligue grátis 0800 557268
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2º Tesoureiro
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Romeu Krause
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AGRESSÃO
O ortopedista Mauro Irizaua não teve motivos para festejar
o Dia do Médico. Revoltado contra o que entendeu ser um
mau atendimento do ortopedista do Hospital Evaldo Foz,
Zona Sul de São Paulo, o conferente Eduardo Vianna, de
25 anos, o agrediu, provocando hematomas e lesões. O
fato ocorreu no início da noite de sábado, curiosamente o
Dia do Médico. Vianna contou que por volta das 18h foi
ao hospital com forte dor no tornozelo. Após examiná-lo,
o médico teria dito que não havia nada grave e o dispensou.
Mais tarde a dor aumentou e ele voltou ao hospital e a
recusa do médico em solicitar raios-X revoltou o paciente,
que o agrediu. Vianna foi indiciado com base no artigo
129 (lesão corporal) do Código Penal.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
A Sociedade de Ortopedia e Traumatologia de Rio Grande
do Sul (SOT-RS) enviou uma correspondência ao deputado
Henrique Fontana, integrante da Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados, onde tramita
o projeto de Lei 5216/2001, que libera fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais para prescreverem e solicitarem
exames. No documento, o presidente da SOT-RS Jorge
Utaliz Guimarães Silveira, argumenta que para a obtenção
do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia, é
necessário que se faça, além da faculdade de Medicina,
uma residência médica em ortopedia de no mínimo três
anos, um trabalho científico e uma prova para obtenção
do Título de Especialista. "O ortopedista titulado é um
profissional capaz de acompanhar e monitorar
corretamente a evolução do paciente, através de
diagnósticos baseados em exames e testes clínicos,
laboratoriais e de imagem. Quando o paciente é enviado
para a reabilitação funcional a cargo dos fisioterapeutas
ou terapeutas ocupacionais ele já está, na maioria das
vezes, de posse de todos os exames que embasaram o seu
diagnóstico e orientaram sua terapia até então. O
fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são profissionais
essenciais na recuperação dos pacientes, trabalhando em
equipe e em conjunto com médicos e outros profissionais e
existe, por parte do ortopedista, um reconhecimento da
importância do papel exercido por estes profissionais no
completo restabelecimento da capacidade funcional plena
do paciente". escreveu.
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O "Diário de Natal" publicou uma carta patética sobre o
aviltamento da profissão médica, caracterizado pela
desvalorização do "Coeficiente Honorários" em 30% nos
últimos nove anos, o que representa um decréscimo no
valor recebido pelos profissionais, se calculado em dólar,
em 351%. O documento, mais que uma reclamação, é
uma seriíssima denúncia do ponto a que chegaram os
médicos, grande parte dos quais à beira da insolvência
financeira, e leva assinatura do médico Paulo Ezequiel. A
repercussão da carta foi tão grande que por conta própria
médicos do Brasil inteiro passaram a retransmiti-la para
colegas e amigos, via e-mail.
Aníbal de Oliveira Fortuna
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39o Congresso Chileno de Ortopedia e Traumatologia
Concepción - Chile - Fone: 56-2-2072151

21 a 22

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

26 a 29

23o Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia
Lisboa - Portugal - Fone: 218958666

30 a
04/12

Dez

Presidente
José Sérgio Franco

04 a 06

40o Congresso Argentino e 1o Congresso Franco-Argentino
de Ortopedia e Traumatologia
Buenos Aires - Argentina - Fone: (0054-11) 4326-1900
IV Congresso Paranaense de Ortopedia e Traumatologia
XII Encontro Hein/Rucker da SBOT-PR
Curitiba / PR - Fone: (41) 262-8023
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Out Mai Mar

DIRETORIA 2003

A SBOT deveria ficar mais atenta em relação a associações
que se dizem representantes dos interesses dos ortopedistas.
Em específico a ACOESP. Tenho clínica em São Paulo e
essa associação não me representa. Uma entidade que:
1) Em ocasião passada, em vez de lutar pelas tabelas e sua
aplicação, disse que o "pacote é inevitável..."; 2) Diz que a
solução para as clínicas é atender SUS, com essa tabela
que o SUS pratica; 3) Dá espaço para "especialista" em
gestão de saúde dizer que o médico gera grande parte
dos problemas e desperdícios na medida que pede exames;
4) Elege os melhores convênios. Ora não existe convênio
bom uma vez que todos não reajustam honorários há anos.
Todos pagam honorários aviltantes, o que é infração ética.
Essa associação definitivamente não me representa e não
defende meus interesses de ortopedista.

Nov

ASSOCIAÇÕES

2004

10 a 14

71th Annual Meeting - AAOS
São Francisco - EUA - Fone: 1-847-8237186

27 a 29

5º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo
Maceió / AL - Fone: (71) 336-5644

30 a
02/11

36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Rio de Janeiro / RJ - Fone: 0800 557268

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

CIDEO - Cadastro Informatizado de Datas de Eventos Ortopédicos

E S P E C I A L I Z A DA E M
CONGRESSOS MÉDICOS

American Academy of
Orthopaedic Surgeons
San Francisco, CA
March 10 - 14, 2004

PREÇOS IMBATÍVEIS
• Saída: 08/03/04 às 22:20 hs
• Retorno: 14/03/04 às 14:00 hs

71st Annual Meeting
March 10-14, 2004
San Francisco, California

O PACOTE INCLUI:
- Passagem aérea S.Paulo/S.Francisco/S.Paulo,
voando UNITED (classe econômica)
- 5 noites de hospedagem em hotel de sua preferência
incluindo taxa de serviço

HOTEL

CAT

DUPLO

SINGLE

SW Hotel

3«

US$ 1.090

US$ 1.392

Handelary Union Square

4«

US$ 1.210

US$ 1.635

Holiday Inn Civic Center

4«

US$ 1.229

US$ 1.668

Intercontinental Mark Hopkins

5«

US$ 1.617

US$ 2.443

Preços por pessoa sujeitos a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade no ato da reserva

CONSULTE: - Acréscimo para saída de outras cidades
- outras opções de hotel
- Locação de veículo
- seguro de viagem

FORMA DE PAGAMENTO:
Entrada parcelada em 3 vezes
e saldo em até 10 vezes sem
juros no cartão de crédito.

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA: www.aaos.org
CONSULTE SOBRE PACOTES PARA OUTROS EVENTOS,
NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE SEU INTERESSE

Tel/Fax: (11)

5561-4188

Visite o seu portal www.sbot.org.br

www.limatur.com
E-mail: limatur@limatur.com
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SBOT 2003-2004

SBOT quer aumentar o
Neylor Lasmar e José Sérgio Franco: unidade

ritmo em 2004

O presidente eleito da SBOT para 2004, Neylor Lasmar, pretende aumentar o ritmo de trabalho implementado em 2003,
com ênfase para a Defesa Profissional. Durante o 35º CBOT, ele se reuniu com o atual presidente, José Sérgio Franco,
para definir os detalhes da troca de comando, que acontece em janeiro

E

m seu discurso de posse, feito em
sessão solene durante o 35º CBOT,
o presidente eleito para 2004,
Neylor Lasmar, afirmou que é difícil e
ao mesmo tempo fácil substituir o atual
presidente. "Difícil, porque José Sérgio
Franco fez uma administração
admirável, bem planejada e executada
com inegável competência; fácil porque
já deixou pronto o planejamento da
continuidade de suas bem-sucedidas
ações de governo", disse.
Os dois presidentes se encontraram
várias vezes ao longo do ano e, em
Recife, discutiram os detalhes finais da
troca no comando da SBOT. "Esse
diálogo é fundamental para que nossa
sociedade continue no mesmo curso,
seguindo firme rumo a um crescimento
ainda maior. Espero poder continuar
colaborando com a SBOT no
próximo ano, retribuindo a
valorosa contribuição de Neylor
Lasmar à minha gestão", ponderou
Sérgio Franco.
Neylor Lasmar acredita que o fato de a
SBOT ter profissionalizado sua
administração, com uma estrutura
enxuta e bem distribuída, com comissões
e comitês perfeitamente entrosados vai
facilitar o trabalho da nova diretoria.
Segundo ele o foco das atenções será

12

no campo da Defesa Profissional, com
a criação e implementação de um
Conselho Nacional de Defesa
Profissional, com representantes de

adianta termos comissões científicas
fortes e descuidarmos do nosso exercício
profissional", observou.
Consciente dos desafios que o

Reunião da Gestão 2004: definindo planejamento estratégico

todos os Estados do País. "Nossa idéia é
reverter o atual quadro de des merecimento da atividade médica no
Brasil. Esta é uma bandeira que
pretendemos levantar porque não

aguardam, ele diz que há assuntos que
a diretoria poderá discutir e resolver,
beneficiando toda a classe, mas nas
questões que envolvem a defesa
profissional é fundamental a

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

participação efetiva de todos. "Com
relação à implantação da CBHPM, por
exemplo, há uma série de fatores
econômicos, sociais e políticos que não
nos delegam autonomia e por isso
precisaremos contar com grande apoio
de todos. Sem isso nossa tarefa será
impossível".
No último jornal da SBOT foi encartada uma pesquisa para saber o
que os ortopedistas esperam da
SBOT em 2004. O questionário
aborda questões de defesa profissional, educação continuada, ensino
e treinamento, comunicação, comitês
de especialidades, regionais da
SBOT e o Congresso Anual, dentre
outras. "Precisamos que os colegas
respondam sinceramente às questões,
sem necessidade de identificação,
para que nossas ações coincidam
com o desejo de todos os membros",
solicitou o futuro presidente.
As respostas serão analisadas
no fórum de Campinas, durante
o exame para obtenção do Título
de Especialista, que acontece em
janeiro. Todas as questões levantadas
pelos ortopedistas serão discutidas
e resolvidas nesse encontro, e servirão
para balizar as ações da diretoria
em 2004.

Jornal da SBOT

