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Neste ano a SBOT promoveu importantes
realizações, mas ainda há muito o que fazer
para os ortopedistas e para a comunidade.

Não foram apenas conquistas no campo
científico (novos projetos para educação

continuada, ensino e treinamento), mas
também  sociais (campanhas para a

comunidade), administrativas (profissiona-
lização das atividades da sede nacional) e a
criação de novas comissões. No campo político
a SBOT estreitou relações com deputados e
senadores, adquirindo voz mais ativa no
Congresso Nacional. "Chegamos ao final do ano
mais fortalecidos", resumiu o presidente José Sérgio
Franco (foto). Neste número, o Jornal da SBOT faz
uma retrospectiva dos acontecimentos mais
importantes do ano.
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Em 2003 a situação econômica da maioria
dos ortopedistas piorou, mas o próximo ano
será melhor. Só depende de nós.

Não existe receita para o sucesso, mas a
união, a dedicação e o altruísmo certamente
estão no topo da lista de ingredientes
fundamentais para que ele seja alcançado.

Um ano BOM

Entrevista
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O presidente José Sérgio Franco faz uma
análise de sua gestão e diz que será dificil
esquecer 2003, mas continuará ativo, agora
como presidente da Sociedade Brasileira
Ombro e Cotovelo.

Uma experiência
inesquecível
Uma experiência
inesquecível

Saiba quais foram os ganhadores do
Prêmio Prevenção 2003 - SBOT/Academia
Nacional de Medicina, dirigido a jornalistas
e ortopedistas.
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A União Nacional das Insti-
tuições de Autogestão em
Saúde (Unidas) reconhece a
CBHPM como parâmetro
justo de remuneração.
A SBOT enviou gratuita-
mente para todas as
regionais, o livro da
CBHPM para estimular
sua implantação.
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A SBOT deseja a todos os ortopedistas brasileiros um Natal de paz,
saúde e amor e um Ano Novo repleto de grandes realizações.

Gestão 2003

2004 terá de
ser melhor
2004 terá de
ser melhor
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Dezembro é um
mês especial, no
qual as pessoas

geralmente fazem um
balanço do ano que está
findando, traçam planos
para o ano novo que se
aproxima e, sobretudo,
clamam por paz, justiça
e felicidade para o
mundo.  Algumas pes-
soas têm olhos apenas
para o futuro e se
esquecem das lições
aprendidas no ano que
se foi. Nesse aspecto, 2003 tem muito
a nos ensinar, pois apesar de todas as
dificuldades pelas quais o Brasil passou
- sobretudo nos campos econômico e
social - conseguimos feitos que pareciam
impossíveis. Nosso desafio só não foi
maior do que o nosso sonho.
De todos os projetos que desenvolvemos
em 2003, há um, em especial, que
merece o nosso reconhecimento maior:
você. Isso mesmo! Você, caro colega,
foi o nosso projeto mais precioso neste
ano. Se conseguimos fazer uma boa
administração, com projetos à altura da
nossa especialidade, se colaboramos
para tornar a ortopedia ainda mais forte,
e se pudemos melhorar um pouco sua
vida neste ano, foi porque trabalhamos
juntos por um único objetivo.
Agradeço a todos os colegas que
enviaram sugestões e críticas, que
participaram das nossas campanhas
sociais em todos os estados e que
compareceram ao nosso congresso
anual, apesar da crise; aos ex-
presidentes da SBOT, cuja experiência

nos foi fundamental nos
momentos de turbulência,
e aos presidentes já
eleitos, que nos ajudaram
a semear um futuro
melhor; aos membros da
minha diretoria, que
merecem todo o meu
respeito e admiração, e
aos funcionários da sede
nacional - com os quais
eu pude conviver e
aprender; aos nossos
parceiros comerciais, cujo
braço forte deu-nos

sustentação e tranqüilidade para
trabalhar, como Merck Sharp & Dohme
(Jornal da SBOT), Novartis (Catálogo de
Membros), Johnson & Johnson (DVD),
curso pós-AAOS (Pfizer) e ao nosso
parceiro maior, o Ortopedista, que ao
estabelecer um novo recorde no
pagamento de suas anuidades, permitiu
a publicação dos três livros de Condutas
em Ortopedia.
Chego ao final do ano com uma certeza:
não desenvolvemos projetos; antes de
tudo, desenvolvemos relacionamentos.
Não existe receita para o sucesso, mas
creio que a união, a dedicação e o
altruísmo certamente estão no topo da
lista de ingredientes fundamentais para
que ele seja alcançado. Meu desejo  é
que as lições deste ano nos ajudem a
crescer ainda mais em 2004.

Um bom natal a todos, e um ano novo
repleto de grandes realizações.

José Sérgio Franco
Presidente da SBOT
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Não sou daqueles que fala mal
do ano que está acabando, pois
conseguimos sobreviver a ele. A

situação econômica da maioria dos
ortopedistas piorou muito, bem como a
situação da maioria dos médicos
brasileiros. Trabalhou-se mais e ganhou-
se cada dia menos. A manutenção do
consultório ou clínica tem sido um
sacrifício diário, que pouco a pouco foi
"minando" as forças do profissional
liberal. O lançamento da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos em junho veio trazer
um alento para toda a categoria médica.
Tantas foram as reuniões para sua
implantação que as vezes não acreditá-
vamos que isso fosse possível.  O maior
aliado dessa implantação é o próprio
médico. Com certeza, em 2004,
estaremos comemorando sua adoção
por parte das cooperativas, seguradoras,
autogestões e até empresas de
medicinas de grupo. Os planos que não
a adotarem terão de desaparecer,
mudar de ramo ou abrigar-se no SUS.
A regulamentação do ato médico
também deverá ser uma realidade em
2004, para evitar que absurdos conti-
nuem a ocorrer no campo da fisiote-
rapia, terapia ocupacional e da própria
enfermagem. Todos são nossos aliados
no tratamento dos pacientes, porém, o
ato médico deve ser praticado por um
médico. A abertura de faculdades de
medicina que têm o lucro como única
finalidade e que inflacionam o país com
novos médicos  iludidos e desprepa-
rados, que se transformam em mão de
obra barata e ruim, terão de ter um

paradeiro em 2004. Quando deposi-
tamos nossas esperanças no SUS, vimos
que até agora nada foi feito para
melhorar o atendimento médico, pelo
menos na área de ortopedia.  Foram ex-
cluídos procedimentos em hospitais até
mesmo de média complexidade, preju-
dicando-se milhares de pessoas e
ortopedistas, que ficaram impedidos de
orientar seus doentes: o fio de Kirchner
não é mais pago pelo SUS e o Código7,
que pagava diretamente o médico
credenciado foi abolido em muitas
regiões, passando o pagamento a ser
feito aos hospitais. Nesse aspecto o ano
de 2003 não deixará saudades.
Para encerrar este editorial, a nota mais
triste para todos nós: o falecimento de
Dércio Anieri, em 30 de novembro
passado, após curta e grave enfermi-
dade. Juntos, fizemos muitos Jornais da
SBOT. Sempre solícito, ele nunca dizia
não. Corintiano fanático, concluía com
classe  as tarefas mais espinhosas e as
situações mais complicadas. Todos
percebemos a mudança no nosso jornal.
O aumento da periodicidade e,
principalmente, a melhora da qualidade
gráfica e editorial que a equipe
comandada por ele conseguia sempre
superar. Tinha a impressão de que
éramos velhos amigos, apesar de tê-lo
conhecido há poucos anos. O grau de
sofrimento de sua família e dos amigos
deu a exata medida do quanto ele era
amado por todos. Tentaremos suprir sua
ausência fazendo um jornal cada vez
melhor.

George Bitar
Editor-chefe

N
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ENTREVISTA

Visite o seu portal www.sbot.org.br

Prestes a encerrar seu mandato na presidência da SBOT, José Sérgio Franco faz uma
avaliação positiva do ano, mas afirma que ainda há muito por fazer

C omo o senhor
avalia a expe-
riência como

presidente da SBOT?
Foi o cargo mais importante
que eu já ocupei. Para que
pudéssemos fazer uma boa
gestão e atender plena-
mente às necessidades da
comunidade e dos mem-
bros, realizamos o I Fórum
Nacional da SBOT, durante
o TEOT, em Campinas, no
qual apresentamos os
resultados de uma pesquisa
feita no ano anterior. Pedimos para os
ortopedistas avaliarem as várias áreas da
SBOT, como Defesa Profissional, Ensino e
Treinamento, Educação Continuada etc.
Os resultados foram apresentados nesse
fórum e perguntamos aos líderes, exami-
nadores, chefes dos serviços credenciados
e aos presidentes das regionais o que eles
gostariam que a SBOT realizasse em
2003. Então tudo o que fizemos foi fruto
de uma ampla discussão com os líderes
da Ortopedia Brasileira. O mais
importante foi delegar responsabilidades,
porque para que tivéssemos uma
sociedade realmente atuante, tínhamos de
envolver maior número possível de
pessoas de todas as regiões do Brasil.

O que o senhor destacaria?
A SBOT tinha várias necessidades e todas
eram prioridades: os três livros de
Condutas em Ortopedia, o DVD de
Semiologia Ortopédica, o Catálogo de
Membros, os projetos de Educação
Continuada e a RBO em inglês, dentre
outros. Mas eu creio que o marco
fundamental foi sair do ambulatório e dos
hospitais e ir de encontro às necessidades
da comunidade, priorizando a prevenção.
As campanhas comunitárias mudaram
completamente o perfil da SBOT. Outra
grande conquista da SBOT nesse campo
foi a criação do espaço SBOT & Arte no
nosso Congresso Anual. Esse projeto
envolveu os familiares dos ortopedistas
nos problemas da comunidade de Recife
e certamente terá continuidade. Com tudo
isso, a sociedade médica que mais
apareceu na mídia durante o ano foi justa-
mente a SBOT. Conse-guimos ocupar um

espaço que equivale a
milhões de reais, sempre
levando informações para
melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

Há algo que o senhor
gostaria de ter reali-
zado e não tenha sido
possível?
Todas as metas estabe-
lecidas foram completadas
em tempo recorde. Conse-
guimos realizar os livros e o
DVD num espaço de seis

meses, algo inédito.  Iniciamos o ano com
a RBO já traduzida para o inglês, o que
também era uma necessidade; o Portal da
SBOT virou um jornal eletrônico, com
todos os artigos da RBO, links de interesse
e o almanaque ortopédico, com infor-
mações para a população, foi uma das
inovações mais importantes do nosso Por-
tal na Internet. Acho que cumprimos nossa
tarefa, mas ainda há muito a ser realizado
pela comunidade e pela ortopedia.

O senhor manteve vários contatos
com os ex-presidentes e com os
presidentes eleitos. Qual é a
importância desse diálogo?
Nossa presidência se pautou em dar
continuidade ao trabalho das gestões
anteriores  e de ter continuidade, mas isso
só seria possível se envolvêssemos os ex-
presidentes e aqueles que nos sucederiam,
para que as decisões fossem realmente
consensuais e para que tivessem
continuidade. Todos tiveram voz e voto na
nossa gestão. Os ortopedistas com suas
sugestões, os ex-presidentes, com sua
experiência, os futuros presidentes,
ajudando-nos a pensar o futuro e os
líderes, que nos ajudaram a executar.

No campo político, como o senhor
avalia o desempenho da SBOT?
Formamos uma grande comitiva de orto-
pedistas, com cerca de 15 representantes,
para participar do 10o Encontro Nacional
de Entidades Médica, em Brasília. Durante
esse evento conseguimos conversar com
o ex-presidente e atual presidente do
Senado, José Sarney e com diversas lide-
ranças do Congresso Nacional, às quais

apresentamos as necessidades dos ortope-
distas. Além disso participamos pratica-
mente de todas as reuniões realizadas pelo
Ministério da Saúde para discutir a saúde
no nosso País. O dr. Marcos Musafir, por
exemplo, participou ativamente da
Conferência Nacional de Saúde, e pelo
menos duas vezes por mês foi a Brasília
representar os interesses da Ortopedia
Brasileira, discutindo temas como Alta
Complexidade, dentre outros.

Quais são seus planos para 2004?
A partir de janeiro eu assumo a presi-
dência da Sociedade Brasileira de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo e já estamos desen-
volvendo um livro de patologias do ombro
e um CD ROM de patologias do ombro,
cotovelo e mão, que serão entregues já
em 2004. Teremos o Congresso Brasileiro
de Cirurgia do Ombro, no dia 27 de maio,
em Alagoas; vamos realizar cinco sim-
pósios em várias capitais do Brasil e um
curso teórico-prático, com cirurgia ao vivo
de ombro e cotovelo e em cadáveres, em
13 de novembro de 2004, entre outros
eventos. Além disso sou trusteer da AO,
uma espécie de "embaixador" da Asso-
ciação Suíça para o estudo da osteossín-
tese, e iremos organizar 13 cursos AO em
diferentes cidades brasileiras. Também
continuo coordenando o curso de Pós-
graduação do Departamento de Orto-
pedia e Traumatologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.  E ainda teremos
o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Trau-
matologia, de 30 de outubro a 2 de no-
vembro, no Rio de Janeiro, e do qual certa-
mente estaremos participando ativamente.

Que mensagem o senhor deixaria
para os ortopedistas?
Agradeço a todos por sua grande
capacidade de realização, independente
da crise financeira e do excesso de
trabalho, e por sua disponibilidade para
abraçar os desafios que nos foram
propostos neste ano. Com isso conse-
guimos, por exemplo, ajudar a diminuir
os índices de morte em 19%  e o número
de acidentes em 10% durante o carnaval.
O mérito é de todos. O grande Walt Disney
afirmou, certa vez, que se podemos
sonhar, podemos realizar. Foi o que
fizemos neste ano.

Os membros titulares quites com a SBOT que não puderam retirar os livros, o DVD e o Catálogo de
Membros durante o CBOT de Recife estarão recebendo os materiais pelo correio. A SBOT, com o

dinheiro da sua anuidade, pagou a produção do material e agora vai enviá-lo até você.
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Recentemente alguns fatos que
pareciam boatos me têm tirado do
sério e por isso é necessária esta

manifestação. Quando aparentemente
pairavam ares de esperança na reação
da classe médica perante o jugo
predatório dos convênios e planos
de saúde, surge com veracidade
incomodativa aquilo que mais se temia:
o médico "canibalizando" (para não dizer
o verbo mais correto) o próprio médico,
traindo e corrompendo todo e qualquer
movimento ético profissional.
Sim, porque nestes últimos meses após a
união dos esforços dos órgãos
representativos da classe, conseguíamos
avançar muito, com o rol de procedi-
mentos, com a definição de ato médico e
com algumas outras empreitadas
coordenadas conjuntamente pela AMB,
CFM, sindicatos e muitos outros órgãos
institucionais idôneos e bem inten-
cionados. Ganhamos até espaço na
mídia, pequeno é verdade, para levar o
problema à população e ao Congresso
Nacional. O processo é lento, mas vem
sendo desencadeado progressivamente à
medida que se superam os obstáculos
como o CADE e o lobby parlamentar dos
planos de saúde. Afinal, estávamos
fazendo com que enxergassem o óbvio
massacre sobre o prestador de serviço,
que continua trabalhando com uma lista
referencial de 1990 ou 1992, quando
muito. É possível isto? É inimaginável
qualquer outra classe trabalhadora
passando por esse vexame profissional.
Imagine uma proposta destas para um

Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br4
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�Canibalismo: ato de um animal devorar outro da mesma espécie ou
da mesma família�.  Aurélio Buarque de Holanda

sindicato como o dos metalúrgicos?
Nunca, nem pensar!
Pois bem, muito antes de tangenciarmos
este horizonte tão ansiado, de nos
colocarmos à mesa para uma negociação
de igual para igual, em que seria de se
esperar um acordo mais justo e leal,
somos traídos e vilipendiados coti-
dianamente pelo próprio médico.
Pessimista, eu ? Engano seu, meu amigo!
Muito, mas muito mais espertos do que
você pensa, os convênios já estão lá na
frente. E aqui incluem-se, também,

algumas destas ditas cooperativas de
trabalho médico. O que fizeram estes
artífices da arte do engodo? Compraram
a preço muito mais baixo do que vil � pois
são desonestos � os serviços de alguns
calhordas, que manipulados, estão
atendendo pacientes aliciados antietica-
mente e efetuando procedimentos que são
solicitados por um outro médico da
confiança do paciente.
Trata-se de médicos palhaços, com CRM
e tudo. Poder-se-ia dizer até competentes
tecnicamente, porém não como
profissionais, nem como seres humanos,
pois vendem seus serviços para
procedimentos específicos (próteses,
artroscopias etc.), talvez para ganhar em
quantidade e ainda com isto, tirar um "por

fora" em cima do material que usam.
Títeres que andam vaidosos, de nariz em
pé, como se fossem procurados pela sua
qualidade, ou talvez por se imaginarem
muito melhores do que os bons médicos.
Tepentes e tíbios que são, fingem ignorar
a realidade, pois sabem que só são
procurados porque o meu paciente, o
outro e o outro, foram aos seus convênios
e de lá, manipulados, aliciados e
desviados. Qual é o pretexto de um con-
vênio para manter obrigatoriamente um
diretor médico? Bem, o pretexto é o de

que "certos procedimentos nós só
autorizamos com redirecionamento
médico...". Que coisa feia! Que
vergonha! Isto não é concorrer pela
competência, é miquear, é aliciar
pacientes, é enfim, antiético. Para o
paciente, uma fraude, um engodo; para
o livre exercício da profissão, uma asfixia
paralisante, o canibalismo no mais puro
sentido da palavra.
Dia destes a sra. Ribo Flavina, antiga
paciente, retornou entristecida com a
negativa por parte de seu convênio. Não
autorizavam sua hospitalização para que
se fizesse a revisão da sua prótese. Ela
estava se propondo a pagar os
honorários médicos, simplesmente por
confiar na equipe profissional. Pleiteava

apenas o custeio de outras despesas
(hospital, material) e procurou seus
direitos. Fora então encaminhada pela
"moça do convênio" ao consultório de
uma destas "pérolas subsidiadas".
Segundo ela, um consultório cheio de
outras "ovelhas", provavelmente com o
mesmo problema que ela (sic) e afirmou:
"sabe doutor, tudo ia bem, ele fala bem e
com convicção, até que num certo ponto
da conversa ele ligou na minha frente
para alguém e foi dizendo as
especificações da prótese que pretendia
colocar em mim. Naquele momento eu
senti que ele tinha algo com a empresa
da prótese. Aí eu me senti insegura,
enganada, ludibriada. O meu problema,
não era o que lhe interessava".
Pois é, estes delambidos que traem e
subvertem a ética das relações entre
médicos e entre médicos e pacientes,
subservientes, deixam de exigir o
pagamento justo pelo ato médico para
venderem-se por preço qualquer, mas
ávidos por dinheiro, "tiram a diferença"
na propina do material e olhe lá, se não
levam uma "graninha por fora" do
hospital para onde "arrebanham" os seus
clientes. Traem movimentos justos e
negam seu juramento feito pela decência.
Para vocês o nosso desprezo. Para o nosso
conselho, esta seria uma boa causa, pois
na essência devem zelar pelo exercício
livre, porém ético da medicina. Se não
podemos expurgá-los, é importante que
con-siderem a possibilidade de, ao
menos, importuná-los!

Cláudio Santili

CANIBALISMO MÉDICOCANIBALISMO MÉDICO

Jornal da SBOT
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�Estes delambidos que traem e subvertem a ética das relações entre
médicos e entre médicos e pacientes, subservientes, deixam de exigir o

pagamento justo pelo ato médico para venderem-se por preço qualquer�
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O presidente da ANM, Pietro
Novelino premia a jornalista

Renata Cristina da Costa,
ganhadora na categoria TV
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PRÊMIOS PREVENÇÃO 2003

O Prêmio Prevenção 2003 -SBOT/ANM, foi entregue no Rio de Janeiro numa das
cerimônias mais concorridas da Academia Nacional de Medicina.
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O presidente da SBOT, José
Sérgio Franco, o editor da RBO,
Carlos Giesta e o presidente da

ANM, Pietro Novelino

O professor Donato D�Angelo
cumprimenta a jornalista Milena

M. Choeller, ganhadora do
prêmio na categoria Rádio

O ortopedista Paulo Couto e o
jornalista Fabricio Marques de

Oliveira, ganhador na categoria
mídia impressa

de todo o Brasil, entre exemplares de
jornais e revistas, fitas cassete com
as gravações em rádio e fitas VHS,
com os trabalhos publicados na TV.
A Comissão Julgadora foi formada
por Bernado Ajzenberg (Folha
de S.Paulo), José Augusto
Camargo (Associação Na-
cional de Jornais), Paulo
Couto (ANM) e José Sérgio
Franco (presidente SBOT),
que levou em consideração
critérios como formato da
reportagem, tempo e espaço
dedicado ao tema, fotos,
imagens e veracidade das
informações. Com relação
aos ortopedistas, o prêmio
foi sorteado entre todos os
que responderam ao questio-
nário no portal da SBOT. Mais de dois
mil médicos responderam, cada um
atendeu em média, seis pessoas que
estavam sem o cinto de segurança.
�Isso significa que 12 mil pessoas po-
deriam ter sido salvas se estivessem
com o cinto de segurança�, disse
Sérgio Franco.
A solenidade foi encerrada com o
mais elegante e charmoso cocktail
realizado no salão nobre da
Academia Nacional de Medicina,
todo iluminado nas cores azul e
laranja, com apoio da Merck Sharp
& Dohme e TAM Linhas Aéreas.

O Salão Nobre da Academia
Nacional de Medicina
(ANM), no Rio de Janeiro,

ficou pequeno para o grande
número de jornalistas, ortopedistas
e convidados que compareceram
para a cerimônia de entrega do
Prêmio Prevenção 2003-SBOT/ANM,
que aconteceu no dia 13 de
novembro. O prêmio foi uma inicia-
tiva da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia, com o
apoio da Academia Nacional de
Medicina (ANM), e teve por objetivo
estimular o uso do cinto de segu-
rança no banco de trás. A cerimônia
foi presidida pelo presidente da
ANM, Pietro Novelino, e pelo presi-
dente da SBOT, José Sérgio Franco.
Os jornalistas vencedores foram
Renata Cristina da Costa, da TV
Anhanguera (Rede Globo Goiás),
Milena Medeiros Schueller, da  Rádio
Bandeirantes (Porto Alegre, RS) e
Fabrício Marques de Oliveira, do
Jornal O Tempo (MG). Cada um
recebeu um prêmio de R$ 5.000,00.
Na categoria médica, o ganhador da
passagem para o congresso da
AAOS foi o ortopedista Salim Mussi
Filho, de Curitiba (PR), com o
trabalho "Estudo da repercussão das
lesões de trânsito em ocupantes do
banco de trás".
A instituição do prêmio foi aprovada
pela Comissão Executiva  da SBOT
durante o Ortra Internacional, em
julho.  A idéia era premiar jornalistas
da mídia impressa e eletrônica �
rádio e televisão � que publicassem
reportagens falando da importância
do uso desse item de segurança, e
premiar um ortopedista dentre os que
enviassem relatórios de atendimento
a pacientes vitimados em acidentes
de trânsito porque não faziam uso
do cinto. Os jornalistas concorreram
a uma premiação de R$ 5 mil em
cada uma das três categorias, e os
ortopedistas, a uma passagem para
o congresso da Academia Americana
de Ortopedia, em 2004, cortesia da
American Arlines. Ao todo, foram
enviados para a SBOT 63
reportagens publicadas em veículos

Fazendo história
O Prêmio da SBOT colaborou para
mudar o comportamento dos moto-
ristas no trânsito em relação ao uso
do cinto de segurança.

Em junho, uma pesquisa
realizada pela SBOT
no Rio de Janeiro e
em São Paulo envolvendo
cerca de 10 mil veículos
revelou um dado alar-
mante: apenas 3% dos
ocupantes do banco de
trás utilizavam o cinto de
segurança.
Seis meses depois após ter
deflagrado a campanha
pelo uso do cinto de
segurança em todas as
capitais e ter instituído o

prêmio, a SBOT realizou nova
pesquisa e desta vez, os resultados
foram animadores: o percentual de
pessoas que estavam com o cinto
subiu para 16%.
"Conseguimos aumentar cinco vezes
o uso do cinto no banco de trás em
apenas seis meses de campanha",
comemorou o presidente José Sérgio
Franco. A pesquisa foi direcio-
nada para os adolescentes e os
pesquisadores da SBOT abor-
daram 3.464 veículos com ocu-
pantes no banco de trás em 21
colégios cariocas.

SBOT premia
jornalistas e ortopedistas

SBOT premia
jornalistas e ortopedistas

O

O salão nobre da Academia Nacional de Medicina ficou pequeno
para o grande o número de convidados
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SBOT 2003: EM BUS

�Investir na Defesa

Profissional, Ensino e

Treinamento e na Educação

Continuada e promover

a  união de todos os

ortopedistas, além de

aproximar a SBOT da

comunidade visando a

melhorar a qualidade de

vida das pessoas�. A frase,

dita no início do ano pelo

presidente  da SBOT, José

Sérgio Franco, dava o

tom de como seria sua

administração em 2003.

Passados 12 meses, a

SBOT comemora.

Quem acompanhou as

ações realizadas neste

ano chega à conclusão

que 2003 será lembrado

como um dos melhores

anos para a SBOT,

para os Ortopedistas

e para a comunidade,

que foi beneficiada

com inúmeros projetos,

campanhas e serviços.

O Jornal da SBOT

faz uma retrospectiva

de 2003, tendo como

foco as principais

notícias publicadas

ao longo do ano.

Um ano para sano

O cronograma de ações da SBOT para
este ano foi definido durante o Exame

para Obtenção do Título de Especialista, em
Campinas, no I Fórum da SBOT, promovido
no início do ano em Campinas, no qual foram
apresentados os resultados de uma pesquisa
inédita, realizada no ano anterior. Ortope-
distas de todo o País participaram ativamente
e ajudaram na definição do planejamento
estratégico. Foi nesse encontro, por exemplo,
que ficou estabelecido o lançamento dos livros,
do DVD, do Catálogo de Membros e as
campanhas voltadas para a comunidade.

A  realização da Campanha Carnaval Sem Trau-
mas em 25 capitais abriu o leque de atuação

da SBOT, que a partir daí estaria muito mais
preocupada para os problemas sociais do Brasil. A
campanha teve grande repercussão e contou com
a participação de todas as regionais na
conscientização dos motoristas para uma direção
segura, ajudando a diminuir em 10% o número de
acidentes durante este período.

Uma das preocupações da SBOT durante todo o ano
foi com relação ao drama das clínicas de ortopedia

e traumatologia, cuja crise financeira chegou perto do
limite. O problema foi discutido em diversos Fóruns
Nacionais de Defesa Profissional e a diretoria
aproximou-se das regionais. A partir desses encontros
a classe ortopédica ficou ainda mais unida para lutar
por seus direitos. Também houve o lançamento da
Campanha em favor dos idosos, realizada em parceria
com a CNBB.

em busca da Excelência
Janeiro / Fevereiro:
   em busca da Excelência

união e reação
hora deAbril: hora de

união e reação

a SBOT protegendo vidasMarço: a SBOT protegendo vidas

A  SBOT foi uma das sociedades médicas mais ativas
durante o Encontro Nacional das Entidades Médicas,

ocorrido no início de maio, em Brasília. A comitiva da
SBOT, formada por 15 ortopedistas, se encontrou com
lideranças da Câmara e do Senado para discutir os
principais problemas dos médicos, como a baixa
remuneração e desrespeito profissional.

Jornal da SBOT

Maio: escrevendo
 uma nova

história

Maio: escrevendo
 uma nova

história
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SCA DA EXCELÊNCIA

ser lembradolembrado

Em junho a SBOT liderou a paralisação no aten-
dimento aos piores planos de saúde, movimento

que foi encampado também por outras sociedades
médicas.  Em todas as capitais, centenas de ortopedistas
se mobilizaram para dar um basta nos abusos cometidos
pelas operadoras.

A SBOT lançou uma das mais importantes campanhas do ano: o uso do
cinto de segurança no banco de trás, durante o I Fórum Internacional

de Repercuções de Lesões em Ocupantes no Banco de Trás. A campanha
ocupou as manchetes da mídia impressa e eletrônica e foi discutida em
inúmeros  fóruns pelo País, culminando no lançamento de um prêmio para
jornalistas e ortopedistas. Além disso, o lançamento da classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos reacendeu a esperança para dias
melhores. A SBOT participou ativamente de sua elaboração e promoveu
diversos encontros para apresentá-la aos ortopedistas.

A publicação dos três
     livros de Condutas em
Ortopedia e Traumatologia
(Adulto, Trauma e Pediatria),
do Novo Catálogo de
Membros da SBOT e a
gravação do DVD de
Semiologia Ortopédica mo-
vimentaram a Ortopedia
Brasileira, com a produção
de materiais inéditos.

Oaniversário de
   68 anos da

SBOT e o Dia do
Ortopedista foram
marcados pela inau-
guração da Central
de Eventos da SBOT
e o Espaço CEC-
Comitês, na sede
nacional, e pela realização das campanhas pelo uso do
cinto de segurança no banco de trás e dos idosos.

Os membros das diretorias de 2003 e 2004 se reuniram  no dia 19 de dezem-
bro para iniciar o processo de transição da diretoria da SBOT, que acontece

oficialmente em janeiro. A tranqüilidade da sucessão pode ser explicada por
duas razões: a transparência que tem pautado a administração da SBOT e a
participação ativa dos futuros presidentes nas decisões durante o ano.

� Livros e DVD para Portugal e
12 países da América Latina

� Envio regular de 600 RBO para
Portugal

� CD-ROM da RBO atualizado

� Projetor de multimídia e
lap-tops para as regionais

� Dia dos Comitês

� Passagens para a ida de
professores às regionais

� Criação da Comissão Científica
do CBOT

� Novo Portal na Internet

� Campanhas para a
comunidade (Carnaval sem
traumas, Uso do Cinto de
segurança no banco de trás,
Álcool, Idosos, Criança e trân-
sito, e Ano novo sem traumas)

� Catálogo de membros

� Escritura definitiva da sede

� DVD de Semiologia
Ortopédica

� Livros de condutas ortopédicas

� Destaque e envolvimento
político durante o ENEM

� Qualificação profissional dos
funcionários

� Anuidade 2003 sem reajuste

� Curso pós-AAOS em 3 cidades

� Recorde de pagamento nas
anuidades 2003

� Criação da Central de Eventos

� Criação do Espaço CEC-Comitês

� RBO bilíngüe e online

� Novas comissões de apoio

� Registro da marca SBOT

� Chá ama-de-leite

� Estágios no Exterior (Estados
Unidos e Portugal)

� Três cursos de perito judicial

� Curso de medicina esportiva

� Projetos de sucesso da Com.
de Educação Continuada

� Recorde de recertificações

� Espaço SBOT & Arte

� Debates no BNDES, Denatran
e Itamaraty

� 12o Conferência Nacional de
Saúde

� Portaria Alta Complexidade do
Ministério da Saúde

Nov/Dez  2003

Junho: tempo de agirJunho: tempo de agir

Osucesso do 35º CBOT reflete, em parte, o sucesso da própria SBOT durante
todo o ano. Com mais de 3.500 participantes, o congresso de Recife tornou-

se um dos maiores já realizados fora do eixo Rio-São Paulo, com a distribuição
gratuita dos livros, do DVD e do Catálogo aos sócios quites e realização das
campanhas da SBOT para a população carente da cidade. Os maiores elogios
foram para a programação científica, considerada excelente, e para a volta do
Dia dos Comitês.

Agosto: um projeto
     pioneiro

Agosto: um projeto
     pioneiro

Setembro: grandes
acontecimentos
Setembro: grandes
acontecimentos

Julho: um fórum para a vidaJulho: um fórum para a vida

Outubro: expectativas superadasOutubro: expectativas superadas

Novembro / dezembro: transição tranqüilaNovembro / dezembro: transição tranqüila

Resultados de
um trabalho
em equipe

Resultados de
um trabalho
em equipe
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A SBOT E OS COMITÊS

Programa Científico para o próximo ano, sempre na primeira
quinta-feira de cada mês, às 20h, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz,

à Rua João Julião, 331 - São Paulo, SP.

CURSO TEM PARTICIPAÇÃO RECORDECURSO TEM PARTICIPAÇÃO RECORDE

Uma das atividades mais
concorridas em número de
participantes e que abriga um

temário com ênfase para as modernas
e avançadas técnicas da cirurgia da
Coluna Vertebral é o tradicional curso
promovido em Ribeirão Preto, sob a
coordenação de Helton Defino, atual
presidente da Sociedade Brasileira de
Coluna. Na edição de 2003, em
parceria com a Spine Society of Europe,
o encontro foi realizado nos dias 21 e
22 de novembro e contou com 250
participantes, vindos de todas as regiões
do País, bem como de especialistas
latino-americanos.
As discussões dos temas foram de
grande importância, principalmente
porque enfocaram os aspectos da dor
na coluna vertebral, que atualmente tem
uma prevalência na população adulta.
O programa científico trouxe para o
debate temas sobre espondilolistese,
infecções na coluna vertebral, escoliose,
fraturas, artrodese lombar, além de
apresentar um tópico inovador sob o
ponto de vista tecnológico a serviço da
especialidade: a cirurgia assistida por
computador.
O curso contou com a participação
especial de três palestrantes da Spine
Society of Europe:  D. Schlenzka
(Finlândia), M. Krismer (Áustria) e H. Berk
(Turquia). Outro fato importante é que

durante o evento foi escolhido o novo
representante  da SBC para o programa
" fellow traveler", patrocinado  pela SSE.
Os candidatos à bolsa de estudos
realizaram uma prova escrita elaborada
pela Comissão de Capacitação da SBC,
composta por Osmar Moraes, Marcelo
Wajchtemberg e Maurício Calais, sob a
coordenação de Sérgio Zylbersztejn.
O prof. M. Krismer, membro da SSE,
também participou da etapa de seleção
e  elogiou a metodologia utilizada pela
Comissão da SBC para a escolha do
candidato do Brasil dentro do programa
de educação continuada firmado entre
as duas entidades.
Durante o encontro foi realizada uma
reunião ordinária da SBC, com a
entrega dos relatórios de todas as
Comissões. Entre as deliberações, foi
recomposta a Comissão de Assuntos
Internacionais, coordenada por Luiz
Vialle, do Paraná.
É importante destacar que este curso de
atualização científica é realizado
anualmente em Ribeirão Preto e integra
o calendário oficial de eventos da SBC.
Para 2004, foi definida a data de 26 e
27 de novembro. Além disso, o curso é
gratuito para  os sócios da entidade em
dia com o pagamento da taxa de
anuidade.

Sergio Zylbersztejn
Coordenador de Divulgação da SBC

U

Em assembléias realizadas durante o Dia dos Comitês no 35º CBOT, diversos Comitês de Especialidades
da SBOT aprovaram a troca na gestão para o próximo ano. Abaixo publicamos uma relação com
as novas diretorias das sociedades de Ombro e Cotovelo, Medicina e Cirurgia do Pé, Medicina e

Cirurgia da Mão, Trauma Ortopédico e Patologias do Quadril.

Presidente Sérgio Eduardo Vianna
Vice-presidente Túlio Diniz Fernandes
1º Secretário Alfonso Apostólico Netto
2º Secretário José Antonio Veiga Sanhudo
1º Tesoureiro Rui dos Santos Barrôco
2º Tesoureiro Antonio Carlos Flores dos Santos
Diretor-científico Antonio Augusto Couto de Magalhães
Diretor Social Júlio César Falaschi Costa
Diretor de Informática Verônica Fernandes Vianna
Diretor de Desenvolvimento Wilson Roberto Rossi

MEDICINA E CIRURGIA DO PÉ � GESTÃO 2004/2005MEDICINA E CIRURGIA DO PÉ � GESTÃO 2004/2005OMBRO E COTOVELO � GESTÃO 2004OMBRO E COTOVELO � GESTÃO 2004

Presidente José Sérgio Franco
Vice-presidente Américo Zoppi
1o Secretário Marco Antonio Veado
2o Secretário Pedro Doneux
1o Tesoureiro Adalberto Visco
2o Tesoureiro Michel Simoni

Presidente Afrânio Donato de Freitas
Vice-presidente Nelson Mattioli Leite
Secretário-geral Luiz Carlos Angelini
Secretário-adjunto Jefferson Luís Braga Silva
Tesoureiro Fernando Baldy dos Reis

Mudança de DIRETORIASDIRETORIAS

Presidente: Nelson Keiske Ono � Vice-presidente: Edmilson Takehiro Takata
Secretário: Flávio Moral Turíbio � Dir. Científico: Emerson Honda

05-02-04      Diagnóstico por imagem no quadril

Tomografia: Hea Jung Yoo � Ressonância Magnética: Abdalla Skaff � Imagens
na Osteonecrose da Cabeça Femoral: Xavier Stump � Discussão de Casos

04-03-04      Fraturas instáveis do colo do fêmur

Osteossíntese: José Soares Hungria Neto � Artroplastia: Itiro Suzuki � Discussão
de Casos

01-04-04      Artroplastia primária / componente acetabular

Cimentado: Rodrigo Pereira Guimarães � Não Cimentado: Bruno Lombardi
� Discussão de Casos

Diretoria Gestão    2003/2004

Sociedade Brasileira de QuadrilBrasileira Quadril

A gestão 2004 já desenvolveu diversos projetos para o ano:

1) Patrocínio da Merck Sharp & Dohme para confecção de um livro de
Condutas oficial da sociedade;

2) CD-ROM de patologias do ombro, cotovelo e mão, patrocinado pelo
labotório Pfizer;

3) Realização de cinco simpósios em todo o Brasil, com patrocínio da
Merck Sharp & Dohme;

4) Curso teórico e prático com cirurgia ao vivo em Vitória, ES;
5) Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro, que acontece entre 27 e

29 de abril, em Alagoas.

CIRURGIA DA MÃO � GESTÃO 2004CIRURGIA DA MÃO � GESTÃO 2004

TRAUMA ORTOPÉDICO � GESTÃO 2004TRAUMA ORTOPÉDICO � GESTÃO 2004

Presidente Arnaldo Valdir Zumiotti
Vice-pres. Roberto SérgioT. Canto
Secretário Marcelo T. Mercadante
2º Secretário Ney Coutinho P.

do Amaral
Tesoureiro Ricardo S. Falavinha
2º Tesoureiro Hélio Jorge

Alvachian Fernandes

QUADRIL � GESTÃO 2004QUADRIL � GESTÃO 2004

Presidente Nelson Franco Filho
Vice-presidente Jorge Luiz M. Penedo
Secretário Itiro Suzuki
Tesoureiro Bruno Lombardi Junior
Diretor-científico Ademir Antônio Schuroff

Sociedade Brasileira da ColunaBrasileira ColunaOmbro e CotoveloOmbro e Cotovelo
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SBOT E AS REGIONAIS JURISPRUDÊNCIA

Distrito Federal

Agradecemos à
       SBOT, nas pessoas

do presidente José
Sérgio Franco, e do

diretor tesoureiro, Marcos
Musafir, pelo envio do  Projetor

Multimídia Sony VLP, modelo CS6. A
ortopedia do Distrito Federal agradece, pois

tal projetor é um instrumento que suprirá
necessidades didáticas básicas desta regional.  O mesmo será
particularmente útil para palestras e aulas quando, pelo fato de não termos
auditório próprio, tivermos que alugar ou tomar por empréstimo um auditório
que não tenha data-show. Nossos agradecimentos e um cordial abraço.

Sydney Haje � Presidente SBOT-DF

A

A participação de Goiás no Dia Nacional de
Mobilização para Implantação da

Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (CBHPM), realizado em
11 de novembro de 2003, foi marcante. A
CBHPM foi apresentada aos prestadores e
compradores de serviços de saúde em um café
da manhã realizado no dia 11. A mobilização
pela implantação da classificação também foi divulgada
através da imprensa, de sites de notícias e informativos das entidades
representativas dos prestadores de serviços de saúde. Nos dias 9 e 10, véspera
do evento, foram publicadas notas, respectivamente, nos jornais Diário da
Manhã e O Popular, principais diários do Estado, sobre a mobilização pela
implantação da classificação. A apresentação da CBHPM aos prestadores e
compradores de serviços foi abordada em matérias publicadas no jornal Diário
da Manhã (edição de 12 de novembro de 2003), veiculadas no dia 11 de
novembro de 2003 nas rádios CBN e Aliança, na Televisão Brasil Central e no
site do CIER-Saúde, além de outros órgãos de comunicação. A regional da
SBOT apoiou ativamente todas as atividades, com a participação efetiva de
ortopedistas de todo o Estado.

Robson Azevedo � Presidente Regional SBOT-GO

Goiás

Implantação da CBHPM

A

O ortopedista
e o DPVAT

O ortopedista
DPVAT

decorrentes de acidente envolvendo
veículo automotor de via terrestre;
c) registro de ocorrência expedido
pela autoridade policial competente,
da qual deverá constar, obrigato-
riamente, o nome do hospital,
ambulatório, ou médico assistente
que tiver prestado o primeiro
atendimento à vítima.
Diante do exposto, concluímos não
haver embasamento legal para o
recebimento de tal benefício pelos
médicos, salvo hipótese abaixo:
Pode ocorrer, no caso de tratamento
particular em  que o paciente ou sua
família, esta em casos específicos,
possa estabelecer um acordo
com o médico e através de uma
procuração, atribuir o direito de
recebimento ao mesmo pelas des-
pesas com o tratamento, com a
ressalva de responder civil e pe-
nalmente o paciente, caso aquele teto
estipulado na lei citada não esteja
mais disponível.
Ressalta-se portanto que este fato
não ocorre quanto aos gastos
hospitalares em estabelecimentos
públicos pois estes não geram
despesa e nem quanto às vitimas
que possuem planos de saúde,
portanto, foram restritos os casos
de atendimento em estabeleci-
mento particular e sem plano
de saúde.

Antonio Ferreira Couto Filho
Monique da Silva de Abreu

Consultados a respeito de uma
Legislação sobre remune-
ração do Ortopedista através

do Seguro de Trânsito, em acidentes
com veículos, concluímos:
A Lei 6194 de 19/12/1974, relativa
ao DPVAT, é clara ao estabelecer a
relação direta do benefício com a
vítima ou sua família em casos
peculiares.
O art.3º da Lei supracitada elenca
os casos passíveis de indenização e
a quantia máxima recebida:
Art. 3º "Os danos pessoais cobertos
pelo seguro estabelecido no artigo
2º compreendem as indenizações
por morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores que se
seguem, por pessoa vitimada:
c) até 8 (oito) vezes o valor do maior
salário-mínimo vigente no País -
como reembolso à vítima - no
caso de despesas de assistência e
suplementares devidamente com-
provadas".
Ressalta-se ainda, que a indenização
por despesas de assistência médica
e suplementares ocorre através do
sistema de reembolso, nas seguintes
condições:
a)comprovação do valor da despesa
do hospital, ambulatório ou médico
assistente que tiver prestado
atendimento médico-hospitalar;
b)prova de que as despesas referidas
no inciso anterior decorrem de aten-
dimento à vítima de danos pessoais

C
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NOTAS E INFORMAÇÕES

Campinas se prepara
 PARA O TEOT

Campinas se prepara
 PARA O TEOT

Já está tudo pronto para a 33o edição
do exame para a obtenção do Título
de Especialista da SBOT, que acontece

entre os dias 8 e 10 de janeiro, em
Campinas, interior de São Paulo. A prin-
cipal mudança é que a prova interativa,
que no último exame teve caráter
experimental,  passará a valer pontos.
Com isso a prova escrita e a prova oral
terão peso 40, o exame físico terá peso
8, a nota do trabalho terá peso 6 e o
teste interativo, peso 6.  "Tivemos uma
reunião com cerca de 80 chefes de
serviços credenciados durante o con-

gresso de Recife para expor como o
exame será conduzido", declarou o
presidente da Comissão de Ensino e
Treinamento, Tarcísio Eloy Pessoa de
Barros Filho. Durante o exame, a SBOT
também irá se reunir para tomar decisões
importantes "Teremos muitas atividades,
incluindo a realização de um amplo
Fórum de discussões no qual iremos
apresentar os resultados de uma pesquisa
realizada junto a todos os ortopedistas
brasileiros, com o objetivo de pautar
nossas ações em 2004�, adiantou o
presidente eleito Neylor Lasmar.

DIA
8 de Janeiro
Quinta-feira

9 de janeiro
Sexta-feira

10 de janeiro
Sábado

ATIVIDADE
Prova escrita para candidatos
Prova escrita para examinadores e observadores
Reunião da Comissão Executiva
Fórum da SBOT
Exame Oral Físico e Interativo
Exame Oral Físico e Interativo
Saudação do Presidente da SBOT
Exame Oral, Físico e Interativo

HORÁRIO
09h30 às 13h30
13h
14 às 16h
17 às 19h
08 às 12h30
13h30 às 18h
18h30
08 às 12h30

J

Local: The Royal Palm Plaza � Campinas, SP � Reservas: Caprioli Turismo �
Fones: (19) 3754-3000 (Examinadores e Observadores) (19)  3232-7888 (Candidatos)
e-mail: eventos@caprioli.com.br � Secretaria da CET: 33052-3485 - cet@sbot.org.br

Informações no Portal SBOT: www.sbot.org.br

Categoria: Clínico
Título: Avaliação dos efeitos da 4
Aminopiridina em lesões medulares
crônicas através de potencial evocado
Somato Sensitivo
Autores: Tarcísio Eloy, Érika Barros
e Alexandre Fogaça Cristante

Categoria: Pesquisa
Título: Estudo experimental da
inervação do menisco humano
Autor: Geraldo Granata

Categoria: Criatividade
Título: Estudo experimental da parti-
cipação da placa terminal vertebral
na integração do enxerto ósseo
Autores: Manoel Rubens, Mônica
Tempest e Helton Defino

Categoria: Geral
Título: Reparo de Tendões Flexores
da mão: análise biomecânica com
diferentes técnicas de suturas
Autor: Antonio Lourenço Severo

20032003
2003Prêmios Anuais 20032003

A Comissão de Educação Continuada divulgou a relação dos
vencedores dos Prêmios Anuais da SBOT. Os trabalhos que

concorreram foram julgados por quatro membros da diretoria,
em reunião, durante o 35º CBOT, em Recife.

Mais membros
para a CET

AComissão Executiva da SBOT aprovou o
aumento do número de membros para a
Comissão de Ensino e Treinamento, que

passa de 7 para 9. Segundo o presidente da CET,
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, a medida era
necessária para manter a qualidade reconhecida
das atividades, em razão das mudanças recentes

do concurso para obtenção do Titulo de Especialista, do aumento do número
de serviços credenciados e, principalmente, do fato de que agora somente a
SBOT, através da CEC, pode certificar o especialista.

Mais membros
para a CET

A

Curso para residentes
foi um SUCESSO

A boa relação entre a Comissão
de Ensino e Treinamento e a
Comissão de Educação Con-

tinuada permitiu o atendimento a mais
uma solicitação dos preceptores dos
serviços de residência credenciados do
País: treinar melhor seus residentes de
plantão para atuação junto à equipe
no atendimento inicial ao politrau-
matizado. O curso é dividido em cinco
módulos e ministrado por seis
instrutores de cada vez, com três
cirurgiões gerais e três ortopedistas. O
1o módulo explica o atendimento inicial
às lesões que podem levar à morte
rapidamente: vias aéreas, choque e
traumas de tórax, abdome e crânio. O
2o módulo apresenta uma sessão
interativa de procedimentos salvadores
(intubação, drenagem de tórax etc.) e
situações de trauma.

ATLS para ortopedistas - Merck Sharp & Dohme

O 3º módulo apresenta temas da
especialidade: TRM, fraturas expostas,
lesões complexas articulares, fraturas
da pelve e osteossínteses no poli-
traumatizado.  Após o almoço houve
somente aulas práticas em rodízio: vias
aéreas e TCE; RX de tórax; casos clínicos
de TRM; parada cardiorespiratória;
ressucitação e casos clínicos de trauma
de bacia. Os cinco módulos foram
eminentemente práticos, com a
utilização de manequins importados e
participação de pequenos grupos de até
12 residentes. Cerca de 85% dos
participantes deram nota 10 ao curso.
Em 2003 foram realizados quatro
encontros, sendo dois em São Paulo,
um no Rio de Janeiro e outro na Bahia.
A SBOT já recebeu mais de 40
solicitações de todo o País para a
realização de novos cursos.

A
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Tel/Fax: (11)

5561-4188

ESPECIALIZADA EM

CONGRESSOS MÉDICOS

ESPECIALIZADA EM

CONGRESSOS MÉDICOS

PREÇOS IMBATÍVEIS

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

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

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

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

CONSULTE SOBRE PACOTES PARA OUTROS EVENTOS,
NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE SEU INTERESSE

American Academy of

Orthopaedic Surgeons
San Francisco, CA

March 10 - 14, 2004

San Francisco, CA
March 10 - 14, 2004

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

York Hotel

SW Hotel

Warwick Regis Hotel

Handlery

Intercontinental Mark Hopkins

Holiday Inn Civic Center

Palace Hotel

3«

3«

4«

4«

5«

4«

5«

US$ 1.025 US$ 1.261

US$ 1.082

US$ 1.278

US$ 1.380

US$ 1.787

US$ 1.205

US$ 1.617

US$ 1.229

US$ 1.698

US$ 1.620

US$ 2.443

US$ 1.668

US$ 2.381

HOTEL CAT DUPLO SINGLE

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA: www.aaos.org

March 10-14, 2004

San Francisco, California

71st Annual Meeting

O sonho
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Critérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOT,
regionais, comitês e internacionais.Editor-Chefe
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Cláudio Santili
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Neylor Pace Lasmar
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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
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E V E N T O S   2 0 0 4

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

M
ar

10 a 14
71th Annual Meeting - AAOS
São Francisco - EUA - Fone: 1-847-8237186

M
ai

05 a 08
4th World Congress on Sports Trauma
Hilton Hotel - Atenas - Grécia - Fone: + 3 010 9006000

Ou
t 30 a

02/11
36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Rio de Janeiro / RJ - Fone: 0800 557268

25 a 27
IV Congresso Brasileiro de Tumores Músculo-esqueléticos
Salvador / BA - Fone: (71) 261-6617 / 288-1030

Ab
r

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

22 a 24
CIOT-2004
Centro de Convenções Rebouças - São Paulo / SP
Fone: (11) 3069-6815 / 3062-1691

20 a 23
V Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Pousada do Rio Quente / GO - Fone: 0800-557268

13 a 16
IV Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia
Bento Gonçalves - RS - Fone: 51-3330-1134

20 a 22
XIV Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia
Bahia - BH - Fone: (31) 3273-3066

26 a 29
II Congresso Médico SBOT - UNIMED Manaus
Tropical Hotel / Manaus - Fone: (92) 648-1434

27 a 29
5º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo
Maceió / AL - Fone: (71) 336-5644

 Órteses e Próteses

Gostaria de receber um parecer da SBOT sobre a
definição de "órtese e prótese" para fins legais e
profissionais, pois a UNIMED Vitória (ES), há
aproximadamente quatro meses, passou a considerar
materiais de osteossíntese, parafusos de interferência e
"mini-âncoras" como "órtese e prótese", não
dando mais cobertura para os planos não-
regulamentados (que representam 200 mil das 240 mil
vidas cobertas pela nossa UNIMED). Como ortopedistas
consideramos tal atitude injusta e sem fundamento, pois
mesmo no Dicionário Aurélio B. de H. Ferreira - língua
portuguesa, não há embasamento para tal
interpretação. Muitos pacientes necessitam recorrer ao
PROCOM ou à Justiça, sendo operados somente com
autorização de liminares, quando muitos não desistem
nos casos de cirurgias eletivas. Nosso caso é uma
EMERGÊNCIA. Como devemos agir com estes pacientes
que nos procuram? É necessário contatar o CRM-ES?

A nossa opinião é que deve ser encaminhada ao CFM
esta questão, que já é objeto de apreciação das entidades
médicas que são contrárias a qualquer restrição no
tratamento dos pacientes atingidos por esta
determinação. Os planos de saúde se valeram desta
determinação legal para restringir os seus gastos, o que
não justifica tal medida. Quanto à UNIMED, como
cooperativa de médicos, ela deve abrir a discussão entre
todos os cooperados e tomar a decisão que a maioria
achar correta e que não prejudique o nosso paciente,
muito menos o cooperado, que se vê tolhido na sua
atuação profissional.

  George Bitar
Pres. Comissão de Def. Profissional

HOMENAGEM

SBOT - CARTAS

O diretor da In Focus Marketing, Dércio Anieri,
faleceu no último dia 30 de novembro.

Apesar de não ser ortopedista, tinha tudo a ver
com a Ortopedia. Nos últimos cinco anos, foi
responsável pelo Jornal da SBOT, que assumiu
em 1998, durante a gestão de Karlos Mesquita.
Desde então o jornal evoluiu, tanto no seu
conteúdo editorial e gráfico como sua
regularidade, passando de seis para 10 edições
anuais. O contato com a SBOT veio através de
Marcos Musafir, que na época fazia parte da
diretoria, e a quem ele costumava referir-se com
gratidão. "Foi através do dr. Musafir que assumi
o Jornal da SBOT", afirmou em várias ocasiões.
Profissional de marketing, dono de uma
personalidade marcante, atuou no segmento
farmacêutico por mais de 30 anos e sua trajetória
inclui empresas como Johnson & Johnson, CIBA
Geigy (Novartis),  BIOLAB (Searle) e ASTA Medica,
nas quais sempre teve destacada atuação. "Dércio
Anieri foi o primeiro patrocinador do Exame da
SBOT quando ainda trabalhava na ASTA Medica,
e o primeiro gerente de produtos do Brasil que
ousou patrocinar o sorteio de um carro zero km,
ainda no Ortra 97, fato que atualmente é sucesso
em congressos e eventos. Ele aceitou o desafio
de transformar e fazer crescer o Jornal da SBOT,
tornando-o colorido em 1998�, afirmou Marcos
Musafir. Assumiu a assessoria de marketing da
SBOT na gestão de Karlos Mesquita e, hábil
negociador, foi um dos orientadores para a
valorização da marca SBOT, profissionalizado
suas ações e imagens. Somente em 2003, captou
mais de R$ 480 mil reais em patrocínios diretos
para diversos projetos da SBOT. Seu sucesso era
apenas o reflexo do seu caráter e de sua
dedicação para o trabalho e para os amigos.

Diretoria SBOT - Gestão 2003

O sonho
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A implantação da Classificação Hierarquizada ficou perto de se tornar uma realidade após a
adesão da  União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas)

Depois de meses de reuniões
realizadas em todas as regiões
do Brasil para a apresentação

da Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM), as entidades médicas colhem
sua primeira grande vitória: a União
Nacional das Instituições de Autogestão
em Saúde (Unidas) foi a primeira
entidade representante das operadoras
de planos de saúde a assumir o
compromisso de adotar a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedi-
mentos Médicos (CBHPM).
Em comunicado assinado em conjunto
com Associação Médica Brasileira (AMB)
e Conselho Federal de Medicina (CFM),
a Unidas reconhece a CBHPM como
parâmetro justo de remuneração mé-
dica. Segundo a direção da entidade a
metodologia adotada foi adequada,
tanto para a hierarquização como para
a valorização dos procedimentos, sendo
também interessante a nova ordenação
da Classificação por região anatômica.
A Unidas fez diversas sujestões para a
implantação da CBHPM, como a
criação de uma comissão com represen-
tantes de ambas as entidades para
revisão de alguns pontos conflituosos,
modificação dos códigos de oito para
nove dígitos e a necessidade de quatro
a seis meses para a implementação, já
que será necessário alterar os sistemas

informatizados das entidades filiadas e
negociar com a rede de prestadores.
Após estas considerações, a Unidas
assumiu o compromisso de orientar
suas superintendências estaduais e
empresas filiadas para que abram
negociação para futura implantação da
CBHPM, limitada, inicialmente, aos
procedimentos constantes no rol da
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar. Os preços de partida e a fixação
das bandas deverão ser negociados
entre as entidades representativas de
médicos e empresas, regionalmente, de

forma a respeitar os preceitos de direito
econômico e as realidades díspares de
cada região do país.

Mobilização nacional
No último dia 11 de novembro, as
entidades médicas promoveram o Dia
Nacional da Mobilização para a
implantação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos, com a participação ativa das
regionais da SBOT em todo o País. Em
Goiás, a apresentação da CBHPM aos
prestadores de serviços de saúde, a

CBHPM

representantes de planos e convênios e
à imprensa aconteceu durante um café
da manhã realizado na sede da
Associação Médica de Goiás (AMG).
Na região do Vale do Paraíba, interior
de São Paulo, os hospitais, clínicas e
laboratórios das cidades de São José
dos Campos, Taubaté e Jacareí uniram-
se à classe médica para reivindicar
regulamentação entre operadoras de
planos de saúde e prestadores de ser-
viço. Foram suspensos os atendimentos
a todos os planos de saúde e os presta-
dores foram às ruas vestidos de preto
para manifestar sua insatisfação.
Na reunião da Comissão Nacional de
Mobilização para a implantação da
Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos (CBHPM),
ocorrida no início de dezembro ficou
decidido que as entidades médicas irão
promover um novo Dia Nacional de
Mobilização, para tornar pública a
reivindicação da classe médica  junto
às operadoras de planos de saúde, a
exemplo do que ocorreu no dia 11 de
novembro.  A Comissão Nacional de
Honorários Médicos iniciará um estudo
visando a eliminar o "nono dígito" (nas
hierarquizações anteriores, o código de
cada procedi-mento médico possuía,
no máximo, oito dígitos), o que vem
gerando dificuldades operacionais para
a implantação da CBHPM.

 Uma vitória da
 CLASSE MÉDICA

 Uma vitória da
 CLASSE MÉDICA

Reunião da Comissão de Implantação: nova mobilização em janeiro


