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Entrevista

Memória VIVAMemória VIVA
O secretário-geral da
SBOT, Rames Mattar Jr.
considera o site uma
importante fonte de
informação e uma
ferramenta indispen-

sável para o resgate da história
da Ortopedia Brasileira.

A Biblioteca Virtual da SBOT, inau-
gurada há pouco mais de um mês,
teve um alto índice de aceitação

por parte dos ortopedistas. Prova disso é
o grande número de visitas para con-
sultas bibliográficas, que totalizaram
quase oito mil acessos apenas no mês
de abril. A estatística mostra que a
decisão da diretoria na implantação

do projeto foi acertada, posicionando a Biblioteca Virtual como uma
das melhores alternativas para reciclagem e educação continuada dos
ortopedistas brasileiros.
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    Palavra do
presidente

A SBOT colecionou grandes conquistas nos
primeiros cinco meses do ano, como a
criação do Conselho Nacional de Defesa
Profissional e da Biblioteca Virtual, dentre
outros projetos.

 Biblioteca Virtual:
    SUCESSO ABSOLUTO
 Biblioteca Virtual:
    SUCESSO ABSOLUTO

Aimplantação da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Pro-
cedimentos Médicos em diversas

regiões do Brasil representa uma
grande vitória para a classe médica.
Mesmo nos locais onde há maior resis-
tência as empresas já estão aceitando
negociar. A SBOT promoveu o pri-
meiro grande evento do ano para
implantação da CBHPM, o Fórum

Nacional de Defesa Profissional, que
contou a participação das maiores lide-

ranças médicas do país.

A unidade que
   FAZ A DIFERENÇA

A unidade que
   FAZ A DIFERENÇA
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A inscrição de temas livres estruturados para o 36o CBOT vai até
21 de junho, somente através do site www.sbot2004.com.br

A inscrição de temas livres estruturados para o 36o CBOT vai até
21 de junho, somente através do site www.sbot2004.com.br
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Anuidades

Um novo recorde: mais de 81% dos ortope-
distas já quitaram suas anuidades com a
SBOT, fato que revela o reconhecimento, a
confiança e a aprovação dos sócios nas
decisões adotadas pela Gestão 2004.
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Editorial

Nesta campanha pela implantação da
CBHPM muitas singulares da Unimed
têm mostrado uma resistência irracional
incompatível com tudo aquilo que repre-
sentam para os médicos.

A Unimed é ou não é
dos médicos?

A Unimed é ou não é
dos médicos?

Confiança em ALTAConfiança em ALTA

Um semestreUm semestre
PRODUTIVOPRODUTIVO
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impressão que a SBOT causou ao
participar do Congresso da Academia
Americana, que culminou no interesse
de vários países em conhecer nosso
sistema de gestão, ensino e educação
médica. Tal fato gerou o envio de
uma correspondência por parte da
Diretoria de Relações Internacionais

da AAOS parabenizando
a SBOT por sua serie-
dade e competência, que
publicamos na edição
anterior. E, certamente,
não poderíamos deixar
de falar da Biblioteca
Virtual da SBOT que, no
primeiro mês de funcio-
namento, recebeu quase
oito mil acessos. É um
projeto cujo sucesso não
tem precedentes, com
um retorno que superou
as expectativas dos mais

otimistas. As conquistas da SBOT
refletem a união das principais lide-
ranças da nossa especialidade em
torno de objetivos comuns. As regionais
têm nos apoiado integralmente, assim
como as diretorias que nos antece-
deram e aquelas que irão nos suceder;
no âmbito estadual, os ortopedistas
estão cada vez mais coesos e fazendo
valer as orientações da SBOT, sobre-
tudo no campo da defesa profissional.
Isso tudo sem falar do recorde no
pagamento das anuidades: mais de
81% dos ortopedistas já estão em dia
com a SBOT em 2004 � sinal inequívoco
da aprovação das medidas que temos
adotado até agora.

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

E  ste tem sido um ano de muito
 trabalho. Apesar de ainda faltar
 um mês para o encerramento do

primeiro semestre, podemos dizer que
conseguimos grandes avanços. Alguns
projetos já se concretizaram, e outros,
estão em pleno andamento. Ao eleger
2004 como o Ano de Defesa Profis-
sional, por exemplo, con-
seguimos dar um passo
gigantesco para ampliar
nossa participação nas
discussões sobre a saúde
no Brasil, e servimos
de exemplo para todas
as demais sociedades
médicas. Criamos o Con-
selho Nacional de Defesa
Profissional e realizamos
o primeiro grande evento
do ano para a implan-
tação da Classificação
Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos, com a
participação das principais lideranças
médicas do país, incluindo os presi-
dentes do Conselho Federal de
Medicina, Edson Oliveira Andrade, da
Associação Médica Brasileira, Eleuses
Paiva e da Frente Parlamentar de Saúde,
deputado federal Rafael Guerra, dentre
outros. Com uma Comissão Executiva
altamente qualificada e atuante, que
se reúne mensalmente, o Conselho
Nacional de Defesa Profissional tem
discutido e sugerido uma série de ações
para defender os direitos dos orto-
pedistas e demais médicos brasi-
leiros, com total apoio de toda a
diretoria da SBOT.
Outra grande conquista, esta de
caráter internacional, foi a excelente

Nesta campanha pela implan-
tação da CBHPM temos no-
tado que muitas singulares da

Unimed têm mostrado uma resistência
irracional incompatível com tudo aquilo
que representam para os médicos, que
"são seus únicos proprietários". A
Unimed nasceu em Santos para com-
bater a intermediação do trabalho mé-
dico promovida pela medicina de gru-
po e, nesse processo, sempre teve o
apoio de todas as entidades de classe,
pois isso é tudo o que o médico deseja.
Não deveria haver ninguém interme-
diando nosso serviço e as empresas,
quando quisessem, estabeleceriam
convênio com a nossa cooperativa � a
Unimed. Pois bem, com o passar dos
anos a situação mudou para pior e hoje
nos defrontamos com sérias difi-
culdades financeiras, com falências
anunciadas de clínicas e consultórios e
com a Unimed sendo questionada so-
bre o porquê de não ter sido a primeira
a implantar a CBHPM, já que na
maioria dos casos, somos seus donos.
Ninguém deseja que a Unimed recorra
aos bancos para pagar seus coope-
rados, pois quem pagaria por estes
empréstimos seríamos nós mesmos.
Desejamos que todas as Unimed´s ver-
dadeiras convoquem assembléias em
todo o Brasil, que discutam os neces-
sários cortes nas despesas adminis-
trativas, que repassem integralmente os
aumentos autorizados no global da
fatura para os médicos e que, juntos,
racionalizemos os gastos com exames
e internações. Dessa forma, o trabalho
do médico seria valorizado. Afinal, ao
lado do paciente, o médico é a única
razão de ser da Unimed.

Sugestão para a Comissão Nacional
de Implantação da CBHPM

Outro tema importante que merece
nossa consideração é o aumento
concedido pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar às operadoras de
planos de saúde, fato que torna este
momento excepcional para a im-
plantação da CBHPM. A alegação
de que "não temos dinheiro, mas
gostaríamos muito de pagar nossos
médicos" pode ser desmontada com a
transferência integral do aumento para
pagar consultas, tratamentos clínicos,
cirurgias e exames realizados pelos
médicos, pois há mais de nove anos não
há um repasse sequer.
Por outro lado, poderíamos assessorar
as Unimed`s e os planos de saúde
para aquisição de implantes, órteses,
próteses e outros materiais utilizados
nas mais diversas especialidades � sem
interferir na indicação médica �,
apoiando-os para que as compras
sejam feitas diretamente pelas
operadoras, com pagamento de taxa
de 10% para o hospital.
As várias sociedades de especialidades
da AMB participariam do esforço
concentrado na racionalização das
internações, optando, na medida do
possível � e sem haver risco ou pre-juízo
para pacientes e médicos � pela
continuidade do tratamento em ambu-
latórios e pelo sistema home care. Na
certa a economia decorrente destas
providências cobriria os aumentos de
insumos e taxas hospitalares. O mo-
mento é este e a parceria, com  certeza,
irá beneficiar a todos.

George Bitar
Editor-chefe
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dos médicos?

A Unimed é ou não éA Unimed é ou não é
dos médicos?

Um semestre de
grandes realizações

Um semestre de
grandes realizações
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Ortopedia
outro temos grande satisfação em
conhecer a Ortopedia Brasileira de
uma forma ampla. O secretário-
geral tem a oportunidade de
vislumbrar a ortopedia de forma
bastante nítida e isto é muito grati-
ficante. O trabalho de todos os
membros da diretoria é altruista,
funcionando como uma doação à
ortopedia, já que não é remunerado,

mas entendo que es-
tamos apenas devol-
vendo um pouco da-
quilo que a sociedade já
nos deu enquanto
profissionais. Todos nós,
que estamos dire-
tamente envolvidos nes-
ta gestão, em algum
momento precisamos
da SBOT e fomos pron-
tamente atendidos e
acho que cabe a nós re-
tribuir. Por isso procu-
ramos nos dedicar ao
máximo para continuar
trazendo coisas positi-
vas para todos os sócios.

O que pode ser destacado na
atuação da SBOT neste ano?
Estamos vivendo um momento
de defesa profissional muito
importante, e toda diretoria, a
começar pelo presidente Neylor
Lasmar, está inteiramente à dis-
posição dos sócios para suges-
tões visando a melhorar nosso
trabalho. No início do ano soli-
citamos que todos os ortopedistas
assinassem um termo de com-
promisso aderindo ao movimento
de defesa profissional e tivemos
um número expressivo de adesões.
Entretanto, não atingimos a maio-
ria, ficando abaixo de 50%. Então
gostaria de encorajar os colegas
a aderirem o mais rapidamente
possível. Esse movimento não é
da SBOT ou da ortopedia apenas,
mas de toda a classe médica.
É, portanto, um movimento le-
gítimo. A SBOT tem dado exemplo
de força e organização para
outras entidades, por isso é fun-
damental que todos os membros
participem ativamente para de-
fender nossa dignidade e ativi-
dade profissional.

ENTREVISTA
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Qual é a importância do
site da SBOT para a Or-
topedia Brasileira?

Eu diria que o site possui uma
importância estratégica para a
SBOT. É um veículo que vem
sendo muito bem desenvolvido
pelas diretorias anteriores, mas
a SBOT gera uma quantidade
de notícias muito grande e
que deveriam estar disponi-
bilizadas com maior agilidade.
Creio que esta tem sido uma
das dificuldades da nossa gestão
e das gestões anteriores. Por isso
estamos contratando um jorna-
lista estagiário que ficará res-
ponsável pela captação de todas
as informações dos comitês, co-
missões e da própria diretoria
da SBOT para agilizar a dinâ-
mica da comunicação com todos
os membros e departamentos.
Alguns comitês já se transfor-
maram em sociedades e têm
suas sedes distantes da SBOT e
há decisões importantes que pre-

cisam ser divulgadas. A In Focus será
responsável pela coordenação
deste trabalho.

O site também funciona como
um banco de dados importante,
na sua opinião?
Exatamente. Como nós temos uma
capacidade de armazenamento
muito grande, eu imagino nosso site
como uma memória viva da
Ortopedia. A idéia é colocar as
notícias e não tirá-las, para que
sejam acumuladas para consulta
futura, de tal maneira que daqui
a 20 ou 30 anos tenhamos con-
dição de acompanhar nossa evo-
lução e resgatar nossa história. O
Jornal da SBOT exerce esse pa-
pel, com um trabalho muito eficiente
junto aos ortopedistas, mas é um
veículo finito, tanto com relação ao
tempo quanto com o volume de
informações que pode agregar. No
site não temos essa limitação, por
isso urge reestruturá-lo.

Todos os ortopedistas brasi-
leiros já têm acesso à Internet?
Há alguns anos foi feita uma
pesquisa e detectou-se uma
quantidade muito pequena de
ortopedistas com acesso, algo em
torno de 3%, mas houve uma
mudança radical nesse período,
com transformações quase que
diárias. Eu tenho convicção de
que hoje todos os ortopedistas têm
condições de acesso e a prova
disso é o grande número de
visitantes que a Biblioteca Virtual
teve somente no mês de abril,
com mais de 7.700 consultas. Tem
havido uma alteração no compor-
tamento dos ortopedistas, incorpo-
rando uma nova cultura que, na
verdade, é uma tendência mundial.
Não podíamos ficar à margem
dessa evolução.

O senhor ficou surpreso com o
alto número de acessos à
biblioteca?
Pessoalmente, não. Aconteceu
exatamente o que eu esperava
pela qualidade do serviço que está
sendo oferecido e pela facilidade na
hora de consultar os periódicos.
Alguns colegas relataram, e eu

Além de servir como
meio de divulgação
ágil e dinâmico de
todas as notícias
relativas à Ortopedia,
a página da SBOT na
Internet permite o
armazenamento de
milhões de
informações,
constituindo-se um
banco de dados
sobre a história
da Ortopedia.
O secretário-geral
Rames Mattar Jr.
falou ao Jornal
da SBOT sobre as
mudanças previstas
para o portal no
segundo semestre e
fez uma avaliação das
atividades neste ano.

pude comprovar essa informação,
que os horários mais críticos ocor-
reram no final de semana, quando
havia um grande número de co-
legas acessando ao mesmo tempo.
Esse dado é revelador porque
sabemos exatamente qual o período
em que o ortopedista vem utili-
zando mais e quais os veículos
mais acessados. Assim, podemos
melhorar a qualidade
desse serviço nos ho-
rários de pico. A aná-
lise dos dados da bi-
blioteca virtual vai
fornecer informações
para esta diretoria e
para as próximas sobre
o que é preciso fazer
para manter os sócios
mais bem formados
e informados.

Além de coordenar
o site o senhor é o
secretário-geral da
SBOT. Como é esse
trabalho?
Eu não sou o coordenador do site,
mas faço parte de uma comissão
responsável por ele. Quanto à
secretaria-geral, é uma área de
extrema importância. A SBOT
chegou a um nível de complexi-
dade muito grande, com um ele-
vado grau de organização de suas
atividades, não apenas com relação
à diretoria mas também em suas
regionais, comitês e comissões.
No âmbito profissional cabe à
SBOT dar suporte à formação e à
manutenção do conhecimento
científico para os ortopedistas. Além
disso estamos inseridos num con-
texto social e nossa atuação, junta-
mente com as demais entidades
médicas,  é fundamental para a
melhoria do atendimento à saúde.
Tais características acabaram por
criar um senso de responsabilidade
muito grande em toda a diretoria. E
a secretaria-geral funciona como um
braço executivo da SBOT, aplicando
todas as suas decisões. É um tra-
balho árduo, mas compensador.

Compensador? Em que sentido?
Se por um lado temos de ter dedi-
cação e responsabilidade, por

Memória viva daMemória viva da
Ortopedia

Q

Rames Mattar Jr.
secretário-geral

da SBOT
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O médico pode ter suas despesas
pagas por empresas privadas

ao participar de congressos?
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DEBATE

O médico pode ter suas despesas
pagas por empresas privadas

ao participar de congressos?
SIM NÃO

mento. Essa prática, repito, conde-
nável, não pode ser confundida
com a verba de representação que
as empresas utilizam para levar
seus convidados para congressos
e jornadas científicas e que não
é uma particularidade apenas do
Brasil. No mundo inteiro é assim.
É dessa maneira que ocorre o
desenvolvimento da ortopedia e
da própria medicina, já que pos-
sibilita que mais colegas possam
participar de eventos. Sem esse
suporte financeiro por parte das
empresas nem a ortopedia nem a
medicina teriam condições de
realizar seus congressos para atuali-
zação e reciclagem e até mesmo
suas pesquisas.
Precisamos entender que essa
prática permite o aperfeiçoamento
dos nossos ortopedistas e da nossa
entidade maior � a SBOT �, desde
que seja desvinculada de qual-
quer comprometimento por parte
do médico em utilizar determi-
nado tipo de material ou medi-
camento. Essa prática é que precisa
ser combatida".

Pedro Ivo de Carvalho
Presidente da regional da SBOT-RJ

SIM
"Sou favorável que a iniciativa
privada, seja laboratórios farma-
cêuticos ou empresas de materiais
de implante,  participe do desen-
volvimento técnico e científico
dos médicos. É assim que funciona,
por exemplo, quando uma em-
presa é procurada pela SBOT
para participar de um congresso.
Para divulgar seu produto ou
sua marca ela monta seu estande
e geralmente convida médicos
para participarem daquele en-
contro, oferece uma recepção, um
jantar de encerramento ou um
café da manhã para os congressistas
etc. Esse é o canal que elas têm para
se aproximarem dos médicos.
Criticar essa prática é, em última
análise, desfavorecer o ortopedista,
que às vezes não poderia participar
dos congressos sem esse convite, e
a própria SBOT, que ficaria sem o
aporte financeiro daquela empresa.
Não vejo nada demais nesse tipo de
marketing, que não tem nada a ver
com outra prática � esta condenável
� que é o médico vincular sua
participação ao recebimento de
benefícios futuros ou receber
comissões pelo uso de determinado
material de implante ou medica-

recebidos quando da sua educação
continuada ou mesmo por porcen-
tagens pela utilização de determi-
nados materiais. Muitos podem dizer
que o profissional sério sabe
diferenciar bem as coisas e que
apenas uma minoria seria "compra-
da". Mesmo que isto fosse verda-
deiro, este financiamento só seria
válido e ético se o profissional que
mantém relações "comerciais" com
seus fornecedores as divulgassem
para o seu cliente.
Nossa profissão está cada vez mais
dependente da indústria, mas as
relações comerciais individuais não
favorecem o desenvolvimento
coletivo. O financiamento científico
e institucional  está cada vez mais
controlado pelos Comitês de Bioética
das diferentes instituições, mas quem
controla a influência e o financia-
mento do médico pela indústria? Um
novo debate pode ser iniciado com
a pergunta: "como pode o médico
realizar sua educação continuada
sem o financiamento da indústria?".

Luiz Antonio M. Cunha
Chefe do Serviço Ortopedia

do Hospital Infantil Pequeno
Príncipe, de Curitiba, PR

NÃO
A capacidade profissional do médico
é diretamente proporcional à quali-
dade da sua educação continuada.
Com base neste princípio pode-se
considerar que sua participação em
cursos, seminários e congressos é
fundamental. O médico atualizado
representa uma maior possibilidade
de bons resultados e uma segurança
maior para o paciente. A pergunta
para este debate  talvez devesse ser
formulada de uma forma diferente:
"Como a presença de um
"intermediário" (indústria) pode
afetar o exercício profissional e a re-
lação médico-paciente?"
Fatos como honorários defasados e
o relacionamento deteriorado do
médico com a "indústria" são fatores
que podem afastá-lo progressiva-
mente do seu objetivo principal � o
cuidado com seu paciente. A maioria
das indústrias de produtos médicos
funciona como "intermediário", que
financia para obter vantagens co-
merciais e não com o objetivo prin-
cipal de educar. Desta forma, nesta
relação entre prestador de serviço e
indústria, as condutas médicas
podem não ser totalmente isentas.
O profissional pode estar compro-
metido pelos benefícios financeiros
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Mais de 80% dos ortopedistas já quitaram suas anuidades, fato que se traduz num novo recorde
de pagamento e uma atitude que demonstra aprovação das ações da diretoria neste ano

ANUIDADES AAOS

SBOT traz o
AAOS para
O BRASIL

SBOT traz o
AAOS para
O BRASIL

OOs ortopedistas brasileiros
que não puderam ir ao
congresso da Academia

Americana, que aconteceu no perío-
do de 10 a 14 de março, em São
Francisco, EUA, tiveram a oportuni-
dade de reciclar seus conhecimentos
com relação aos temas mais impor-
tantes deste ano. A SBOT promoveu
os highlights do congresso da
Academia Americana de Ortopedia
em quatro capitais, com a parti-
cipação dos principais especialistas
brasileiros. Os encontros aconteceram
em Porto Alegre (RS) e Recife (PE), no
dia 8 de maio, e no Rio de Janeiro
(RJ) e Belo Horizonte (MG), no dia 15
de maio. Os eventos pós-AAOS, como
ficaram conhecidos, fazem parte de
uma parceria da SBOT com a
American Academy of Othopaedic
Surgeons para atualização e reci-
clagem dos ortopedistas. Os cursos
foram patrocinados pelo Laboratório
Pfizer e contaram com o aval da
Comissão de Educação Continuada
da SBOT, valendo cinco pontos para
a recertificação.

No mercado financeiro o investimento está intima-
mente atrelado à possibilidade de retorno do
capital investido. Em outras palavras, nenhum

investidor põe seu dinheiro em algo que não lhe dê
lucro ou não confia. Trazendo este princípio para as
entidades científicas, onde o pagamento das anuidades
constitui uma das principais fontes de receita, poderia
se afirmar que a adimplência dos
membros é um reconhecimento
de que os recursos estão sendo
bem empregados.
Pois é exatamente esta leitura que
se pode fazer do momento que a
SBOT está  vivendo atualmente:
81,47% dos ortopedistas já estão
em dia com suas anuidades, fato
que representa um novo recorde
de pagamentos. "Não estamos trabalhando para obter
reconhecimento e sim para melhorar a vida do orto-
pedista, mas foi com muita satisfação que recebemos
essa notícia porque mostra que estamos no caminho
certo", afirmou o presidente da SBOT, Neylor Lasmar.
Há meses o Jornal da SBOT vem publicando notícias
dando conta de que ortopedistas, assim como toda a

classe médica estão passando por uma de suas
piores crises sem receber uma remuneração justa
pelo seu trabalho há mais de nove anos. "Esse dado
é importante porque, apesar do valor das anuidades
não ser alto, reconhecemos que as dificuldades do
País são grandes e sabemos que para a maioria dos
colegas não tem sido fácil manter os compromissos

financeiros em dia. Esse fato
revela a confiança depositada
em nós e aumenta muito nossa
responsabilidade", avalia o
presidente da SBOT.
Segundo ele, a SBOT tem hon-
rado a confiança dos ortopedistas
aplicando os recursos da melhor
maneira possível, procurando
devolver o dinheiro para o sócio

na forma de projetos e serviços para seu crescimento e
desenvolvimento profissional, como as ações na
área de Defesa Profissional, a criação da Biblioteca
Virtual, a adequação do conteúdo do Portal da
SBOT, os cursos e materiais produzidos pelas
comissões de Ensino e Treinamento e Educação
Continuada, dentre outros.

Sabemos que para a maioria
dos colegas não tem sido fácil

manter os compromissos
financeiros em dia. Esse fato

revela a confiança depositada
em nós e aumenta muito
nossa responsabilidade.

Uma demostração de apoio
À GESTÃO 2004

Uma demostração de apoio
À GESTÃO 2004
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em A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos tem sido o assunto principal de
nove, entre dez reuniões realizadas em qualquer lugar do Brasil para discutir a situação da classe
médica. A CBHPM levou três anos para ser construída nos moldes atuais, tendo contado com a
participação ativa das sociedades médicas na sua elaboração. Desde que foi lançada oficialmente,
desencadeou reações diferentes em todos os profissionais e setores ligados à saúde. A implantação
já é uma realidade em diversas regiões brasileiras, e  os médicos têm muito o que comemorar. O
fator que está fazendo a diferença é o senso de união e de mobilização, que tem crescido a cada dia.
E a ortopedia, além da valiosa contribuição com as entidades médicas nacionais em todas as discussões,
tem dado um exemplo de coesão e cidadania. Nesta edição o Jornal da SBOT faz uma avaliação dos
momentos mais marcantes da CBHPM desde seu lançamento, em julho do ano passado.

Classificação HierarquClassificação Hierarqu

ACBHPM foi lançada no dia 15 de julho de
2003 e a classe médica, que amargava

sete anos sem reajuste em seus honorários,
a recebeu com um misto de esperança e
desconfiança; os planos de saúde demoraram
para aceitar a possibilidade de ter que
negociar uma mudança radical na forma

de remunerar os médicos; e o governo,
através da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, que deveria ser um dos atores
principais desse filme, ficou à margem da
discussão e somente neste ano decidiu criar
uma comissão para estudar a viabilidade
da proposta da classe médica.

�A CBHPM pode não ser uma
realidade nacional em termos
de implantação, mas é uma
unanimidade entre a classe mé-
dica, que soube dar um raro
exemplo de união ao abraçar
esta causa como alternativa
única de sobrevivência. E a
sociedade soube entender que
nossa reivindicação era justa.
Conseguimos colocar a CBHPM
na mídia, sensibilizar a opinião
pública, a ANS e as próprias
operadoras de planos de saúde
de que precisávamos de um
instrumento como esse�, diz o
diretor de Defesa Profissional
da Associação Médica Brasileira,
Eduardo Vaz.
Os quatro grandes grupos
que controlam a assistência
médica suplementar no País �
Unimed (cooperativas médicas),

Fenaseg (segura-
doras), Unidas
(auto-gestões) e
Planos de Saúde
(medicina de
grupo) � per-
ceberam que se
trata de um
caminho sem
volta. A Uni-
das é onde
houve maior avanço, com
vários acordos já fechados em diversas re-
giões. O sistema Unimed já aceitou ne-
gociar no nível nacional e algumas singu-
lares já fecharam acordos. Atualmente as
atenções estão mais voltadas para a Fenaseg,
já que as seguradoras não têm problemas
de caixa. A AMB e o CFM divulgaram um comu-
nicado no qual orientam os médicos a aten-
derem os usuários de seguros-saúde somente
por reembonso. O setor onde se espera maior
dificuldade é a Medicina de Grupo, que conta
com inúmeros planos de saúde, alguns de
péssima qualidade. Mesmo assim, algumas
empresas já aceitaram a implantação e outras
estão negociando as bandas. Por essa razão a
preferência das entidades é fechar acordos com
a Fenaseg, Unidas e Unimed, resolvendo pelo
menos 80% do problema dos médicos.

O primeiro grande movimento pela
implantação da CBHPM ocorreu du-

rante o X Encontro Nacional das Entidades
Médicas, nos dias 28 e 30 de maio de
2003, em Brasília. Foi nesse encontro que
todas as entidades nacionais explicaram
à classe médica os detalhes da nova
classificação e definiram a data de seu
lançamento. A SBOT teve uma atuação
destacada, com a presença de uma comitiva
formada por quase duas dezenas de orto-
pedistas que percorreram os corredores

da Câmara e do Senado Fe-
deral. A representação da SBOT
foi recebida pelo presidente
do Senado, José Sarney e por
diversas lideranças políticas
no Congresso Nacional. "Foi
uma das maiores manifes-
tações dos médicos em Bra-
sília", declarou o presidente
da SBOT, Neylor Lasmar, que
na ocasião ocupava a 1a vice-
presidência.

A SBOT reunida em Brasilia: pressionando os parlamentares. Na
foto, os ortopedistas com o presidente do Senado José Sarney

As principais lideranças médicas do país se reuniram em Vitória,
Espírito Santo, para o lançamento da Classificação Brasileira

Hierarquizada de Procedimentos Médicos

Lançamento oficial: um momento históricoLançamento oficial: um momento histórico

10º ENEM: virando a mesa10º ENEM: virando a mesa
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Os presidentes Eleuses Paiva (AMB), Neylor Lasmar
(SBOT), Rafael Guerra (Frente Parlamentar de

Saúde), e o secretário-geral da SBOT Rames Mattar
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Com o lançamento da campanha in-
titulada �Meu trabalho tem valor.

Sou médico�, em março deste ano, a
CBHPM ganhou as ruas e a simpatia da
população, que também coleciona
insatisfações contra os planos de saúde.
O que há para se comemorar, além
dos acordos já fechados, é que em
alguns estados estão sendo criadas
legislações específicas dando res-
paldo à CBHPM, como Espírito Santo,
que foi pioneiro, com a Lei 6628/01;
Rio Grande do Norte, com a Lei 8.483/
04; e mais recentemente, Pernambuco,
com a Lei 12.562/04. Na Câmara
Municipal de São Paulo tramita um
Projeto de Lei que garante ao Cremesp
o direito de editar a CBHPM.
A mais nova contribuição para a im-
plantação da CBHPM veio do ministro
da saúde, Humberto Costa. No último
dia 11 de maio, em uma entrevista

concedida a uma rádio de Pernambuco, ele prometeu ser duro com as
operadoras que não aceitarem a CBHPM. �O reajuste de 11,7% concedido
às operadoras deve servir para por um fim no impasse entre médicos e
empresas. Aliado ao que as próprias operadoras já conseguiram na livre
negociação com as empresas que oferecem planos de saúde para os
seus funcionários, esse aumento dá a elas condição de melhorar o valor
da tabela e também implantar essa hierarquização, tornando mais
justa a relação com os profissionais�, afirmou.

ASBOT organizou o pri-
      meiro grande movimento

do ano visando a implantação
da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedi-
mentos Médicos. O Fórum
Nacional de Defesa Profis-
sional, realizado entre os dias
6 e 7 de janeiro em São Paulo,
reuniu os presidentes da
Associação Médica Brasileira,
Eleuses Paiva, do Conselho
Federal de Medicina, Edson
Andrade, da Frente Parla-
mentar da Saúde, deputado

federal Rafael Guerra e da Federação Nacional dos Médicos, José Erivalder
Guimarães. Participaram, também, representantes das 26 regionais da SBOT,
integrantes do Conselho Nacional de Defesa Profissional da SBOT, criado com
a finalidade de ser um fórum permanente de discussão para propor soluções
para melhorar as condições de trabalho dos ortopedistas brasileiros.

Campanha publicitária: apoio popularCampanha publicitária: apoio popular

A campanha produziu outdoors,
cartazes, adesivos para carros e

anúncios de revistas (acima).

A CBHPM, por regiõesA CBHPM, por regiões

 Norte
A Unimed já acenou com algumas propostas em praticamente todos
os estados, sobretudo Rondônia, Roraima e Tocantins. No Acre, o Grupo
Unidas e outras operadoras aceitaram adotar a CBHPM com redutor
de 20% e a Unimed de Rio Branco também aderiu, mas ainda não
definiu o prazo para implantação. No Amazonas a proposta dos mé-
dicos é a implantação com banda mínima de 20% e nova negociação
em seis meses. No Pará e Amapá as operadoras Cooperativa Mista
dos Rodoviários Federais, Vida Plena, Top Saúde e Pró-Saúde e Amil,
dentre outras, já adotaram a CBHPM.

 Nordeste
Em Alagoas a Unidas se comprometeu a definir a data de implantação
até o final de maio e na Bahia acertou a implantação a partir de 1o de
agosto, faltando apenas definição com relação às bandas. No Ceará
a negociação com a Unidas está avançando e no Maranhão, além da
Unidas, os médicos conseguiram que algumas Unimed�s e empresas
como Amil, Medplan, Blue Life e Multiclínicas, além do Fundo de Saúde
do Exército, assinassem um termo de compromisso pela adoção. Em
Pernambuco a Unimed já assumiu compromisso público para adoção
e as negociações com a Unidas estão adiantadas. Em Sergipe a Unidas
fechou acordo, reajustando as consultas em 34,4% a partir de 1º de
maio e adotando-a integralmente com a banda mínima a partir de
janeiro de 2005.

 Centro-Oeste
No Distrito Federal as negociações vêm sendo intermediadas pelo
Ministério Público, mas até o momento não houve acordo. Em Goiás a
Unidas e a Samed se comprometeram a implantar a CBHPM em janeiro
de 2005. No Mato Grosso a Unimed de Cuiabá criou uma subcomissão
de implantação da CBHPM para discutir a adoção da Classificação.

 Sudeste
No Espírito Santo a Unimed se dispôs a implantar a CBHPM sem valores
da UCO, desde que as negociações sejam realizadas de forma indivi-
dual com os cooperados. A Secretaria Estadual de Saúde, que trabalha
com seis cooperativas, está negociando a implantação da CBHPM.
Em Minas Gerais os médicos estão atendendo aos usuários de
seguradoras apenas pelo reembolso e continuam negociando com a
Unimed, Abramge e Unidas. No Vale do Paraíba e região de Campinas,
em São Paulo, os médicos também estão negociando com a Unimed.

 Sul
No Paraná os médicos decidiram prestar atendimento à Fenaseg
somente por reembolso a partir de 1º de maio e a Assepas/Unidas,
que congrega as empresas de autogestão, têm prazo até o início de
julho para avançar nas negociações. No Rio Grande do Sul foi
implantada a Central de Convênios com a responsabilidade de iniciar
as negociações com as operadoras de saúde. Na região de Bento
Gonçalves, os médicos deram prazo de 60 dias para que a operadora
Tacchimed, que abrange 90% da população, adote a CBHPM. Em
Santa Catarina um fórum abriu as negociações para a implantação
pelo sistema Unimed, que domina 90% do mercado no Estado.

Fórum SBOT: a ortopedia dando exemploFórum SBOT: a ortopedia dando exemplo



Jornal da SBOT

Justiça
O

S

Evento reúne centenas de
especialistas em Goiás

O Conselho Nacional de Defesa Profissional da SBOT está
preparando a realização de um Fórum de Defesa Profissional no
dia 11 de agosto, em Brasília, com a participação de lideranças

médicas e parlamentares ligados à área da saúde

todas as regionais da SBOT, dire-
tores das Comissões Estaduais de
Defesa Profissional, presidentes e
membros dos diversos Comitês de
Especialidades da SBOT, além dos
membros do Conselho Nacional de
Defesa Profissional, que reúne repre-
sentantes de todos os estados brasi-
leiros. Está prevista a participação das
principais lideranças médicas do país.
"Já conseguimos grandes avanços em
algumas regiões, mas precisamos
continuar mobilizados para garantir
a implantação da CBHPM. Se
conseguirmos sensibilizar a classe
política poderemos dar um grande
salto nesse processo", incentivou
o presidente da Comissão de
Defesa Profissional da SBOT,
George Bitar.

AComissão Executiva do Conse-
lho Nacional de Defesa  Profis-
sional decidiu, por unanimi-

dade, realizar o Fórum Nacional de
Defesa Profissional no próximo dia 11
de agosto, em Brasília, DF. A decisão
foi tomada visando a intensificar o
contato com deputados e senadores e
chamar a atenção para os graves pro-
blemas da classe médica. Durante
todo o dia, os ortopedistas deverão
percorrer os corredores do Congresso
Nacional, com objetivo de sensibilizar
os parlamentares para a  implantação
da CBHPM e sua aceitação por parte
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Às 19h30 haverá reu-
nião plenária no Auditório do Con-
selho Federal de Medicina. O conselho
está convocando os presidentes de

Evento reúne centenas de
especialistas em Goiás

O X Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, ocorrido entre
os dias 20 e 23 de maio, contou com a participação de 400

ortopedistas na Pousada do Rio Quente

Sob a presidência do ortopedista
Robson Azevedo, durante três
dias foram discutidos, em con-

ferências de alto nível, todos os aspectos
relativos aos pacientes vítimas de trau-
ma, com todas as opções possíveis de

conduta e tratamento.  É um primeiro
passo para estabelecer critérios e
condutas na especialidade. O Con-
selho Federal de Medicina e a
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia lá estiveram, apre-

sentando palestras e
conferências sobre
ato médico, ética
e notícias sobre
a implantação da
CBHPM em todo
o Brasil. Na ocasião
o ortopedista Hélio
Fernandes, pesqui-
sador da Univer-
sidade Federal de
São Paulo, apre-
sentou conferência
sobre o custo de
materiais e a rela-
ção com honorá-
rios médicos, con-
forme mostra o
gráfico ao lado.

Custos dos implantes e honorários
médicos (em US$)

Custos dos implantes e honorários
médicos (em US$)
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Organizar um congresso ou
  evento científico não é tarefa
  fácil. Como ocorre em qual-

quer área, uma das maiores preocu-
pações é com o aspecto financeiro,
razão pela qual geralmente os organi-
zadores passam noites em claro imagi-
nando se a receita será suficiente para
arcar com todas as despesas. Nesse
aspecto, a cobrança da taxa de ins-
crição assume um papel importantís-
simo para equilibrar as contas. O
pagamento de inscrições por parte dos
congressistas é uma exigência mais do
que justa, afinal, a conta pre-
cisa ser paga e a organi-
zação não pode se dar ao
luxo de abrir mão de tão
importante fonte de recursos.
Entretanto, a cobrança de ta-
xas de inscrição dos confe-
rencistas é uma das maiores
(e mais graves) distorções no
exercício profissional atual-
mente. Os organizadores
argumentam que a isenção
implicará no risco de fechar
o balanço no vermelho, inviabilizando
a realização do congresso. Vejamos,
porém, a mesma questão do ponto de
vista do palestrante. Ele tem de des-
pender muitas horas de seu tempo na
preparação do assunto e material
didático, o que implica no afasta-
mento de suas atribuições diárias,
deixando de atender pacientes e, con-
seqüentemente, tendo prejuízo. Além
disso, terá gastos com a produção de
imagens e outros itens, sem contar as
despesas com passagens e estadias
para o local do evento.
Será que a honra por ter sido convi-
dado para contribuir com a educação
e reciclagem de outros colegas é paga
suficiente para todo o seu esforço e
gastos? Será que a oferta de profis-
sionais qualificados é tamanha que se
possa dar ao luxo de desvalorizá-lo
profissionalmente? Tal realidade con-

vive com outra diametralmente oposta:
para trazer um convidado estrangeiro,
os organizadores brasileiros oferecem
custeio total relacionado ao congresso,
às vezes incluindo até 'roteiros turísticos'
para ele conhecer melhor o Brasil. O
tratamento adequado aos colegas
estrangeiros convidados para partici-
par dos  nossos congressos é funda-
mental, fruto de uma boa educação e
civilidade. Entretanto, o mesmo devia
ocorrer no âmbito doméstico. Não se
trata de ufanismo nacional, mas de
uma necessária valorização do pales-

trante brasileiro, que deve-
ria receber reconhecimento
adequado, tanto quanto o
americano e o europeu. No
mínimo, isenção da ins-
crição em um evento para
o qual ele foi convidado
para contribuir no cresci-
mento profissional de ou-
tros. Por essa razão tenho
me recusado a participar de
eventos para os quais sou
convidado a contribuir com

meu conhecimento e, ainda por cima,
pagar para estar ali. Creio que esta é
uma prática odiosa. Tal isenção, repito,
é o reconhecimento mínimo pela
capacidade e pela contribuição que o
palestrante está dando de forma
graciosa. Não há razão para exigir que
alguém pague para transmitir o que
aprendeu. Não estou reivindicando
transporte e hospedagem, o que
também seria justo e, às vezes, até são
oferecidos para alguns eventos dentro
do Brasil e, mais freqüentemente, no
exterior, muito menos o pagamento
pelo tempo gasto com a preparação
da palestra. A isenção da inscrição
possui um valor simbólico frente àquilo
que o palestrante terá de gastar para
participar do evento. É uma questão
de princípio e de caráter pessoal, mas
é, também, uma questão de justiça.

Cleber Paccola

ética e profissional. A nota do
CREMERJ foi assinada pela presi-
dente Marcia Rosa de Araujo. "Os
ortopedistas do Vasco sofreram
interferência em seu trabalho,
reagiram e têm apoio da SBOT, caso
seja necessário. Nenhum médico
deve aceitar  que outros profissionais
de saúde executem qualquer ato
exclusivo do médico", afirmou o
presidente da Comissão de Defesa
Profissional, George Bitar.

OOO Conselho Regional de
Medicina do Rio de Janeiro
divulgou uma nota de

apoio aos ortopedistas Manoel
Moutinho, Alexandre Campello,
Clóvis Munhoz, Fernando Mattar e
Paulo Cezar Andrade, que prestam
serviços ao Clube de Regatas Vasco
da Gama. Segundo o conselho, os
médicos teriam sofrido interferências
e imposições no desempenho de
suas funções e reagiram de forma

CREMERJ apóia ortopedistas
do Vasco da Gama

CREMERJ apóia ortopedistas
do Vasco da Gama

Já está definida a nova ata para a realização do
   Curso de Perito Judicial da SBOT. O curso vai
   acontecer no dia 31 de julho em São Paulo, no

Transamérica Flats 21st Century, situado na Alameda
Lorena, 473. O curso conta com o apoio da Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e já formou centenas
de novos peritos judiciais. Maiores informações
poderão ser obtidas no site www.acouto.com.br ou pelo tel. (0xx21) 2221-4819.

J
Curso de Perito JUDICIALCurso de Perito JUDICIAL

Cleber Paccola

Uma questão de
JUSTIÇA

Uma questão de
JUSTIÇA

OPINIÃO PESSOAL NOTÍCIAS DA SBOT
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ESPAÇO DOS COMITÊS

ASBCJ e SBA através de suas regionais do Estado
de São Paulo, vêm realizando reuniões clínico-
científicas toda última quarta-feira de cada mês,

às 20h no Hospital do Coração, em São Paulo. Temos
convidado nomes de expressão nacional na cirurgia
do Joelho e artroscopia. Para se ter uma idéia, no
último ano tivemos o prazer e a honra de termos os
professores Marco Martins Amatuzzi,  Gilberto Luiz
Camanho, Moisés Cohen, Wilson de Mello, Arnaldo
José Hernandez,  Rene Jorge Abdalla pela SBCJ e
Benno  Ejnisman, Marcelo Matsumoto, Arnaldo Valdir
Zumiotti, Caio Nery, Sérgio Luiz Checchia e Nilson
Roberto Severino, entre outros, pela SBA.
Para este ano mudamos o formato das reuniões,
promovendo discussões de casos clínicos selecionados
previamente. Iniciamos em março com o professor

Écom muito entusiasmo que o convidamos a parti-
cipar do 2º Congresso Brasileiro de Traumato-
logia do Esporte, que vai acontecer no Centro

de Convenções Rebouças, em São Paulo, entre os dias
5 e 7 de agosto de 2004. Esta área é uma das que
mais tem se desenvolvido nos últimos anos no âmbito
da medicina esportiva. O estímulo à prática do esporte
tem aumentado o número de lesões exigindo maior
conhecimento do ortopedista para o diagnóstico, pre-
venção e tratamento, obrigando-o a compreender o
gesto esportivo das mais diferentes modalidades, sua

Osmar Pedro Arbix de Camargo, em abril com o dr.
Rene Jorge Abdalla e em maio, a ilustre presença do
dr. Lonnie Paulos, de Salt Lake City, EUA, proferindo
quatro palestras e apresentação de casos clínicos
previamente selecionados (LCA, LCP, fêmoropatelar,
cartilagem). Contamos com a presença de todos os
interessados. Agradecemos o apoio do CORE -
Hospital do Coração - SP, que gentilmente tem cedido
suas instalações e material de apoio gratuitamente.
Ligue para a SBOT e faça a sua inscrição antecipada
com a Eliana - (11) 3887-7544.

Carlos Alberto C. Faustino
Carlos Górios

Representantes da
SBA/SP e  SBCJ/SP

bio-mecânica e fisiopatologia. O programa do con-
gresso está extremamente convidativo, pois além da
participação de vários professores estrangeiros de
reconhecida importância, teremos a oportunidade de
discutir temas gerais e específicos dos diferentes es-
portes e suas lesões. Este evento será, sem dúvida,
um marco dentro da especialidade em nosso país.
Maiores informações poderão ser obtidas através do
site www.traumadesportivo.com.br ou tel. 3887-3237.

Mosés Cohen
Presidente do congresso

Cirurgia do Joelho e ArtroscopiaCirurgia do Joelho e Artroscopia

Traumatologia DesportivaTraumatologia Desportiva

O Brasil será sede do III Congresso Mundial
da Federação Internacional das Sociedades
de Ortopedia Pediátrica, que acontece entre

os dias 3 e 6 de setembro em Salvador (BA)
simultaneamente ao VI Congresso Brasileiro de
Ortopedia Pediátrica. Estão sendo esperados
congressistas de mais de 20 países. Será a pri-
meira vez que um congresso mundial de orto-

pedia pediátrica é realizado na América Latina,
fatotrará grande prestígio internacional para a
Ortopedia Brasileira. A Sociedade Brasileira de Orto-
pedia Pediátrica é responsável pela organização
dos eventos. Informações: www.ifpos2004.com.br
ou pelo telefone (11) 3887-4855.

Patricia Fuccs
Presidente do congresso

Ortopedia pediátricaOrtopedia pediátrica

ESPAÇO DAS
REGIONAIS

Aregional da SBOT
em Rondônia

anuncia sua nova di-
retoria, composta por
Roberto Alves Pintan
(presidente), Célio
Franco (vice-presi-
dente), Rosângela
Seabra Marques (1o

secretário), Carlos Alberto Lima
(2o secretário), Sandro Rogério
Fernandes (1o tesoureiro), Fausto
Almeida de Rezende (2o tesoureiro),
José Wilson  Serbino Junior (dele-
gado). A Regional de Rondônia fun-
ciona no Hospital Central, em Porto
Velho, à Rua Júlio Castilho, 149 - CEP
78902-300 - Fone.: (69) 224-6428.

RondôniaRondônia

Seguindo
seu pla-

ne jamen to
de equipar
as regionais
com recursos
de informá-
tica mais atu-
alizados, a diretoria da SBOT
aprovou o envio de um computador
e impressora para a regional da
SBOT no Pará. A medida visa a
prover todos os recursos neces-
sários para que as regionais tenham
condições de se conectar à SBOT
nacional via Internet, facilitando a
troca de informações e permitindo
a atualização e reciclagem dos
ortopedistas paraenses.

ParáPará
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CARTAS

 URGÊNCIAS
Encaminho este e-mail à comissão
de defesa profissional para confir-
mar a posição da SBOT quanto às
urgências ortopédicas. No serviço
onde fiz residência em ortopedia, as
fraturas desviadas do cotovelo em
crianças sempre foram consideradas
urgências ortopédicas, e sempre
foram tratadas como tal. Porém, tra-
balho em um hospital da rede pú-
blica no qual não é possível o trata-
mento cirúrgico de urgência nesses
pacientes devido à falta de material
(perfuradores, fios K).
Quando chega um paciente que
necessitaria de redução+fixação
percutânea, imediatamente imobilizo
o paciente com uma tala para evitar
danos maiores que o paciente já
apresenta e solicito imediata trans-
ferência pelo plantão controlador, o
qual me retorna dizendo que como
o paciente não apresenta lesão
neuro-vascular e já está imobilizado,
está descaracterizada a urgência
ortopédica. As fraturas de cotovelo
desviadas na criança continuam
sendo consideradas urgências orto-
pédicas? O que fazer quando uma
criança foi deixada mais de doze ho-
ras em jejum pelo colega do plantão
anterior e já apresenta edema
importante (aspectos legais)?

William Saikai

1. Você está trabalhando em um
hospital que não lhe dá condições de
trabalho. Cabe denúncia ao CRM.
2. Qualquer problema que houver
com qualquer paciente é respon-
sabilidade do médico (processo).
3. A Comissão de Ética deve ser
comunicada imediatamente.
4. É claro que as fraturas desviadas
do cotovelo em crianças ou adultos
são urgências ortopédicas.
5. O Comitê de Trauma da SBOT
pode lhe fornecer mais subsídios.

 DISPENSA
Solicito informações sobre os proce-
dimentos a serem adotados após dis-
pensa sumária, por motivos adminis-
trativos, do plantão de ortopedia da
Santa Casa de Misericórdia de
Votuporanga após nove anos de tra-
balho como autônomo.

Fabio Francisco
Scamardi Caparrós

Procure imediatamente um bom
advogado trabalhista que facilmente
ele irá caracterizar vínculo emprega-
tício e você deve ganhar a causa.

 ELETRONEUROMIOGRAFIA
Sendo médico auditor solicito avali-
ação da comissão com relação ao
seguinte assunto que preocupa orto-
pedistas do SUS. Previamente à
cirurgia para correção da Síndrome
do túnel do carpo é obrigatória a

realização do exame de eletro-
neuromiografia do membro aco-
metido? O ortopedista que não
realizar ou solicitar tal exame fica
suscetível à implicação ético e legal
quando de questionamentos sobre
resultado operatório?

Lino Luis Sanches

O exame de EMG é praticamente
obrigatório para o diagnóstico da
Síndrome do Túnel do Carpo, acom-
panhado evidentemente do quadro
clínico compatível. Não está errado
operar baseado na clínica, porém é
mais seguro fazer a EMG.

 DESUNIÃO
Jamais conseguiremos suplantar
nossas dificuldades com o espírito de
desunião reinante entre nossos ser-
viços e, especificamente, entre nos-
sos colegas. Comprovei, nestes últi-
mos dias esta verdade dolorosa. Os
contratos com as prestadoras de
serviço deveriam ser feitos com
cooperativas de especialista, assim
como fazem os anestesistas, há
muitos anos. Cabe a SBOT tomar
esta iniciativa.

Humberto Paulo
C. de Albuquerque

Este assunto será encaminhado à
Comissão Nacional de Defesa Profis-
sional. Somos totalmente a favor.

 DANOS MORAIS
Recentemente no Jornal da
Globo de São José dos Cam-
pos, numa reportagem sobre
o tão famoso erro médico, os
jornalistas expuseram a danos
morais seríssimos o colega Márcio
Thadeu, que segundo o jornal
foi condenado após "deixar"
uma broca quebrada no fêmur
do paciente. Mostraram sua clí-
nica e falaram seu nome.
Eu conheço o colega, é uma
pessoa séria! Até quando vamos
agüentar isto? Sugiro que a
SBOT assine um ato de desa-
gravo à Globo no jornal local
(Vale do Paraíba). Não podemos
deixar que se destrua desta
maneira um pai de família!

Luiz Augusto da
Silva Tondato

1. Cabe processo imediato contra a
Globo (Lei de Imprensa)
2. O Comitê de Trauma da SBOT
deve ser contatado para emitir
parecer, pois a quebra de broca
ocorre em muitas situações e não
traz nenhum prejuízo ao paciente.
A sua retirada, na maioria das
vezes provoca mais danos que a
sua permanência. A broca é feita
de metal e no caso não traz dano
ao osso.

 EMPURROTERAPIA
Sou médico da rotina do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro e freqüentemente recebo
pacientes de grandes hospitais
públicos do RJ com fraturas expostas
onde só foi feito curativo e colocada
calha gessada na sala de gesso, não
se levando o paciente para o centro
cirúrgico. Muitas vezes o processo de
transferência (obrigado) dos pa-
cientes é demorado, prejudicando o
resultado final com possível infecção.
Gostaria de saber se um hospital de
emergência tem a obrigação de
operar este paciente e depois realizar
a transferência ou se é correto aos
olhos da SBOT que se "empurre"
todos estes pacientes para os serviços
eletivos de origem.

Jorge Fernando
Oliveira Felix

É claro que um hospital que atenda
emergências é obrigado a atender
convenientemente as emergências.
Com a fratura exposta isto é obriga-
tório. Os olhos da SBOT são da Ética
e da boa medicina. Não se justifica a
"empurroterapia" ou qualquer outro
procedimento.

As cartas desta seção foram respondidas
pelo dr. George Bitar, presidente da
Comissão de Defesa Profissional da SBOT.
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Congresso Brasileiro do Comitê Asami
Hotel Serrano - Gramado/RS - F: (51) 3332-4101

III Congresso Mundial de Ortopedia Pediátrica / VI
Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
Salvador/BA - F: (71) 264-3477 - www.ifpos2004.com.br

85a Jornada Carioca de Joelho / Pé
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br

24o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
Araxá/MG - F: (31) 3444-4794/4329 - etica@net.em.com.br

X Congresso N/Ne Ortopedia
Manaus/AM - F: (92) 648-1434 - www.sbotam@bol.com.br

AOSSM 2004 - Annual Meeting - The American
Orthopaedic Society For Sports Medicine
Quebec City - Quebec - Canadá - www.sportsmed.org

Curso de Coluna Vertebral
Naoum Plaza Hotel/DF - F: (61) 346-8148 - sbotdf@ambr.com.br

III Congresso Internacional de Artroplastia / VI Congresso
Internacional da SBOT-RJ
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844 - sede@sbotrj.com.br

II Congresso Brasileiro de Traumatologia Desportiva
São Paulo/SP - F: (11) 3887-7772 (Eliana)

86a Jornada Carioca de Ortopedia Infantil
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br

87a Jornada Carioca de Membro Superior
Rio de Janeiro/RJ - F: (21) 2543-3844

36o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Rio de Janeiro/RJ - F: 0800-557268 - www.sbot2004.com.br

VII COOTES - Congr. Ortopedia e Traumatologia do ES
Hotel Eco da Floresta - Pedra Azul - ES

59th Annual Meeting - Assh (American Society For
Sugery Of The Hand)
New York/EUA - www.assh.org

3rd Annual International Conference - Sicot/Sirot 2004
Havana - Cuba - www.sicot.org

19th Annual Meeting - Nass (North American Spine Society)
Chicago, IL (EUA) - www.nass.org

AAHKS - 14th Annual Meeting - American Association
of Hip And Knee Surgeons
Dallas, Texas (EUA) - www.aahks.org
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24 a 27

02 a 03

15 a 17

05 a 07

07 a 08
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30 a
02/11

25 a 27

08 e 11

26 e 29

26 a 30

05 a 07

X Congresso Sul-americano de Ombro e Cotovelo
Belo Horizonte/MG - claudia@rhodeseventos.com.br
F: (31) 3227-8544

09 a 11

O
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O Ministério da Educação baixou, no
dia 13 de maio, quatro novas por-

tarias estendendo por seis meses a
suspensão de autorização para novos
processos para abertura de cursos de
ensino superior em todo o sistema
educacional brasileiro. A medida atinge
tanto as instituições públicas quanto as
particulares, e foi tomada para garantir
a qualidade da expansão da educação
superior no País. "Há uma ausência
completa de normas eficazes no que se
refere à proliferação dos cursos privados
no país", afirmou o ministro Tarso Genro.
Ele informou, também, que as medidas
farão parte  de um projeto da Lei
Orgânica do Ensino Superior que deverá
ser enviado ao Congresso Nacional no
final do ano.
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02 a 04

Curso Internacional de Atualização no Reparo da
Cartilagem - da ciencia básica à artroplastia
Hotel Gran Meliá Mofarrej/São Paulo - SP
F: (11) 3887-3237 - www.vemago.com.br

EEm reunião realizada no início de maio
     com cerca de 40 entidades, entre as
quais a Associação Médica Brasileira,
Conselho Federal de Medicina,
Federação Nacional dos Médicos e
Confederação Nacional da Saúde, a
Frente Parlamentar da Saúde decidiu
lançar uma campanha nacional em
defesa da qualidade do atendimento pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Num
documento redigido ao final do encontro,
os deputados criticaram o caos em que
se encontra o atendimento público à
saúde e fez um apelo para que toda a
sociedade participe da campanha em
defesa da qualidade da atenção
hospitalar no SUS.

Em defesa
do SUS

Em defesa
do SUS

Indicação
polêmica

Indicação
polêmica

OOO governo indicou o médico
Alfredo Luiz de Almeida Cardoso

para a diretoria da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), decisão que
está causando polêmica no congresso
pelo fato de o médico já ter sido diretor
da Amil e de ter sido proprietário de uma
empresa que presta consultoria para as
operadoras. Seu nome enfrenta resistên-
cias de deputados da base governista e
de entidades que representam os consu-
midores e usuários de planos de saúde,
mas ele afirma que não tem mais qual-
quer ligação com empresas do setor. O
deputado Jamil Murad, que integrou a
CPI dos planos de saúde no ano passado,
classificou a indicação como um escân-
dalo. O nome de Cardoso já foi apro-
vado pela Comissão de Assuntos Sociais
da Câmara dos Deputados, mas precisa
ser aprovado no plenário do Senado.

MEC anuncia
nova suspensão
MEC anuncia
nova suspensão
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SBOT 2004 - JOURNALS -  AbrilSBOT 2004 - JOURNALS -  Abril

Journal of Bone & Joint Surgery - (EUA) 4.034
Journal of Bone & Joint Surgery (Inglaterra) 638
Clinical Orthopaedics & Related Research 610
Spine 487
Journal of Pediatric Orthopedics 254
Journal of Orthopaedic Trauma 239
Sports Medicine 92
Techniques in Hand & Upper Extremity Sur 85
Techniques in Knee Surgery 50
Journal Shoulder and Elbow Surgery 218
Outros 898
Total 7.707
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BIBLIOTECA VIRTUAL

gráfico. O veículo que recebeu o
maior número de consultas foi o
Journal of Bone & Joint Surgery,
dos Estados Unidos, com mais
de quatro mil acessos. "Além do
expressivo número de acessos
online, tenho recebido inúmeros
e-mails e ligações de ortope-
distas de vários estados, fato que
comprova o benefício que a SBOT
proporcionou aos sócios", disse a
bibliotecária Diva Godoy. O orto-
pedista Paulo Roberto Barbosa de
Toledo Lourenço, do Rio de Janeiro,
acessou o Journal of Orthopaedic
Trauma e livros-textos em sua
especialidade. Segundo ele, não
houve dificuldades para fazer a

acessos menor e mesmo assim a
biblioteca poderia ser considerada
um sucesso. A resposta dos orto-
pedistas foi maior do que esperá-

vamos e mostra que a
Gestão 2004 tomou
uma decisão acertada
ao criar mais este arro-
jado projeto", declarou.
Para Rene Abdalla, a
biblioteca está cum-
prindo seu papel. Ele
revela que a biblioteca
já havia auferido quase
mil consultas antes
mesmo da inauguração
oficial. "O número de
acessos que a biblio-
teca recebeu no mês de
abril é muito expressivo.
Acredito que a parceria
entre a SBOT e o anti-
inflamatório Arcoxia
consolida um objetivo
projetado. Encorajamos
a todos os sócios que
façam uso dessa fer-
ramenta para que ela
continue sendo útil na
atual e nas futuras
gestões", recomendou.
Os periódicos mais

consultados pelos ortopedistas foram
o Journal of Bone & Joint Surgery,
Clinical Orthopaedics & Related
Research e Spine, conforme o

A receptividade dos membros
da SBOT à Biblioteca Virtual
não poderia ser melhor. Em

abril, primeiro mês de funcio-
namento, o número de
consultas aos perió-
dicos disponibilizados
foi de 7.707 acessos
diretos através do Por-
tal, sem contar o nú-
mero de ligações e
e-mails recebidos neste
período pela bibliote-
cária Diva Godoy. A
biblioteca entrou no ar
no final de janeiro, em
caráter experimental,
mas foi inaugurada
oficialmente no dia 26
de março, na sede da
SBOT, em São Paulo.
O presidente da SBOT,
Neylor Lasmar disse
que a diretoria apos-
tava no sucesso da
biblioteca, já que se
tratava de uma neces-
sidade dos ortopedistas
e uma das maiores
lacunas na área de
educação médica con-
tinuada. Ele reconheceu
que o alto número de acessos
revelou a grande necessidade dos
ortopedistas em se manter atuali-
zados. "Esperávamos um número de

As estatísticas comprovam o êxito na implantação da Biblioteca Virtual da SBOT. Com quase oito mil
acessos somente no mês de abril, a biblioteca desponta como um dos meios mais eficazes para a

atualização e reciclagem profissional dos ortopedistas quites com suas anuidades

A

Uma iniciativa VITORIOSAUma iniciativa VITORIOSA

consulta, sobretudo com o apoio
recebido da bibliotecária. "A SBOT
está de parabéns pela iniciativa
e pela parceria com a Merck
Sharp and Dohme por mais esse
grande serviço colocado à dis-
posição da Ortopedia Brasileira e
dos ortopedistas quites com suas
anuidades. Para nós é grati-
ficante saber que nossa anui-
dade está retornando com
juros e correção monetária,
pois a assinatura de apenas
uma revista internacional
custa quase o dobro do valor
que investimos na SBOT",
finalizou Paulo Roberto Barbosa de
Toledo Lourenço.

O presidente da
SBOT, Neylor Lasmar:

�A fantástica
recepção dos orto-

pedistas, com quase
oito mil acessos

somente no mês de
abril, é o maior

reconhecimento ao
nosso trabalho e
mostra que nossa

decisão foi acertada�.


