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ABarra da Tijuca, região mais desenvol-
vida e segura do Rio de Janeiro, vai
sediar o 36º Congresso Brasileiro de

Ortopedia e Traumatologia. O programa
científico e demais atividades foram

elaborados de
maneira a dar
aos congressistas
uma oportunidade única
para ficar em dia com os
principais avanços científicos
da especialidade. Ainda

dá tempo para se inscrever. Traga sua
família! Não fique de fora do maior evento da
Ortopedia Brasileira!

O 36º CBOT existe não apenas para nos
fortalecer do ponto de vista científico, mas
também, para intensificar nossas relações
individuais e nos fazer crescer como entidade
médica. Ficar de fora significa abrir mão de
algo que é essencial para o  exercício digno
da nossa profissão.

Dentro do quadro pessimista que muitos
pintavam há algum tempo, há muitas notícias
boas relativas à implantação da CBHPM.
Muitos planos de saúde, autogestões e
cooperativas, inclusive empresas de medicina
de grupo, estão aumentando consultas e
procedimentos espontaneamente, devido à
pressão do nosso movimento.

Um trabalho social inédito está prestes a
ser implantado entre a SBOT e a Associação
de Pais e Amigos do Excepcional (APAE),
com objetivo de proporcionar melhor
atendimento às crianças portadoras de
deficiências. O projeto piloto será
implantado em Belo Horizonte, com a
participação da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais.

Visite o site do congresso: www.sbot2004.com.brVisite o site do congresso: www.sbot2004.com.br
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Falta pouco menos de um mês para
o Congresso Brasileiro de Ortope-
dia e Traumatologia, que vai acon-

tecer no Rio de Janeiro. Evidentemente
não poderíamos deixar de conclamar a
todos os ortopedistas que puderem, que
compareçam a esse encontro. Nos últimos
anos o CBOT transformou-se em um dos
maiores encontros científicos da nossa
especialidade no mundo.
A seriedade e o rigor
implementados nas áreas
de Ensino, Treinamento e
Educação Continuada
fizeram da SBOT uma
vitrine para o mundo. A
Ortopedia Brasileira
evoluiu de tal forma que
passamos a exportar
nosso conhecimento, fato
comprovado pelo número
cada vez maior de partici-
pantes estrangeiros no
nosso congresso anual.
É uma oportunidade única
para ficar em dia com os
mais recentes avanços da
Ortopedia praticada no
Brasil e no mundo. A pro-
gramação científica será
totalmente voltada para as
necessidades do dia a dia
do ortopedista, ou seja,
tudo o que for visto poderá ser apli-
cado no consultório, clínica ou hospital
imediatamente. Os maiores especia-
listas brasileiros e estrangeiros estarão
à disposição dos congressistas, tro-
cando idéias e ministrando confe-
rências, cursos e palestras de altíssimo
nível. Uma das grandes novidades
será o Curso CET/CEC, que vai dirimir
as principais dúvidas observadas

Dentro do quadro pessimista que
muitos pintavam há algum
tempo, há muitas notícias boas

relativas à implantação da CBHPM. A
Unimed do Brasil decidiu pela implan-
tação gradativa a partir de setembro,
pagando R$ 33,60 por consulta de inter-
câmbio nacional. Os honorários serão
reajustados na mesma proporção a partir
de janeiro. Em todo o Brasil, 14 estados
já estão fazendo o mesmo. Se a sua
Unimed não está, você é o culpado por
não fazer com que isso ocorra. Mais cedo
ou mais tarde todas as Unimed's do Brasil
irão aderir. Mais de 16 representantes
estaduais da Unidas já estão implantando
a CBHPM, gradativamente consulta,
honorários e SADT. A medicina de grupo,
através da Abramge, propôs negociações
em vários estados e sabe que os valores
que hoje pratica estão infinitamente
abaixo do mínimo aceitável. Finalmente
o seguro saúde, alvo principal do movi-
mento, não pode "fugir" de suas caracte-
rísticas: pagar por reembolso. Foi por isso
que o movimento, em todo Brasil resolveu
cobrar R$ 42,00 pela consulta, que é o
mínimo admitido pela CBHPM. Muitos
colegas que há muito só recebiam papel
ou guias pelo seu atendimento, recebem
agora, em dinheiro o valor de consultas
e tratamentos. Se não é o particular "puro"
é o "particularóide". Deve ficar bem claro
que isto ainda não é o ideal, porém, é o
início da valorização do nosso trabalho.
Alguns colegas em clínicas, consultórios
e hospitais "furaram" o movimento e
continuam a colecionar suas guias.
Felizmente são poucos, mas nunca é
tarde para aderirem. As vantagens que
obtiverem com o movimento da maioria
devem pesar na consciência de cada um.
Outras boas notícias é que muitos planos

de saúde, autogestões e cooperativas – e
até algumas empresas de medicina de
grupo – estão aumentando consultas e
procedimentos. Esta "espontaneidade" se
deve à pressão do nosso movimento. O
contrato entre médico e convênio, que de-
veria ser assinado até setembro, foi pror-
rogado até fevereiro de 2005. A ANS, que
até há pouco tempo nos ignorava, aten-
deu ao apelo da AMB. Este contrato, que
é obrigatório, só poderá ser assinado
quando a CBHPM estiver implantada,
além de alguns pontos fundamentais:
1- Reajuste anual (18 de outubro): cor-
reção nunca menor que o maior aumento
concedido pela ANS; 2- Retorno até 15
dias; 3- Não serão admitidas glosas de
consultas previamente autorizadas, im-
procedentes ou lineares; 4- Pagamentos
em prazo determinado nas faturas; 5-
Descredenciamento sem justa causa não
será autorizado. O modelo de contrato
padrão, que pode ser adaptado a cada
situação, está no site da AMB. Finalmente,
devo dizer que, apesar da resistência dos
planos de saúde, de alguns colegas me-
drosos e hesitantes, vamos vencer em
todos os níveis. A aprovação da Lei de
Inocêncio de Oliveira, que prevê a
implantação legal da CBHPM, será
votada em outubro e é instrumento
fundamental da nossa campanha. São ou
não são boas notícias?

Nota: A SBOT recebeu diversos e-mails de colegas
preocupados com afirmações de que a CBHPM
traria perdas, o que não procede na maioria dos
casos. Desde o início nossa postura tem sido a
mais clara e transparente possível, por isso,
solicitamos a todos os que tiverem críticas, que
busquem os fóruns de discussão adequados, onde
poderemos, mais uma vez, esclarecer todas as
dúvidas para manter a classe médica unida.

George Bitar
Editor-chefe
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“Teremos a
maior reunião

de Defesa
Profissional

da nossa
história”
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F durante a prova para a obtenção
do TEOT. Isso é algo inédito. O
CBOT será, também, palco para
a tomada de importantes decisões
na área da Defesa Profissional.
Ao participar desse encontro, esta-
remos defendendo o livre exercício
da medicina e lutando por melhores
condições de trabalho.

Um dos grandes dife-
renciais do 36º CBOT é
o local de sua reali-
zação. O congresso vai
acontecer na Barra da
Tijuca, região mais se-
gura e desenvolvida do
Rio de Janeiro. Não é
por acaso que o Comitê
Olímpico Internacional
escolheu a Barra para
sediar os Jogos Pan-
americanos de 2007.
Tudo o que há de melhor
em termos de entre-
tenimento, lazer, cultura
e diversão estará ao
alcance de todos os
que participarem desse
evento. O Congresso Bra-
sileiro de Ortopedia  Trau-
matologia existe não
apenas para nos forta-
lecer do ponto de vista

técnico-científico, mas também, para
intensificar nossas relações individuais e
nos fazer crescer como entidade médica.
Ficar de fora significa abrir mão do
conhecimento científico e da maturi-
dade profissional, ambas essenciais
para o exercício digno da nossa profissão.

Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT
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Qual é sua avaliação em
relação à atuação da
SBOT neste ano?

Creio que a principal ação da
Diretoria 2004 se deu na área de
defesa profissional. Era fundamental
que este aspecto começasse a ser
encarado por alguma diretoria.
Todos os associados são teste-
munhas de que temos tido um
desenvolvimento científico muito
grande, o que consagrou a SBOT
como uma das melhores sociedades
ortopédicas do mundo, mas é
evidente que uma das coisas que
mais afeta a vida do ortopedista bra-
sileiro é sua condição de respeitabili-
dade profissional, do ponto de vista
de remuneração e de defesa
profissional. Esta área já vinha sendo
fortalecida ano após ano, mas
nunca com um enfoque central,
como tem ocorrido nesta gestão.

O maior objetivo dessa ação da
SBOT era justamente resgatar
a identidade e a dignidade do
ortopedista. O senhor acha que
ele foi cumprido?
Esses não eram objetivos apenas da
Ortopedia, mas da sociedade
médica brasileira como um todo.
Creio que esse objetivo geral ainda
não foi alcançado, porque além da

implantação da CBHPM, o movi-
mento envolvia questões como a
aprovação da lei do Ato Médico e o
credenciamento universal. A SBOT
fez sua parte: saímos à frente de
todas as especialidades, organi-
zamos dois fóruns de defesa profis-
sional – o último deles, realizado em
Brasília, foi coroado de sucesso.
Visitamos os deputados e senadores
numa agenda vasta e conseguimos
que fosse aprovado em regime de
urgência urgentíssima o requeri-
mento do Projeto de Lei do deputado
Inocêncio Oliveira. Por isso, como
SBOT, julgo que nossa missão está
sendo cumprida, mas efetivamente
não alcançamos o reconhecimento
por parte dos órgãos pagadores
nem efetivamos a vinculação do
cidadão com o seu médico.

Como assim?
Algumas reportagens mostraram
pacientes indignados com os
médicos, alegando que não tinham
nada a ver com a "nossa briga", que
pagavam caro por um plano de
saúde e  queriam ser atendidos. O
que é justo. Fomos colocados numa
posição de vilões diante daquele que
é o nosso alvo de atenção e por
outro lado o pagador do plano de
saúde. A própria mídia tenden-
ciosamente codinominou o
movimento de boicote, o que nos
colocou numa situação muito difícil
e pouco defensável. Muito esperta-
mente, os planos colocaram os
pacientes contra os médicos e esse
tem sido o erro das nossas estra-
tégias. Precisamos trazer o paciente
para o nosso lado, para que ele nos
defenda e que ele reivindique o justo
pagamento do seu bom médico.

O que mais poderia ser feito
nesse sentido para resgatar a
dignidade do médico?
Poderíamos conversar com as
entidades e conselhos médicos a
respeito de responsabilidade legal
que o diretor médico tem em cada
plano de saúde. Digo isso porque é
ele que dá suporte legal para a
empresa funcionar, inclusive com
registro no CRM. O que acontece
muito freqüentemente é que os
aspectos ligados aos desmandos e
as irregularidades desses planos
sempre ficam no anonimato. Porque

e a SBOT
o diretor médico
responsável não é
obrigado a se iden-
tificar quando há o
impedimento para a
realização de exames
ou glosas de inter-
nações e procedi-
mentos? Em qualquer
documento dessa
natureza deveria vir
impresso o nome e o
CRM do diretor mé-
dico responsável por
este ou aquele con-
vênio. Somente o mé-
dico tem a compe-
tência legal para
julgar um ato médico (vide código
de ética médica). Uma medida
simples, legal e perfeitamente factível
no curto prazo. Assim, receberíamos
um tratamento muito mais ético por
parte do "convênio". Isto é digno ! E
não o retorno de um paciente
revoltado, sofrendo e que volta com
aquela clássica reclamação: "doutor,
a moça do convênio falou que o
senhor tem de fazer isso ou aquilo".
Eu nunca vi um juiz ou um advogado
aceitar uma negativa de qualquer
outra pessoa que não seja outro
advogado. Não é preciso formar
uma OAB da classe médica para
recuperarmos um pouco da nossa
dignidade. Basta fixarmos pequenas
medidas como esta. Se aquele
diretor fosse obrigado a colocar seu
nome para negar um simples raio
X, o nosso paciente saberia  a quem
reclamar e, sobretudo, a quem
responsabilizar pelos descasos de
uma empresa que ele próprio
financia.

O senhor já participou de
outras gestões da SBOT e neste
ano é 1º secretário. O envol-
vimento do ortopedista na
SBOT é salutar?
Sim, porque passamos a conhecer
melhor nossa sociedade e a brigar
pelo bem coletivo. Eu entrei
relativamente cedo na parte política
e científica da SBOT. Já exerci cargos
em várias diretorias, desde
tesouraria até a secretaria-geral,
para onde eu deverei retornar daqui
a dois anos. Tenho visto com uma
perspectiva bastante salutar o
desenvolvimento da SBOT, tanto no

O 1º secretário
da SBOT, Cláudio
Santili, analisa a
participação da
Ortopedia no
movimento médico
e faz um balanço
crítico sobre a
estratégia adotada
pelas entidades
médicas nacionais.
"Os planos de saúde
e a mídia nos
colocaram no
papel de vilões
diante dos pacientes",
diz. Ele concedeu a
seguinte entrevista
ao Jornal da SBOT:

O movimento médicoO movimento médico

âmbito corporativo
quanto científico, atra-
vés das comissões
permanentes e co-
mitês de especiali-
dades.  Tem havido
uma mudança signifi-
cativa, não da filosofia
da SBOT, mas uma
renovação de mentes,
que vêm com novos
valores e desafios.
Nessa gestão acho
que a dedicação
maior tem sido do
nosso secretário-
geral, professor Rames
Mattar, que tem tido

um volume grande de atividades. Ele
é um leão para o trabalho e tem
desenvolvido, ao lado do nosso
presidente, um programa de gestão,
de maneira brilhante. Devo elogiar
a postura do dr. Neylor, que é
extremamente participativo e faz
questão que todos se envolvam na
tomada de decisões. Em todas as
reuniões os vice-presidentes são
convocados e ele ouve as opiniões
de cada um e as leva em consi-
deração. Uma experiência muito
enriquecedora.

O senhor é editor social do
Jornal da SBOT. Quais são as
características desse cargo?
Essa foi outra idéia que o Prof.
Neylor teve no início do ano, de
subdividir as várias áreas de atuação
da SBOT e indicou pessoas para
gerenciá-las da melhor maneira
possível. Na editoria social do
jornal é difícil sabermos que tipo
de abordagem devemos fazer.
Algumas vezes tenho escrito
artigos que são inseridos no Jornal
da SBOT ou no site, mas gostaria
de estender esse convite a todos
os ortopedistas que queiram
abordar algum tema interessante
para análise e eventual publicação.
Não precisa ser necessariamente
ligado ao aspecto ético, profissional
ou à própria Ortopedia. Como o
próprio nome diz, a editoria social
engloba assuntos de interesse
diversos, como cultura, arte, edu-
cação etc. As sugestões podem ser
enviadas para o e-mail da SBOT, aos
meus cuidados e todas serão
apreciadas.

Cláudio Santili
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CBHPM

AA Comissão Nacional de De-
fesa Profissional, reunida em
São Paulo em 1º de Outu-

bro para avaliar as repercussões
ocorridas e recebidas pela SBOT
com relação a análise da CBHPM,
vem esclarecer alguns pontos
visando a elucidação dos mesmos.

Considerando que a CBHPM, pela
Resolução 1673/03 do CFM, é hoje
único referencial ético de remune-
ração dos procedimentos médicos;

Que as outras tabelas anteriores
foram todas abolidas pela AMB pu-
blicada em Diário Oficial da União;

Que a CBHPM veio atualizar e am-
pliar procedimentos mais modernos,
que no contexto geral, valorizam o
trabalho médico, não só em valores
como em número e atualização
desses procedimentos;

Que a hierarquização horizontal
entre as diversas especialidades e
vertical na mesma especialidade
torna esta uma relação justa de
procedimentos;

Que esta classificação de procedi-
mentos teve, no mínimo, o mérito
de pela primeira vez unir todos os
médicos de todas as especiali-
dades em todo o Brasil, para sua
implantação;

Que acertos procedentes devem e
irão ser feitos, mas não podem ser
tomados como base para discussões
que só servirão para minar e dar
argumentos para os interessados na
sua não implantação (os convênios);

Que o estudo feito por esta Co-
missão, mostra que, "in totum" os
ganhos são superiores às perdas
pontuais detectadas;

Que a avaliação que argumenta
contra deixou de considerar que
os procedimentos de tratamento
conservador e ambulatoriais em
geral, não excluem a consulta
prévia para sua execução (parecer
da AMB), e que o valor desta foi
reajustado;

Que esta Comissão vem acompa-
nhando, fazendo sugestões e cor-
reções na sua confecção desde
o início e ouvindo todos os Co-
mitês, que já enviaram suas
avaliações e foram devidamente
analisadas e levadas para a
Comissão Nacional de Honorários
Médicos e continua aberta e
aguardando de todos os Comitês
e Regionais estas avaliações.

Face ao exposto, todos os es-
forços devem ser concentrados,
sem divisões ou flancos para
a implantação da CBHPM que
se seguirá necessariamente de
acertos futuros dos quais estamos
todos conscientes. Esta Comissão,
como vem fazendo, não medirá
esforços para colaborar junto à
AMB e  à Comissão Nacional de
Implantação para que o êxito seja
obtido sem perdas para os
ortopedistas.

Comissão de Defesa
Profissional da SBOT

ASociedade de Ortopedia do Rio
Grande do Sul encaminhou a
todos os ortopedistas uma

análise da "tabela" AMB. Este trabalho
já havia sido encaminhado anterior-
mente à SBOT que, na ocasião, o en-
tregou à Comissão Nacional de Hono-
rários Médicos juntamente com suges-
tões de vários comitês. Após analisar
os dados da SOT-RS verificamos que:
1) Um total de 323 procedimentos
foram analisados; 2) Destes, 73 pro-
cedimentos (23%), estão na coluna Dif
1 como valores menores que os atuais
praticados pela LPM e 42 (13%) da Dif
2; 3) Ao analisarmos somente estes
73 itens da Dif 1, veremos que: a) 16
itens com até 10% de diferença a
menor; b) 32 itens de 11% a 32%; c)
16 itens de 33% a 50%; d) 9 itens de
51% a 84%. Então, concluímos que até
50% de diferença a menos nos
procedimentos, temos cerca de 87%
dos 73 itens da Dif 1. O que não repre-
senta um valor significativo, não justifi-
cando a afirmação de que "esta desva-
lorização incidirá justamente na fatia
de maior receita do ortopedista em
geral". Se inferirmos que na maioria
dos estados os valores estão em CH
de 0.25, porém, muitos planos ainda
pagam menos de 0.20, estes números
caem a valores insignificantes em re-
lação ao que ficou a menor na CBHPM;
4) Ao analisarmos somente estes 42
itens da Dif 2, veremos que: a) 32 itens
com até 31% de diferença a menor;
b) 10 itens acima de 32%. Então con-
cluímos que até 50% de diferença a
menor nos procedimentos, temos
cerca de 81% dos 42 itens da Dif 2.
5) Alguns itens chamam a atenção na
coluna Dif 1. A fratura de Bennet – re-
dução incruenta, que tem 77% de dife-

A rença a menor – é um procedimento
freqüente? O procedimento fratura de
antebraço – redução incruenta que
tem 71% de diferença a maior – é um
procedimento freqüente?

CONCLUSÃO
Na luta pela implantação da CBHPM,
é claro que alguns itens vão ficar a
menor do que os que não são prati-
cados hoje, lastreados pelo CH. Não
podemos mais ter esta referência em
nossa análise, seja ela qual for. Os va-
lores da CBHPM, de um modo geral,
valorizam o trabalho médico e neste
momento de luta pela sua implan-
tação, alguns valores supostamente a
menor não podem ser considerados
motivos de críticas ao movimento. O
que devemos considerar é a mudança
no foco com a implantação da CBHPM,
a sua filosofia e a política de relaciona-
mento dos médicos e as operadoras
de saúde suplementar. Os procedi-
mentos cirúrgicos têm aumento médio
de 70 a 86%. Na análise apresentada
pela SOT-RS, fica claro que 80% dos
procedimentos estão a maior. Dos 20%
restantes que estão a menor, 87% não
chegam a 50% de diferença. Se consi-
derarmos o CH em 0.25, essa dife-
rença cai ainda mais e o percentual a
maior aumentaria bastante. Durante
a reunião com a AMB (início de ou-
tubro) é claro que se pode sugerir au-
mento para estes procedimentos que
estão a menor como forma de nego-
ciação, e tentar inseri-lo no contexto
global de solicitações. O pagamento
da consulta em todos os casos é
preconizado pela CBHPM.

Robson Azevedo
Membro da Comissão Nacional

de Defesa Profissional

Comunicado da Comissão Nacional de Defesa ProfissionalComunicado da Comissão Nacional de Defesa Profissional
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36º CBOT

Já está tudo pronto para o 36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que acontece
entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, no Riocentro, na Barra da Tijuca

mobiliza para o CBOTmobiliza para o CBOT
Barra da Tijuca seBarra da Tijuca se

"Venha ao Congresso maior da SBOT! Fique por dentro dos mais
recentes avanços da Ortopedia mundial e  participe das

decisões da Defesa Profissional com segurança e conforto”.

Setembro 2004

O 36º CBOT, em númerosO 36º CBOT, em números

Temas de Atualização 13
Mesas Redondas Modernas 24
Conferências Internacionais 42
Cursos dos Comitês 26
Como eu Trato 18
Cursos Profissionais 06
Temas Livres 270

Neylor Pace
Lasmar

Presidente da
SBOT 2004

Marcos Esner
Musafir

Presidente do
36º Congresso

Um congresso à altura da tradição téc-
nica e científica da SBOT. Esta é a
expectativa do presidente da

Comissão Científica do 36º CBOT, José
Sérgio Franco. O 36º CBOT vai acontecer
na região mais desenvolvida – e mais segura
– do Rio de Janeiro: a Barra da Tijuca.
Segundo Sérgio Franco, o
programa científico está
voltada para o ortopedista
generalista. "Nossa maior
preocupação é fazer com
que os temas sejam os
mais abrangentes pos-
síveis", informa. Para ele,
esse é o papel do CBOT,
uma vez que os temas
mais específicos já fazem parte da progra-
mação dos comitês de subespecialidades.
"Será um Congresso extremamente prático.
Tudo o que o colega vir e ouvir durante o
encontro poderá ser aplicado no seu dia a
dia”, afirma o presidente do 36º CBOT,
Marcos Musafir.
A Comissão Científica buscou abordar os
temas discutidos no congresso da Academia
Americana deste ano. As conferências oficiais
e de atualização serão realizadas em sala
única, para que todos possam participar e
ficar por dentro do que há de mais recente
na especialidade.

 Conferências Nacionais
Todos os temas foram definidos depois de
inúmeros encontros entre a CEC, a CET e a
Comissão Científica do CBOT. Cada confe-
rencista terá apenas uma participação na
programação organizada pela Comissão
Científica do Congresso. "Poderá haver mais

de uma participação,
mas nesse caso, ele terá
sido indicado por algum
Comitê de Especialidade
para os cursos ou para o
dia das especialidades",
explica Sérgio Franco.
Outro critério é que para
a participação da progra-
mação científica, foi dada

prioridade para os membros recertificados.

 Conferências Internacionais
Os 20 conferencistas estrangeiros convi-
dados para o congresso irão proferir 42 con-
ferências sobre os mais recentes avanços da
Ortopedia no mundo. Antes de formalizar
os convites, a Comissão Científica elegeu
como áreas de maior interesse a cirurgia do
ombro, cirurgia do quadril, cirurgia do
joelho, cirurgia da coluna e trauma. Depois,
saiu em busca dos maiores especialistas em
cada campo. Serão cinco salas paralelas
para as conferências internacionais.

U

José Sérgio
Franco

Presidente Comissão
Científica do

36º Congresso

Haverá local para
justificar seu voto

durante o Congresso.

Eleições 2004Eleições 2004

“Mais de três mil
congressistas se

inscreveram
antecipadamente, fato

que mostra a importância
que está sendo dada
para o congresso”.



Jornal da SBOT

36º CB

XXXVI Congre
Ortopedi

XXXVI Congr
Ortopedi

U ma das atrações mais esperadas da programação
social será o show de Lulu Santos no Ribalta Eventos,

durante a Recepção de Confraternização, que acon-
tece na noite de sábado. Os congressistas serão
recepcionados com o som da Banda Alta Voltagem e após

uma rápida transmissão dos cargos para a diretoria de 2005,
Lulu Santos entra em cena com o mesmo show gravado ao
vivo pela MTV, e que lhe valeu vários prêmios. "Ninguém vai

conseguir ficar parado. É momento de alegria e
descontração", garante o presidente do Congresso,

Marcos Musafir, assim como ocorrerá na
Festa Ortopédica, no dia 01/11,

no Hard Rock Café com
DJ e banda.

Lulu SantosLulu Santos
para dançarpara dançarpara dançarpara dançarpara dançarpara dançarpara dançarpara dançarpara dançarpara dançar

Curso CEC/CETCurso CEC/CET

O rganizado de forma conjunta pelas comissões de Ensino e Treinamento (CET)
e Educação Continuada (CEC), no qual serão abordados os assuntos menos

acertados nas questões para a obtenção do Título de Especialista, o curso CEC/
CET é inédito e gratuito.

O

Jantar dos ComitêsJantar dos Comitês
Cada comitê está preparando uma
programação específica. O jantar é
de adesão, portanto, é preciso con-
firmar a participação antecipa-
damente. Os locais e horários
poderão ser confirmados com a
secretária dos comitês, Eliana, no
número  0800-557268.

Temas de atualizaçãoTemas de atualização

TTTTTrauma I • Prauma I • Prauma I • Prauma I • Prauma I • Pediátrica •  Pé • Quadril •ediátrica •  Pé • Quadril •ediátrica •  Pé • Quadril •ediátrica •  Pé • Quadril •ediátrica •  Pé • Quadril •
TTTTTrauma II • Joelho • Ombro • Trauma II • Joelho • Ombro • Trauma II • Joelho • Ombro • Trauma II • Joelho • Ombro • Trauma II • Joelho • Ombro • Trauma III •rauma III •rauma III •rauma III •rauma III •

Medicina Esportiva • TMedicina Esportiva • TMedicina Esportiva • TMedicina Esportiva • TMedicina Esportiva • Tumor • Colunaumor • Colunaumor • Colunaumor • Colunaumor • Coluna
VVVVVertebral • Mão • Artroscopiaertebral • Mão • Artroscopiaertebral • Mão • Artroscopiaertebral • Mão • Artroscopiaertebral • Mão • Artroscopia

• Osteoartrose do Quadril• Osteoartrose do Quadril• Osteoartrose do Quadril• Osteoartrose do Quadril• Osteoartrose do Quadril
• L• L• L• L• Lesão do Manguito Rotadoresão do Manguito Rotadoresão do Manguito Rotadoresão do Manguito Rotadoresão do Manguito Rotador

• F• F• F• F• Fratura dos Ossos doratura dos Ossos doratura dos Ossos doratura dos Ossos doratura dos Ossos do
Antebraço na CriançaAntebraço na CriançaAntebraço na CriançaAntebraço na CriançaAntebraço na Criança

• L• L• L• L• Lesão Ligamentar no Tesão Ligamentar no Tesão Ligamentar no Tesão Ligamentar no Tesão Ligamentar no Tornozelo.ornozelo.ornozelo.ornozelo.ornozelo.

Temas oficiaisTemas oficiaisCartão de membroCartão de membro

Os congressistas quites com suas anuidades
poderão retirar o Cartão de Membro da SBOT
no estande do Arcoxia (Merck Sharp & Dohme).

Todos os congressistas e acompanhantes pré-incritos receberão crachá magnético com código de barras p

6 Acesse o site www.sbot2004.com.br e reconfirme sua presença nas atividades sociais

A programação completa pode ser obtida nA programação completa pode ser obtida n

Jornal da SBOT

Convidados EstrangeirosConvidados Estrangeiros
• Jeff Augenstein• Jeff Augenstein• Jeff Augenstein• Jeff Augenstein• Jeff Augenstein
• Luis V• Luis V• Luis V• Luis V• Luis Vargasargasargasargasargas
• Philip J• Philip J• Philip J• Philip J• Philip J. Kregor. Kregor. Kregor. Kregor. Kregor
• Richard W• Richard W• Richard W• Richard W• Richard Worlandorlandorlandorlandorland
• W• W• W• W• Wayne Burkheadayne Burkheadayne Burkheadayne Burkheadayne Burkhead

• Adrian R• Adrian R• Adrian R• Adrian R• Adrian Radfordadfordadfordadfordadford
• Carlos Lavernia• Carlos Lavernia• Carlos Lavernia• Carlos Lavernia• Carlos Lavernia
• Daniel Berry• Daniel Berry• Daniel Berry• Daniel Berry• Daniel Berry
• J• J• J• J• J. David Blaha. David Blaha. David Blaha. David Blaha. David Blaha
• James Herndon• James Herndon• James Herndon• James Herndon• James Herndon

EUAEUAEUAEUAEUA

• Michel Schoofs• Michel Schoofs• Michel Schoofs• Michel Schoofs• Michel Schoofs
• Philippe V• Philippe V• Philippe V• Philippe V• Philippe Valentialentialentialentialenti

• W• W• W• W• Washington Bermúdezashington Bermúdezashington Bermúdezashington Bermúdezashington Bermúdez

• Ernesto Besser Mahuzier• Ernesto Besser Mahuzier• Ernesto Besser Mahuzier• Ernesto Besser Mahuzier• Ernesto Besser Mahuzier
• Bartolome Marre• Bartolome Marre• Bartolome Marre• Bartolome Marre• Bartolome Marre

• Carlos Y• Carlos Y• Carlos Y• Carlos Y• Carlos Yaryesaryesaryesaryesaryes

• Luis Muscolo• Luis Muscolo• Luis Muscolo• Luis Muscolo• Luis Muscolo • Michael W• Michael W• Michael W• Michael W• Michael Wroblewskiroblewskiroblewskiroblewskiroblewski

• José de Mesquita Montes• José de Mesquita Montes• José de Mesquita Montes• José de Mesquita Montes• José de Mesquita Montes • K• K• K• K• Karsten Dreinhoeferarsten Dreinhoeferarsten Dreinhoeferarsten Dreinhoeferarsten Dreinhoefer

FFFFFrançarançarançarançarança UruguaiUruguaiUruguaiUruguaiUruguai

ChileChileChileChileChile PPPPParaguaiaraguaiaraguaiaraguaiaraguai

PPPPPortugalortugalortugalortugalortugal AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha

ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina InglaterraInglaterraInglaterraInglaterraInglaterra

Entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, a Barra da
científica já está definida, com os maiores nomes da Ortop
programação social rica em opções de lazer e turismo. Tud
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ATIVIDADEDIA HORÁRIO DETALHES

30/10
Sabado

09h às 12h Curso CET-CEC

12h às 12h30 Temas Oficiais

12h30 às 13h Abertura Oficial

13h30 às 14h30 Convidados estrangeiros
13h30 às 13h50 Palestra CFM

14h30 às 15h30 Como eu trato

16h às 17h Temas Livres

17h às 18h Mesas Redondas Modernas

9h às 13h Dia dos Comitês

13às 14h Assembléias dos Comitês

14h30 às 15h30 Temas de Atualização

15h35 às 16h35 Temas Livres

16h35 às 17h35 Mesa Redonda Moderna

31/10
Domingo

Questões menos acertadas no TEOT.  Serão abordados 16 temas, com 10 minutos
de duração cada um

Osteoartrose do Quadril e Lesão do Manguito Rotador

Sete salas simultâneas
Programa de atenção à saúde do médico

Seis salas: Trauma, Quadril, Pé, Medicina Esportiva, Tumor, Patologias Freqüentes

Quinze salas simultâneas
Seis salas simultâneas:Trauma I, Medicina Esportiva I, Quadril II, Fixadores Externos I,
Artroscopia I, Doenças Osteometabólicas

13 salas simultâneas

Sala única: Trauma I, Pediátrica e Pé

15 salas simultâneas

Seis salas simultâneas: Trauma II, Pediátrica I, Quadril I, Pé e Tornozelo I, Mão I, Tumor I

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

Será no Riocentro, com sorteio de um automóvel 0km

A programação está a cargo dos comitês

08 às 09h30 Cursos

01/11
Segunda-

feira
(FERIADO)

Treze salas simultâneas: Trauma I, Joelho I, Ombro e Cotovelo I, Quadril I, Medicina
Desportiva I, Pé I, Mão I - Cotovelo e Antebraço, Coluna Vertebral I, Pediátrica,
Artroscopia I, Osteoporose I, Fixadores Externos I, Tumor I

10h às 10h45 Temas de Atualização Sala única: Trauma II, Joelho e Ombro

10h45 às 12h15 DEFESA PROFISSIONAL Sala única. Após a reunião será sorteada uma passagem para o Congresso da AAOS

13h às 14h Convidados Estrangeiros Seis salas simultâneas

14h às 15h Temas Livres 14 salas simultâneas

15h30 às 16h30 Como eu Trato Seis salas: Ombro I ,Joelho I, Coluna Vertebral I, Pseudartrose, Pediátrica e Infecção

16h30 às 17h Mesa Redonda Moderna
Seis salas simultâneas: Trauma III, Medicina Desportiva II, Pé e Tornozelo II, Joelho I,
Coluna Vertebral I e Pediátrica II

17h30 Assembléia Geral Sala Única

02/11
Terça-feira
(FERIADO)

08h ÀS 09h30 Cursos
13 Salas simultâneas: Trauma II, Joelho II, Ombro e Cotovelo II, Quadril II, Medicina
Desportiva II, Pé II, Mão II, Coluna Vertebral II, Pediátrica II, Artroscopia II,
Osteoporose II, Fixadores Externos II e Tumor II

10h às 11h30 Temas de Atualização Sala única: Trauma III, Medicina Desportiva, Tumor, Coluna Vertebral, Mão e Artroscopia

11h30 às 12h Temas Oficiais Sala única: Fratura dos Ossos do Antebraço na Criança e Lesão Ligamentar do Tornozelo

12h05 às 13h05 Como eu Trato Seis salas: Joelho II, Ombro II, Mão, Coluna Vertebral II, Artrite Reumatóide, Luxação Traumática

13h05 às 14h05 Mesa Redonda Moderna Seis salas: Ombro, Artroscopia II, Joelho II, Mão II, Cotovelo e Coluna Vertebral II

17h35 às 18h20 Cursos Paralelos Temas de interesse geral e profissional

para acesso às atividades. Os crachás dos acompanhantes não permitirão acesso às catracas do Riocentro.

7Visite o seu portal www.sbot.org.brSetembro 2004

no site do congresso: www.sbot2004.com.brno site do congresso: www.sbot2004.com.br

Encerramento Sorteio: automóvel 0km, presente da organização dos Congressos do Rio e de Vitória14h10

a Tijuca vai ser o epicentro do maior Congresso de Ortopedia e Traumatologia da América Latina. A programação
pedia brasileira e estrangeira. Shows, sorteios, atualização científica, defesa profissional, confraternização e uma
do com a segurança que somente a Barra da Tijuca poderia oferecer. Veja o que está sendo preparado para você:
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Programação Infantil

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

36º CBOT

Jornal da SBOT

A Comissão Social está preparando algo inédito: uma programação infantil específica para
os filhos (maiores de quatro anos), com muitas brincadeiras e diversões, com toda a

segurança. Assim, os pais poderão aproveitar a programação científica e social com toda
tranqüilidade. É necessária autorização dos responsáveis.

Programação para acompanhantes
DomingoSábado Segunda-Feira Terça-feira

14h: Recepção de boas-vidas
Sheraton Barra Hotel

14h30: Tour I (Tendências da
Decoração Casa Shopping)

20h30: Recepção de
confraternização
Show com Lulu Santos
no Ribalta (abertura banda
Alta Voltagem)

10h: Tour II (Rio Antigo)
Opcional: Almoço por adesão,

Show de Osmar Milito e
palestra com o cirurgião
Plástico Luiz Mario
Bonfatti no restaurante
Cais do Oriente)

Saída: Sheraton Barra

20h30: Jantar dos Comitês e
Alumni em diferentes locais

15h: Almoço por adesão
no Porção Rio's

10h: Tour III (Jardim Botânico)

Saída: Sheraton Barra

15h30: Chá Ama-de-leite e
SBOT & Arte
Talk Show com Pedro Bial

Local: Sheraton Barra

21h: Festa Ortopédica

Local: Hard Rock Café

Sábado

14h: Recepção
• Jogos
• Cinema

20h30: Festa das Bruxas no
Ribalta, com os pais

Programação socialProgramação social

Domingo

10h: Brincadeiras criativas
14h: Recreação e gincanas

• Videokê

Noite com os pais

Segunda-feira

10h: Oficina de artes
e brincadeiras

14h: Sorteio de Brindes
e show de mágicas

Noite: Festa do pijama (opcional)

Central de Eventos SBOT
Al. Lorena, 427 - 14º andar

Jd. Paulista • São Paulo - SP
Fone: 0800.55.72.68

Realização Reservas

• É necessária autorização por escrito
• A programação será no auditório Marapendi do Sheraton Barra Hotel
• As presenças podem ser confirmadas no site www.sbot2004.com.br

• O crachá do acompanhante não dará acesso ao Riocentro
• Os valores dos ingressos diurnos e noturnos estão inclusos na inscrição do acompanhante
• Despesas de almoço são individuais e opcionais nos almoços de 31/10, 02/11 e na Festa em 01/11 (noite)

Durante o congresso os ortopedistas
poderão ganhar prêmios valiosos,
incluindo dois automóveis Corsa Classic
zero km. Durante a reunião de Defesa
Profissional, será sorteada uma passagem
para o congresso da
Academia Ameri-
cana de 2005, que
vai acontecer em
Wa s h i n g t o n
(EUA).

SorteiosSorteios

Exposição

Tel: (11) 3168-3538
(11) 3168-1149

www.connecteventos.com.br
sbot2004@connecteventos.com.br

Rua: General Argolo, 113
Rio de Janeiro / RJ
Tel: (21) 3878-2777

www.lk.com.br/secretaria@lk.com.br

Secretaria Programação social

Tel: (31) 3227-8544
www.rhodeseventos.com.br

eventos@rhodeseventos.com.br

RJ • (21) 2532-0143
SP • (11) 3256-9313
SP • (11) 3214-4114

ApoioCia. Aérea Oficial

Hotel oficial

Atenção:
É necessário reconfimar sua

presença em cada atividade para
que a Comissão Organizadora
possa oferecer conforto e bons

serviços para todos, no site
www.sbot2004.com.br.

Terça-feira

Livre

Fo
to
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ARCOXIA (etoricoxibe), MSD. INDICAÇÕES: tratamento agudo e crônico dos sinais e sintomas da osteoartrite e da artrite reumatóide, da gota aguda e da dismenorréia primária; alívio da dor aguda e crônica. CONTRA-INDICAÇÃO: hipersensibilidade
a qualquer componente do produto. PRECAUÇÕES: ARCOXIA não é recomendado para pacientes com doença renal avançada; se o tratamento for necessário, recomenda-se monitorização rigorosa da função renal desses pacientes. Deve-se ter cautela ao
iniciar o tratamento com ARCOXIA em pacientes com desidratação considerável e considerar a possibilidade de retenção hídrica, edema ou hipertensão quando ARCOXIA for utilizado em pacientes com edema, hipertensão ou insuficiência cardíaca
preexistentes. Os médicos devem estar cientes de que determinados pacientes podem desenvolver úlcera(s) no trato gastrintestinal superior, independentemente do tratamento, especialmente naqueles com mais de 65 anos de idade. Foram relatados aumentos
de ALT e/ou AST em cerca de 1% dos pacientes tratados durante mais de um ano em estudos clínicos; essas alterações desapareceram em seguida e, em cerca de metade dos casos, sem interrupção do tratamento. Em caso de disfunção hepática persistente,
ARCOXIA deve ser descontinuado. ARCOXIA deve ser utilizado com cautela por pacientes que já tenham apresentado crises agudas de asma, urticária ou rinite causadas pelo uso de salicilatos ou inibidores não específicos da cicloxigenase. ARCOXIA pode
mascarar a febre, que constitui um sinal de infecção. ARCOXIA só deve ser usado durante os dois primeiros trimestres da gravidez se o benefício potencial justificar o possível risco para o feto. Não se sabe se ARCOXIA é excretado no leite humano; por isso,
quando ARCOXIA for administrado a nutrizes deve-se considerar a importância do medicamento para a mãe ao se decidir entre descontinuar a amamentação ou a medicação. A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas e, em geral,
não foram observadas diferenças no perfil de segurança e na eficácia do medicamento entre pacientes idosos (65 anos de idade ou mais) e pacientes mais jovens. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Tratamento crônico com varfarina: a administração
de 120 mg de ARCOXIA uma vez ao dia foi associada com aumento no tempo de protrombina de aproximadamente 13% (International Normalized Ratio - INR). Rifampicina: ocorreu redução de cerca de 65% das concentrações plasmáticas do etoricoxibe
quando este foi administrado com a rifampicina. Metotrexato: doses de 60 mg e 90 mg ao dia de ARCOXIA durante 7 dias não exerceram efeito na concentração plasmática ou na depuração renal de 7,5 mg a 20 mg de metotrexato em doses únicas semanais
para o tratamento da artrite reumatóide. Em um estudo, a dose de 120 mg de ARCOXIA aumentou a concentração plasmática do metotrexato em 28% e reduziu a depuração renal do metotrexato em 13%; por isso, deve-se monitorar a toxicidade relacionada
ao metotrexato quando forem administradas doses maiores que 90 mg de ARCOXIA ao dia com essa medicação. Inibidores da ECA: relatos sugerem que pode haver diminuição dos efeitos anti-hipertensivos dos inibidores da ECA quando ARCOXIA for
administrado com essas medicações. Lítio: relatos sugerem que pode haver aumento dos níveis plasmáticos de lítio quando ARCOXIA for administrado com lítio. Ácido acetilsalicílico em baixas doses: pode ser utilizado concomitantemente a ARCOXIA; este,
porém não exerce efeitos sobre as plaquetas e não substitui o ácido acetilsalicílico para profilaxia cardiovascular. REAÇÕES ADVERSAS: as seguintes experiências adversas relacionadas à medicação foram relatadas (incidência ³1%) em estudos clínicos de
12 semanas sobre osteoartrite, artrite reumatóide ou dor lombar crônica: astenia/fadiga, tontura, edema de membros inferiores, hipertensão, dispepsia, pirose, náuseas, cefaléia e aumento de ALT e AST. O perfil de experiências adversas relatadas nos estudos
sobre gota aguda e analgesia aguda foi similar ao relatado nos estudos combinados de osteoartrite, artrite reumatóide e dor lombar crônica. POSOLOGIA: Osteoartrite: 60 mg uma vez ao dia. Artrite reumatóide: 90 mg uma vez ao dia. Gota aguda: 120 mg
uma vez ao dia (somente durante o período sintomático agudo). Dor aguda e dismenorréia primária: 120 mg uma vez ao dia (somente durante o período sintomático agudo). Dor crônica: 60 mg uma vez ao dia. (Doses maiores que as recomendadas para cada
indicação ou não apresentaram eficácia adicional ou não foram estudadas; portanto, as doses acima são as doses máximas recomendadas.) Insuficiência hepática: em pacientes com insuficiência hepática leve (escore de Child-Pugh 5-6), a dose de 60 mg uma
vez ao dia não deve ser excedida. Em pacientes com insuficiência hepática moderada (escore de Child-Pugh 7-9), não deve-se exceder a dose de 60 mg em dias alternados. Não há dados clínicos ou farmacocinéticos em pacientes com insuficiência hepática grave
(escore de Child-Pugh >9). Insuficiência renal: o tratamento com ARCOXIA não é recomendado para pacientes com doença renal avançada (clearance de creatinina <30 mL/min). Não há necessidade de ajuste posológico para pacientes com insuficiência renal
leve/moderada (clearance de creatinina ³30 mL/min). REGISTRO MS: 1.0029.0035. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Nota: antes de prescrever, recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas sobre o produto.
* Marca depositada no INPI em 31 de janeiro de 2001 por Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, EUA.



Setembro 2004 Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP 9

Cirurgia do Joelho
ESPAÇO DOS COMITÊS

Osteoporose
e Doenças

Osteometabólicas

Osteoporose
e Doenças

Osteometabólicas

Cirurgia da MãoCirurgia da Mão

AAregional de São Paulo da Sociedade
Brasileira de Cirurgia da Mão vai
realizar, no dia 13 de novembro, o I

Curso de Atualização em Cirurgia da Mão,
no  Hospital Alemão Osvaldo Cruz, em São
Paulo. Maiores informações acesse o Site :
www.cirurgiadamao.org.br.

fisioterapia,
pois acredi-
tamos que a
cirurgia do
joelho é dire-
tamente liga-
da à reabili-
tação", argu-
mentou Rene
Abdalla. O
grande des-
taque ficou
por conta do
prof. Charlie Henry Brown Jr., da Harvard University  (EUA),
que ministrou sobre o estudo biomecânico. Além de ser
um curso com alto nível científico, houve oportunidade
para confraternização, já que reuniu as principais lide-

ranças de cirurgia do joelho do
Brasil e todas as escolas de São
Paulo. O IV Curso Avançado de
Cirurgia do Joelho já tem
data marcada em 2005, será
no mesmo período desse ano,
com presenças internacionais já
confirmadas. "Com a folga de
um ano para preparo faremos
do próximo curso ainda mais
organizado", finaliza Rene
Abdalla. O evento ocorreu
em São Paulo, no Blue Tree
Convention Ibirapuera.

OIII Curso Avançado de Cirurgia do Joelho, coor-
denado pela equipe de Ortopedia e Traumato-
logia do Hospital do Coração, "foi maravilhoso"

segundo palavras de Rene Jorge Abdalla, membro da
comissão organizadora. O evento aconteceu entre os
dias 16 a 18 de setembro, sendo conjugado ao II
Curso de Fisioterapia Esportiva Aplicada à Articulação
do Joelho e a I Jornada dos Ex-estagiários. "Fizemos
um programa extremamente ousado, com pales-
trantes falando de temas bastante variados,
principalmente para desmistificar o que é mito e o
que é verdade em cirurgia do joelho", ressalta
Rene Abdalla. O curso teve 350 participantes, supe-
rando as expectativas.
O formato inovador reuniu conferências, discussões
de casos clínicos e de fisioterapia, além de sessões
curtas de Como eu Trato. "Incluímos a programação de

O OOComitê de Osteoporose e
Doenças Osteometabólicas vai
promover o III Congresso Interna-

cional de Osteoporose e Doenças Osteo-
metabólicas, com ênfase no tratamento
medicamentoso atual da osteoporose e em
doenças da coluna vertebral, com trabalho
de ponta na vertebroplastia. Entre os
destaques está a dra. Mary L. Bouxsein,
médica ortopedista e pesquisadora, de
Boston. As inscrições podem ser feitas pela
Internet até o dia 31 de outubro. O con-
gresso acontece nos dias 12 e 13 de
novembro, no Instituto de Pesquisa do
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Roberto Guarniero
Pres. Comitê de Osteoporose e

Doenças Osteometabólicas

Walter
Albertoni

Gilberto
Camanho

Osmar Pedro
A. Camargo

Charlie Henry
Brown Jr.

O curso teve 350 participantes,
superando as expectativas

Cirurgia do JoelhoCirurgia do Joelho

SBOT inaugura Praça
Ortopédica Segura

DIA DO ORTOPEDISTA

Parceria inédita entre a SBOT e a Prefeitura do Rio de Janeiro resulta na inauguração
parcial de uma praça com instalações especiais, celebrando o dia do ortopedista

O braile, playground acessível para
todas as idades, estacionamento
com vagas especiais, banheiro
público para uso de pessoas por-
tadoras de deficiências, espaço
de descanso e lazer para idosos,
áreas de educação ambiental e
de eventos, entre outras con-
quistas. Ao participar da ceri-
mônia de inauguração, o presi-
dente da SBOT, Neylor Lasmar
destacou a importância da inicia-
tiva: "Consideramos responsabili-
dade ética do profissional de
saúde, em especial do traumato-
ortopedista, alertar e orientar a po-
pulação quanto às ações de prevenção
e o correto uso do aparelho locomotor",
disse. A inauguração da Praça Orto-
pédica foi destaque na mídia. Sob o
título "Praça sob medidas contra
acidentes", o jornal "O Dia" destacou a
importância da praça para os idosos
e portadores de deficiências físicas.
O Jornal do Brasil, o "O Globo" e o

"Extra" também deram destaque.
A inauguração também foi des-
taque em Minas Gerais, no "Diário
da Tarde" e "Hoje em Dia". A adoção
da Praça Serzedelo Correia pela
SBOT vai durar um ano, mas a
idéia é estender esse prazo e levar
o projeto para outras regiões do País,
através de parcerias com prefeituras e
com a iniciativa privada.

Oprimeiro grande benefício
proporcionado pelo Con-
gresso Brasileiro de Orto-

pedia e Traumatologia para a cidade do
Rio de Janeiro já tem nome e endereço:
a Praça Serzedelo Corrêa, localizada em
Copacabana foi inteiramente reformada
e transformou-se na primeira Praça
Ortopédica Segura do Brasil. A inaugu-
ração ocorreu no último dia 20 de
setembro, como parte de um programa
de recuperação de parques e jardins.
"Este é o primeiro espaço de lazer orto-
pedicamente planejado para atender,
além dos usuários habituais, idosos, grá-
vidas, cardiopatas, obesos e pessoas por-
tadoras de necessidades especiais", disse
o presidente do 36º CBOT, Marcos
Musafir. Todo o projeto foi desenvolvido
por arquitetos supervisionados pela
SBOT-RJ. A praça ganhou rampas para
todos os acessos, pista para cami-
nhadas, instalação de corrimão de cir-
culação, demarcação de piso, comuni-
cação visual através de símbolos e em

Ortopédica Segura
SBOT inaugura Praça

Karlos Celso Mesquita, Cybele Barros,
Neylor Lasmar e Marcos Musafir



Jornal da SBOTLigue grátis  0800 55726810

CARTAS

normalmente, mesmo durante as discussões
pela implantação da nova tabela. Líder no
setor de saúde na Grande Belo Horizonte, a
Cooperativa atende a mais de 500 mil
clientes e, no ano passado, destinou mais
de R$ 486 milhões aos consultórios dos seus
cooperados, hospitais, clínicas especializadas
e laboratórios credenciados. Com a
implantação gradativa da CBHPM, a
remuneração dos cooperados crescerá em
15,5% até o final de 2005, num total de R$
45 milhões em recursos adicionais. A
Cooperativa já está entre os planos de saúde
que melhor remuneram os cooperados na
sua região de atuação e, dessa forma,
reafirma o seu compromisso com a
valorização do trabalho médico e a
qualidade da atenção oferecida a seus
clientes. A proposta da Unimed-BH recebeu
o apoio de várias lideranças médicas de
Minas, incluindo integrantes da Comissão
Estadual de Honorários Médicos, que
participaram da assembléia na condição de
cooperados. Elas destacaram o trabalho da
Cooperativa e a sua contribuição para
fortalecer o movimento médico em todo o
País. A consulta eletiva, a consulta em pronto-
atendimento, a visita hospitalar e os plantões
em unidade de terapia intensiva já estão com
seus valores reajustados. Esses procedi-
mentos estão sendo contemplados na fase
inicial por terem maior alcance entre os
médicos cooperados e pela diretriz, já
adotada pela Unimed-BH, de sempre
valorizar a relação médico-paciente. Novos
valores da tabela (planos rede ampla em
apartamento): Consulta eletiva (CBHPM -
20%) - R$ 33,60; Consulta em pronto-
atendimento (incremento de 34%):  R$ 25,73;
Visita hospitalar (CBHPM - 20%):  R$ 51,20;
Plantão de 12h em UTI (incremento de 34%):
R$ 96,48; Coordenador de CTI por dia

  Logomarca da SBOT
Na escolha do logotipo porque não colocar
os que ja foram logotipos não me lembro
de todos, mas seria bom, para rever. Será
que não somos tradicionalistas?

Luiz Carlos Sobania

Prezado professor Sobania: Os logotipos
antigos já foram inseridos no nosso site.
Obrigado pela sugestão,

 Rames Mattar Júnior
Secretário Geral - SBOT

  Propaganda enganosa
Sou perito criminal de MG e Biólogo. Sinto-
me confortável em denunciar um curandeiro,
que ambiciona ser um ortopedista, vendedor
de produto que, segundo o mesmo,
possibilita o crescimento corporal em até 10
cm através de tracionamento da coluna
vertebral. Por favor, tomem as medidas legais
cabíveis para que esta pessoa sofra as devi-
das sanções, referentes a esta insanidade.
O link é http://www.mercadolivre.com.br/
jm/item?site=MLB&id=21736084

Marcus Vinícius
Lindenberg Fróes

Sua denúncia foi encaminhada à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e à
Comissão de Defesa Profissional da SBOT
para a tomada das medidas cabíveis

Rames Mattar Jr.
Secretário-geral da SBOT

  CBHPM
Surgiram criar um grupo de discussão na
Internet para a implantação da CBHPM.
Seria uma forma de nos manter atualizados
e dirimir boatos com o intuito de nos confun-
dir. Sugiro, também, que se envie uma carta
ou e-mail a todos os ortopedistas procurando
saber, por escrito, sobre como vai sua
participação nesta luta em cada Estado.

 Gilson Santos

Esta sugestão foi encaminhada à Diretoria
da SBOT.

  CBHPM II
Gostaria de obter informações sobre como
proceder para calcular a tabela CBHPM.

 Ana Paula Marcos

Favor entrar em contato com a AMB -
Associação Médica Brasileira, no telefone:
(11)3178-6805 ou  cbhpm@amb.org.br.

  Ética Médica
Gostaria de saber se posso, como
Ortopedista, vender produtos orto-pédicos
(coletes, palmilhas etc.) fora do meu
consultório, mas na mesma cidade.

Luiz Marchesi Neto

O Artigo 99, do Código de Ética Médica
proíbe essa prática.

  Honorários Médicos
Tenho lido e ouvido cada vez mais sobre o
interesse da SBOT na implantação da
CBHPM. Não a estudei profundamente, mas
percebi que haverá uma perda considerável
de honorários no nosso dia-a-dia. Outras
vezes já demonstrei minha preocupação,
mas nada me foi respondido, talvez por ter
me dirigido diretamente à SBOT. Agora
minhas dúvidas tornaram-se certezas, bem
demonstradas na Revista da SOT-RS (edição
de julho de 2004). Posto isto, pergunto às
Comissões de Honorários Médicos e Defesa
Profissional: há explicação para tanto
interesse na implantação daquela tabela?

Galeno José Santiago Filho

a) A CBHPM, no capítulo de Ortopedia-
Cirurgia, apresenta um ganho médio
entre 60 e 80%; b) A consulta médica, que é
cobrada em todos os atendimentos, tem um

reajuste de mais de 70%, considerando CH
0,25; c) A SOT-RS nos encaminhou um estudo
sobre os tratamentos conservadores e
ambulatoriais que está sendo avaliado pela
AMB. d) O interesse é dos médicos de todo o
Brasil, engajados nesta luta.

 Honorários Médicos
Li o artigo sobre a nova tabela Hierarquizada
de procedimentos médicos (CBHPM) na
Revista da Sociedade de Ortopedia de
Traumatologia do Rio Grande do Sul, ano
7, e no 37 de julho de 2004 e fiquei escan-
dalizado. Não tinha feito a comparação dos
valores entre as tabelas e fiquei pasmo com
a perda de aproximadamente 28% que
vamos ter se esta tabela se implantar. Fiquei
muito intrigado, principalmente porque a
Ortopedia está se destacando como uma
das especialidades que lideram a
implantação da CBHPM. Fico a pensar se
os líderes da minha especialidade não
tinham feito as contas que o grupo do Rio
Grande do Sul fez. Estou recebendo muito
mal pelas consultas e procedimentos
realizados e não sei quanto tempo mais
poderei manter a minha clínica aberta. Já
estou passando a ter alguns empregos para
no futuro não me arrepender, pois estou
sentido que o futuro será o emprego,
diminuindo cada vez mais a possibilidade
de se trabalhar como profissional liberal, e
isto me deixa muito triste. O que eu não
esperava era que os líderes de minha
especialidade estivessem lutando para a
implantação de uma tabela em que nós,
Ortopedistas, ganhemos menos do que
estamos ganhando. Isto é o fim.
Sinceramente espero que esta tabela seja
repensada e refeita para nós ortopedistas,
porque senão não sei o que será o meu
futuro. Que presente para o dia do
Ortopedista!!!!!

Túlio César Xavier Ravelli

1) Em primeiro lugar, você não irá ganhar
menos do que ganha pois a consulta, a partir
da implantação da CBHPM, irá de R$ 33,60
a R$ 42,00;
2) Na tua clínica, bem como nos consultórios,
isto corresponde a mais de 80% dos
atendimentos, e isto terá aumento linear;
3) O percentual de fraturas e reduções em
ambulatórios não chegará a 20% do total.
O CH utilizado na simulação foi 0,28;
4) Houve reajuste significativo dos
procedimentos cirúrgicos é de 70 a 80%;
5) O trabalho realizado pela SOT-RS já está
nos meios da nossa Comissão de Honorários
e será debatida em reunião com a Comissão
Nacional de Honorários Médicos da AMB,
no dia 06 de outubro.
6) No jornal da SBOT apresentaremos um
trabalho da análise daqueles dados e dos
outros Comitês da SBOT. É lógico que
debateremos sempre a favor do Ortopedista.

 Unimed
Os médicos cooperados da Unimed-BH
aprovaram, no dia 23 de agosto,  a proposta
de implantação da CBHPM. Com essa
decisão, a nova tabela será adotada de
forma progressiva, em três etapas, com início
imediato e respeitando a realidade
financeira da Cooperativa. A proposta foi
aprovada em Assembléia Geral Extraor-
dinária, realizada no Minascentro, com a
participação de mais de 900 médicos
cooperados. A assembléia foi o ponto alto
em mais de oito meses de estudos técnicos,
simulações de impacto, reuniões com os
Comitês de Especialidades para avaliar
diferentes propostas e uma série de oito
debates apenas no último mês, para os quais
todos os 4,4 mil cooperados foram
convidados. Graças a essa forma
democrática de decisão, baseada no voto
dos cooperados, os atendimentos aos
clientes da Unimed-BH transcorreram

(incremento de 34%): R$ 25,73. A segunda
fase terá início em janeiro de 2005, com a
implantação progressiva dos honorários
médicos para os demais procedimentos,
respeitando a hierarquização e os valores
da banda mínima da CBHPM. Para que
nenhum cooperado tenha perdas em sua
remuneração, a Unimed-BH manterá os
valores pagos atualmente naqueles
procedimentos que teriam seus honorários
reduzidos pela nova hierarquização. Nessa
etapa, os reajustes serão limitados a 34%.
O custo operacional e o filme, cujos preços
seguem as variações do mercado, serão
desvinculados da UT, passando a ser
negociados diretamente com os prestadores
de serviços, em reais. Estão assegurados os
valores atuais da Unidade de Custo
Operacional (UCO) e o valor do filme pre-
visto na CBHPM. Paralelamente, a Coope-
rativa discutirá com os Conselhos Técnico e
de Administração, com o apoio dos Comitês
de Especialidades, as regras de pagamento
introduzidas pela CBHPM e os procedi-
mentos com reajuste acima de 34%. Na ter-
ceira etapa, serão implementados os rea-
justes acima de 34% que tenham sido
aprovados pelos Conselhos Técnico e de
Administração. Esses procedimentos
também serão discutidos com as Comissões
Estadual e Nacional de Honorários Médicos.

Pedro José Pires Neto

A decisão da Assembléia é soberana.
Provavelmente foi o máximo conseguido no
momento. A manutenção dos honorários
pagos atualmente em casos que a CBHPM
paga a menor, durante a fase de implantação
é muito interessante.
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respondidas pelo presidente da Comissão de Defesarespondidas pelo presidente da Comissão de Defesarespondidas pelo presidente da Comissão de Defesarespondidas pelo presidente da Comissão de Defesarespondidas pelo presidente da Comissão de Defesa
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A banca A.Couto & Advogados
Associados está organizando mais uma

turma para o Curso de Perito Médico
Judicial para o próximo dia 27 de

novembro, em São Paulo

OOobjetivo do curso será orientar e pre-
parar os médicos para atuarem como
perito judicial e assistente técnico nas

respectivas especialidades, facultando-lhes
conhecimentos básicos e indispensáveis sobre o
processo judicial e responsabilidade civil médica.
O curso é dividido em três partes: A responsa-
bilidade civil médica e hospitalar, o processo
judicial e a perícia judicial. O valor do investi-
mento é de R$ 450,00 e as inscrições devem
ser feitas através de depósito bancário (Itaú /
Agência 0769 / c/c 32.534-1 / Em nome de
A.Couto & Advogados Associados), com posterior
envio de FAX com nome completo e recibo do
depósito. Maiores informações: TEL: (21)2221-
4819/FAX:2221-5024 • www.acouto.com.br  •

acoutoadvogados@aol.com

AAo longo desse ano a regional da SBOT
de São Paulo realiza nove cursos de
atualização. Os encontros são mensais,

com um tema principal. O próximo e último curso
será dia 09 de novembro e o tema será "Ombro".
As reuniões são gratuitas e acontecem no
Anfiteatro do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.
Outras regionais também promoveram jornadas
semelhantes no decorrer de 2004. Em Minas
Gerais a agenda incluiu cinco cursos e o próximo
acontece em novembro, nos dias 12 e 13, com o
tema "Trauma dos Membros Superiores". A
regional de Minas optou por realizar os encontros
não só na capital, mas também, em cidades do
interior como Montes Claros, Ipatinga e Uberaba.

O Centro de Turismo de Praia Formosa,
a 40 km do aeroporto de Vitória (ES)
pela Rodovia do Sol, será o palco para

a realização do 37º Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia. Administrado pelo
SESC, o complexo possui um Centro de
Convenções, com 18 mil m² de área construída,
possui auditório para 2.536 pessoas  sentadas,
ar  refrigerado  central,  26  salas  de  reuniões,
que podem receber até cinco mil pessoas, além
de estacionamento para 1.200 veículos. O Centro
de Turismo de Praia Formosa conta, ainda, com
um moderno Parque Aquático, com toboáguas,
piscinas para crianças e adultos e está preparado
para  receber  grandes  concentrações  humanas,
tendo  seus restaurantes  capacidade  para  pro-
duzir  dez mil  refeições  simultâneas.

Atualização, uma
meta das regionais
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AGENDA

E V E N T O S   2 0 0 4

O
u
t

E V E N T O S   2 0 0 5

Congreso Paraguayo de Ortopedia y Traumatología
Asunción - Paraguay - F: (595 21) 609-109

Curso de Atualização - Joelho
Hotel Atlante Plaza - Recife/PE - F: (81) 3227-2744

10 a 12

02 a 04

26 e 27

IV Congresso Paranaense de Ortopedia
Hotel Internacional - Foz do Iguaçu - PR
F: (41) 262-8023 - sbotpr@cwb.matrix.com.br

XL Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología
Viña del Mar - Chile - F: (56-2) 207215117 a 20

36º Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia

Rio de Janeiro/RJ • F: 0800-557268 • www.sbot2004.com.br

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

30 a
02/11

26 a 30

05 a 07

XIX Congreso da Sociedad Latino-americana de
Ortopedía y Traumatología
Isla de Margarita - Venezuela  - F: 58 - 212 - 975-4592/
3648/2539 - www.svcot.org.ve

18 a 23

Curso de Atualização - Ombro
Anfiteatro do Hospital Sírio Libânes
Secretaria Regional/SP  - F: (11) 3889-7073

09

7º Curso Simulado da SBOT-RJ  (prova escrita)
Rio de Janeiro/RJ - F:(21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br

13

I Curso de Atualização em Cirurgia da Mão
Hospital Alemão Osvaldo Cruz São Paulo/ SP
SBCM e SBOT - Regional/SP - www.cirurgiadamao.org.br

13

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

09 a 11

Congreso Argentino de Ortopedía y Traumatología
Hotel Sheraton - Buenos Aires - Argentina
F: (51 11) 4801-2320 - congresi@aaot.org.ar

05 a 09

VI Congresso Catarinense de Ortop. e Traumatologia
FIESC - Florianópolis/SC
SCOT - F: (11) 3865-5354 - www.scot.org.br

03 a 04

N
o
v

D
e
z

XXV Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
Joinville/SC - F:(11) 5092-3426  cirurgiadamao@uol.com.br

30 a
02/04M

a
r

ISAKOS  FIFTH BIENNAL CONGRESS
Holywood, FL - USA - www.isakos.com / isakos@iskos.com03 a 07

A
b
r

11º COTESP Congresso de Ortopedia e Traumatologia
do Estado de São Paulo
Hotel Bourbon - Atibaia/SP - f: (11) 3887-3237

07 a 09

XII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Pé
Hotel Serra Azul - Gramado/RS - F: (51) 3330-1134 -
www.sbmcp.org.br/cbmp.asp

20 a 24
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encontro, foi apresentada
a proposta de parceria
entre a SBOT Nacional e
as APAES e os detalhes da
implantação desse tra-
balho em Belo Horizonte.
O presidente da Fede-
ração das APAEs se
comprometeu a discutir o
assunto durante o con-
gresso anual da entidade,
que ocorre em novembro.
"Em Belo Horizonte, nosso objetivo
é capacitar futuros profissionais da
saúde das áreas de Ortopedia,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
com o apoio da SBOT e da
Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais. Para isso vamos
propor um programa de atenção à
saúde multidisciplinar, para que a
criança deficiente seja abordada
além do limite do seu corpo, ou seja,
na sua casa, na sua escola e na
sociedade na qual ela faz parte",
diz Lavínia Lasmar, uma das ideali-
zadoras do projeto em Minas Gerais.
Para Lea Albertoni, que está orga-
nizando a parceria com a APAE
paulista, a grande vantagem desse
convênio, além do benefício direto
para as crianças portadoras de defi-

as necessidades, inclusive de re-
cursos humanos, poderão ser dife-
rentes. "Obviamente vamos incen-
tivar a colaboração com as APAEs
em todo o Brasil, mas a iniciativa
deve partir de cada regional, le-

vando em consi-
deração as con-
dições e a infra-
estrutura neces-
sárias para o esta-
belecimento des-
sas parcerias. Em
São Paulo ainda
estamos estudan-
do as bases nas
quais esse con-
vênio será implan-
tado", esclareceu
o presidente eleito
para a SBOT
em 2005, Walter
Manna Albertoni.
A SBOT já realizou
uma reunião na

sede da Federação Nacional das
APAEs, em Brasília, da qual parti-
ciparam o presidente da entidade,
Luiz Alberto Silva, a presidente da
APAE de Belo Horizonte, Heloisa
Azeredo e os ortopedistas José
Laredo Filho e Paulo Lobo. No

ASociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia e
a Associação de Pais e

Amigos do Excepcional (APAE) estão
estudando a realização de um
projeto conjunto de capacitação
técnica para pro-
fissionais ligados à
área de reabili-
tação infantil. Em
todo o Brasil exis-
tem cerca de duas
mil APAEs estabe-
lecidas, com priori-
dades e neces-
sidades diferentes.
"Em Belo Hori-
zonte, por exem-
plo, onde está sen-
do implantado o
Projeto Piloto, o
trabalho será cons-
tituído de atendi-
mentos feitos pelo
Serviço de Fisiote-
rapia da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais na sede
da APAE, com orientação semanal
prévia por parte de ortopedistas da
SBOT", diz o presidente da SBOT,
Neylor Lasmar. Em São Paulo, onde
a SBOT já se reuniu com a APAE,

Parceria entre a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e a Federação Nacional das APAEs vai beneficiar milhares de
crianças portadoras de deficiências em todo o Brasil. As discussões já estão avançadas em Belo Horizonte e em São Paulo.
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ciência, é que ele terá continuidade
nos próximos anos. "Este é um pro-
jeto da SBOT Nacional que conta
com o apoio do atual presidente e
dos presidentes das próxima gestões.
Estamos disparando esse processo
em São Paulo e em Belo Horizonte e
esperamos incentivar ortopedistas de
outras regiões Brasileiras", disse.
O presidente da SBOT, Neylor
Lasmar disse que assim que o con-
vênio for assinado a programação
deverá entrar no calendário de
eventos oficiais da SBOT. "Se essa
parceria for sucesso, como espera-
mos que seja, a SBOT terá implan-
tado, talvez, um dos maiores projetos
de assistência social voltado para a
criança portadora de deficiência em
todos os tempos", finaliza.

Como
vai funcionar
A SBOT está propondo um
convênio nacional com a
APAE, com o objetivo de

proporcionar maior
qualificação aos

profissionais responsáveis
pelo atendimento das
crianças portadoras de

deficiência. As regionais que
tiverem interesse poderão
iniciar conversação com a

APAE local e verificar quais
são suas necessidades.


