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SBOT 2004: RESGATANDO A DIGNIDADE PROFISSIONAL

O

Congresso SBOT, realizado no Rio de
Janeiro, vai ficar na história como um dos
eventos de maior sucesso da Ortopedia
Brasileira. A organização impecável mereceu elogios
de congressistas e palestrantes brasileiros e
estrangeiros, não ficando nada a dever aos maiores
congressos do mundo na especialidade. Palestras e
conferências de alto nível, cursos e mesas redondas
interativas e uma programação social muito bem
elaborada, com atrações turísticas e culturais, que
incluiu até um exclusivíssimo show de Lulu Santos. O
encontro também serviu para a tomada de decisões
importantes no âmbito corporativo, com a realização
de inúmeras reuniões de trabalho.
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Palavra do
presidente

Um congresso
INESQUECÍVEL

Os ortopedistas que compareceram ao
Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia tiveram o privilégio de
participar de um evento de altíssimo nível,
tanto no aspecto científico quanto na parte
social. A organização e a segurança
foram impecáveis.
Pág. 02

Editorial
Propaganda, movimento

médico e caráter

O que mais agride a categoria é o fato de
colegas que votam num dia a participação
no movimento e no outro voltam a atender,
numa demonstração de medo irracional;
discutem que a tática está errada, mas não
comparecem às assembléias para opinar e
defender suas idéias.
Pág. 02

Defesa Profissional

Fórum da SBOT

Mais de dois mil ortopedistas lotaram o
anfiteatro do Riocentro, no terceiro dia
de atividades do Congresso da SBOT,
para participar do Fórum de Defesa
Profissional – um recorde de participação.
O encontro contou com a presença de
lideranças médicas nacionais e parlamentares ligados à área da saúde. O tema
central foi a CBHPM.
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Sobre Propaganda,
movimento médico
e caráter

M

uito se tem falado e escrito
sobre a Ética Médica, especificamente a ética do ortopedista. Temos observado, ultimamente,
uma afronta impune a inúmeros postulados que regem nossa profissão,
principalmente relativos a autopromoção na TV, Internet, revistas,
jornais etc. Quando um médico faz propaganda de si mesmo está induzindo e
enganando o paciente e agredindo seu
colega de especialidade; faz concorrência desleal, fala e escreve coisas
que não deve e arrebanha desonestamente uma clientela levada pela sua
cantilena. De nada vale se tecnicamente
sabe operar, ou se até é professor. A
fama do bom médico ainda se constrói
com muita técnica, trabalho, humanidade, honestidade e bom caráter.
Outro comportamento antiético que
precisa ser punido é "furar" movimentos legítimos da categoria. Por
causa deste comportamento antiético não temos conseguido obter
mais rapidamente a vitória pela
implantação da CBHPM. O que mais
agride a categoria é o fato de colegas
que votam num dia a participação
no movimento e no outro voltam a
atender, numa demonstração de
medo irracional; discutem que a tática
está errada, mas não comparecem
às assembléias para opinar e defender
suas idéias; não participam do movimento, continuam a atender os pacientes com guias e, quando o movimento consegue vitórias, usufruem
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descaradamente dos ganhos conquistados. São "bonzinhos" para os convênios e seguradoras.
Isto, além de antiético, é inexplicavelmente vergonhoso, mas sempre é
tempo de reverter esta posição.
Na sessão interativa que realizamos
no Congresso do Rio perguntamos
se era preciso mudar o Código de
Ética para adaptá-lo aos novos
tempos e 78% disseram que não.
Os CRM's precisam ter mais agilidade na avaliação das denúncias e
punição dos culpados, sob pena de
ficarem sem credibilidade. As sociedades de especialidades, através de
suas comissões de ética, poderiam ter
uma participação na agilização da
apuração das denúncias, deixando
processos e julgamentos para os
Conselhos de Medicina.
E, finalmente, para "coroar" um comportamento antiético, o dr. Aluísio Campos
da Paz, diretor vitalício da "Rede Sarah",
encaminhou a todos os deputados e
senadores e à mídia, uma posição frontalmente contrária à Lei do Ato Médico,
recebendo o repúdio unânime de todos
os presentes no Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia.
Este senhor, declaradamente inimigo da
SBOT e dos ortopedistas, tornou-se
também inimigo de todos os 219.999
médicos brasileiros. Pelo menos nosso
sócio, ele não é mais.
George Bitar
Editor-chefe

Um congresso

H

INESQUECÍVEL

á apenas uma palavra para
classificar o nível de organização do 36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia:
impecável. Os ortopedistas que
compareceram ao maior congresso da
Ortopedia Brasileira tiveram o privilégio, como eu, de participar de
um evento de altíssimo nível, tanto no
aspecto científico quanto
na parte social. A escolha
do Riocentro como palco
do nosso congresso foi a
mais acertada, pois é um
local excepcional, com
salas muito bem climatizadas e um espaço para
exposição inigualável.
Do início ao fim, não
houve um acontecimento
sequer que tenha maculado o brilhante trabalho do presidente
Marcos Musafir e de toda
a sua equipe. Mais uma vez ele
mostrou toda a sua capacidade
e competência, imprimindo um ritmo
de dedicação alucinante; foi atuante
e presente, sem se esquecer de
nenhum detalhe, com cumprimento
rigoroso dos horários. As atividades
científicas ficaram muito bem distribuídas e equilibradas e a programação social, com todas as
atividades culturais e de lazer, foi
perfeita. A cidade do Rio de Janeiro
reafirmou todo o seu potencial para
receber eventos de porte internacional,
como o nosso congresso.
Mas, sem dúvida nenhuma, a segurança
foi um dos pontos altos do congresso,
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com detectores de metais, catracas
eletrônicas, câmeras para vigilância
internas e externas e um efetivo que
envolveu profissionais de empresas
particulares, a Polícia Militar e a
Guarda Municipal. Foi montado um
esquema de segurança nunca antes
visto num Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia, e o que
é melhor, sem inibir
os congressistas. A
maioria dos presentes
nem percebeu toda essa
movimentação. Ouvi
elogios de praticamente
todos os palestrantes
estrangeiros, que posicionaram nosso congresso ao nível dos
melhores eventos do
mundo em termos de
organização e destacaram o alto nível de
conhecimento científico
por parte dos conferencistas brasileiros.
Em 2004, conquistamos grandes feitos
nas áreas de Ensino, Treinamento,
Educação Médica Continuada, Defesa
Profissional e no campo social. O
sucesso do nosso congresso vem coroar
todo esse trabalho, pois estamos
encerrando o ano exatamente como
esperávamos: com um grande evento
no Rio de Janeiro, que certamente ficará
na memória de todos nós. Mais uma
vez, parabéns ao dr. Marcos Musafir e
à sua equipe pelo seu grande esforço,
dedicação e profissionalismo.
Neylor Pace Lasmar
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTA

Um ano bom para

a Ortopedia

O 2º vice-presidente da SBOT, Arlindo Gomes Pardini diz que as sementes
plantadas neste ano deverão dar bons frutos nas gestões futuras. Segundo ele,
os ortopedistas estão a cada dia mais politizados, fato que tem gerado uma SBOT
mais forte e atuante. Nesta entrevista, ele fala sobre as conquistas obtidas
neste ano e faz um prognóstico positivo para 2005.

Arlindo Gomes Pardini

Q

ue avaliação o senhor
faz dos trabalhos da
SBOT em relação aos
anos anteriores? Tem havido
amadurecimento?
Sem dúvida. Tenho atuado na
SBOT há muitos anos e esse
amadurecimento não passou
desapercebido. Fui presidente das
comissões de Educação Continuada, Ensino e Treinamento
e presidi a regional de Minas
Gerais, de forma que minha
vida sempre foi muito ativa
no aspecto político da nossa
entidade. O que tenho observado
nos últimos 30 anos é uma evolução bastante interessante, no
campo cientifico, com um grande desenvolvimento das comissões de Educação Continuada,
Ensino e Treinamento e dos Comitês de Especialidades, que vem
sendo cada vez mais atuantes
e mais necessários a sociedade.
Depois a SBOT encampou uma
visão mais social e, assumindo
sua responsabilidade com a
comunidade, lançou a campanha
do leite materno, a praça ortopédica, carnaval sem traumas e
a casa segura para idosos, dentre
outras. Nesta gestão, observamos
uma continuação desses programas, além da parceria com
a APAE. Assim como a sociedade como um todo vem mudando a SBOT também tem
buscado novos caminhos, demonstrando uma preocupação
maior com a Defesa Profissional,
que foi a principal meta da
atual gestão.
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A participação dos ortopedistas
nas ações de Defesa Profissional foi muito intensa. A
classe já esta politizada?
Sim, mas isso não aconteceu somente com relação à Defesa Profissional. Observamos um engajamento dos ortopedistas em todos
esses projetos. Creio que isso se deve
ao espírito jovem daqueles que entram para SBOT a cada ano. Sua
presença nas nossas assembléias é
cada vez maior, o que mostra a preocupação por melhores condições de
trabalho. Então a politização está
bastante desenvolvida. O deputado
Ronaldo Caiado me disse, há algum
tempo, que se o médico dedicasse
30 minutos por dia para assuntos
políticos que envolvessem a sua profissão isso melhoraria muito suas
condições de trabalho. E assim é
com a SBOT e seus oito mil membros: se cada um pensar um pouco
sobre os problemas políticos que
afetam nossa profissão seria muito
melhor. Somos muito mais ligados
a questões de aprendizado do que
questões para resolver de vez nossas
dificuldades profissionais.
Quando começou sua história
na SBOT?
Foi quando assumi a presidência da
regional de Minas Gerais, em 1976,
e organizamos o primeiro Congresso Mineiro de Ortopedia. Nessa
época tínhamos cerca de 200 ortopedistas. Desde então me interessei
pelos movimentos da sociedade e fui
eleito para Comissão Executiva, onde lutamos, conversamos e discutimos cada decisão tomada pela
diretoria. Aí a vocação vai brotando
e chamando a atenção de outras
pessoas que dirigem a sociedade.
Nessa ocasião fui convidado a
integrar a Comissão de Ética e, posteriormente, a CET, onde ajudei a
desenvolver uma série de modificações no nosso exame. Quando fui
convidado para assumir a presidên-

cia da CEC, descobri que não havia
um estatuto para gerir os trabalhos.
Juntamente com outros colegas
elaboramos um regimento interno,
normatizando seu funcionamento e
com isso conseguimos fazer com que
ela se transformasse numa das
comissões mais importante da SBOT.
O senhor é o 2º vice-presidente
e deve assumir a presidência
em 2006. Presidir a SBOT era
um objetivo pessoal?
Nunca fiquei obcecado por presidir
nossa sociedade, mas creio que
todos aqueles que têm boas
propostas devem almejar cargos
importantes, e isso vale para
qualquer entidade. E quando isso
acontece, obviamente ficamos em
evidência, sobretudo se realizarmos
um bom trabalho. Foi isso o que
aconteceu. Os meus colegas
acharam que eu deveria assumir
esse desafio e fui eleito para exercer
a 2ª vice-presidência na gestão do
professor Neylor Lasmar, o que me
deu um grande prazer. Ele e sua
equipe são extraordinários, com
uma grande capacidade de desenvolver boas idéias. Minha posição
atualmente é a de um residente que
faz treinamento para ser o presidente
da SBOT. Este ano sou R1, em 2005
serei R2 e estarei pronto para
assumir em 2006. Está sendo um
grande aprendizado.
Como é sua participação nas
reuniões de diretoria?
Para minha surpresa, pensei que
seria menos requisitado, mas a
participação é bem maior do que eu
imaginava. Creio que tem sido esse
o fator decisivo para a formação de
líderes do nível dos últimos presidentes. Uma das características
desta gestão, que é a que eu conheci
melhor, é o grande senso de união
e camaradagem entre todos os
integrantes e por isso tem sido
prazeroso participar dos encontros.
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Que avaliação o senhor faz do
Congresso da SBOT?
A presidência do dr. Marcos Musafir
imprimiu um grande dinamismo
ao nosso congresso. Na minha
opinião ele atingiu a perfeição em
termos de organização, desde a
seleção dos temas livres, conferências, organização do pessoal,
divisão das salas etc. Não tivemos
notícias de falta de assistência ou
de equipamentos que deixaram de
funcionar. É claro que as empresas que compuseram o staff
do congresso foram profissionais,
mas há o mérito de quem as
escolheu e interagiu com elas. Foi
um encontro sério, mas com muita
confraternização, onde as empresas
divulgaram seus produtos de
forma bastante ética. Tenho certeza
que os conferencistas estrangeiros
levaram uma excelente impressão
do nosso congresso e da ciência
ortopédica brasileira.
Esse foi um ano bom para a
ortopedia?
Do ponto de vista científico,
absolutamente sim. A presença da
SBOT no congresso americano
aumentou nossa visibilidade no
exterior e do ponto de vista político,
pudemos observar a força da SBOT,
devido seu prestígio junto à Associação Médica Brasileira e ao
Conselho Federal de Medicina, que
passaram a nos ouvir muito mais nas
tomadas de decisões. Sim, eu acho
que este foi um ano muito bom.
E o próximo ano?
Creio que será melhor, pois quando
as sementes são boas o produto só
pode ser bom. A nova diretoria,
comandada pelo professor Walter
Albertoni, tem uma longa história de
serviços prestados à SBOT e já
anunciou que irá intensificar o
trabalho que vem sendo feito. Creio
que não poderíamos estar em
melhores mãos.
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INTO

Porta-voz da ortopedia no

Ministério da Saúde

Durante 36º CBOT, o diretor geral do Instituto Nacional de Traumato-ortopedia, Sérgio Côrtes concedeu entrevista ao
Jornal da SBOT, falando sobre o papel do instituto que dirige e da necessidade de haver melhor remuneração por
parte do SUS. Segundo ele, o INTO é o canal de ligação entre a ortopedia e o Ministério da Saúde.

O

senhor proferiu uma
palestra intitulada "O
ortopedista e o SUS" no
36º CBOT. Qual foi o conteúdo?
Na verdade fizemos um diagnóstico
do que vem ocorrendo com a especialidade no âmbito do Sistema Único de
Saúde. Há uma concentração de especialistas na região Sudeste, com falta
de procedimentos de alta complexidade nas regiões Norte e Nordeste.
Nosso trabalho, tanto do INTO quanto
do Ministério da Saúde e da SBOT, é
encontrar alternativas que permitam
a eqüidade do atendimento aos pacientes em qualquer região do País.
Quais são os impactos dessa
discrepância?
A falta de acesso aos serviços faz com
que os pacientes entrem em filas, às
vezes tendo de esperar quatro ou cinco
anos para serem atendidos fora de seu
domicílio. Um paciente do Acre com
problema no quadril que precisa se
deslocar para o Rio de Janeiro ou São
Paulo ocupa o equivalente a dez
assentos de avião, tornando o custo
financeiro e social desse tratamento
muito alto. E o ortopedista não se interessa em ir para essas regiões porque,
embora haja remuneração melhor, ele
não encontra boas condições de
trabalho. Por isso o INTO e o Ministério
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da Saúde estão lançando o Programa Suporte em Ortopedia e
Traumatologia, que
prevê ações para criação de serviços de
ortopedia nessas regiões mais carentes.
Quanto está sendo
investido?
O Ministério da Saúde
está investindo mais de
R$ 3 milhões no Acre.
Em 2005, teremos mais R$ 16 milhões
para investir em quatro estados da
região Norte visando a compra de
equipamentos. Uma equipe do INTO
vai a esses locais para realizar mutirões com os profissionais locais, levando materiais e equipamentos, possibilitando sua capacitação e aprimoramento técnico, dando a estes profissionais condições de realizar os procedimentos que só eram feitos nas
regiões Sul e Sudeste do País.
Há outros projetos neste sentido?
Com a publicação da portaria de Alta
Complexidade do Ministério da Saúde,
que prevê a criação de centros de
referência e de alta complexidade, vai
haver um investimento maciço para
realizar procedimentos que envolvem

cirurgias de coluna,
quadril e transplante
ósseo. Hoje temos uma
crise grande quanto
aos bancos de tecidos,
com apenas dois bancos credenciados. Existe
a necessidade de aumentarmos esta oferta
para que os ortopedistas tenham condições de atuar adequadamente. Com a
regulamentação feita
no final de 2002, os bancos estão se
adaptando para serem credenciados.
Qual é a importância do INTO
no contexto médico brasileiro?
Tivemos uma mudança grande em
dois pontos: um no contexto assistencial, onde nosso hospital em 2000 e
2002 atendeu em média 20% dos
procedimentos de alta complexidade
no município do Rio de Janeiro. Este
ano estamos fechando com 80% dos
procedimentos de alta complexidade
no Estado. Houve um investimento na
assistência e passamos do sétimo lugar
no atendimento a alta complexidade
para o primeiro lugar. No aspecto institucional, tivemos a elaboração de uma
política adequada em Ortopedia e
Traumatologia, fazendo uma ligação
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grande com a SBOT. O INTO e o
Ministério da Saúde precisam cada vez
mais da SBOT para que possamos
continuar a crescer e criar condições
de um atendimento melhor na especialidade, tanto para o paciente como
para o profissional.
Há planos de expansão do INTO
para outras regiões?
Isso já está acontecendo com o próprio
Projeto Suporte. Somente em 2001 fizemos 750 procedimentos cirúrgicos
na região Norte, tanto no estado do
Acre, quanto em Rondônia, e em breve
estaremos fazendo em Mato Grosso
do Sul e Roraima. Em Rondônia atendemos a uma solicitação do Ministério
da Saúde para atendimento a pacientes internados nas emergências
que estavam aguardando cirurgias.
O senhor acha que a CBHPM é
uma reivindicação justa?
Nossa tabela de procedimentos é
atualizada do ponto de vista dos
procedimentos, mas não da remuneração. Está é uma de nossas
preocupações junto à Secretaria de
Atenção à Saúde, pois precisamos
remunerar adequadamente os nossos
profissionais. Hoje a maior bandeira
do INTO é brigar pela melhoria dos
materiais utilizados na ortopedia.

Jornal da SBOT

36º CBOT

Um encontro de

nível internacional

O Congresso da SBOT, realizado entre os dias 29 de outubro e 02 de novembro pode ser considerado
um dos maiores eventos do mundo. O grande número de inscritos revelou, mais uma vez, a
preocupação dos ortopedistas brasileiros em se manter atualizados do ponto de vista científico

O

salão principal do Riocentro estava lotado para
a abertura oficial do 36º
Congresso Brasileiro de Ortopedia
e Traumatologia. A mesa foi
composta pelo atual presidente
Neylor Lasmar, pelos presidentes
eleitos Walter Albertoni e Arlindo
Pardini; pelos presidentes do
congresso, Marcos Musafir e da
Comissão Científica, José Sérgio
Franco; Karsten Dreinhoefer,
representando a Organização
Mundial da Saúde; Luis Vargas,
representando os palestrantes
internacionais; Márcia Rosa de
Araújo, presidente do Conselho
Regional de Medicina do Rio de
Janeiro e pelo presidente da regional
da SBOT no Rio de Janeiro, Pedro
Ivo de Carvalho.
Em seu discurso o presidente da
SBOT, Neylor Lasmar fez uma
retrospectiva das atividades durante
o ano, com destaque para a inauguração da Biblioteca Virtual e o
trabalho em prol da Defesa
Profissional. Ele relembrou o
brilhante trabalho feito pelos
presidentes que o antecederam,
como Roberto Santin, Gilberto
Camanho e José Sérgio Franco e
destacou o grande senso de união

O presidente da SBOT, Neylor
Lasmar: discurso emocionado
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Abertura do 36º CBOT (da esq. para a dir.): Márcia Rosa de Araújo, Luis Vargas,
Marcos Musafir, Neylor Lasmar (presidente da SBOT), José Sérgio Franco,
Karsten Dreinhoefer, Arlindo Pardini, Walter Albertoni e Pedro Ivo de Carvalho.

Militar, à Polícia Federal e ao Corpo
de Bombeiros, que participaram
desse esforço concentrado 24 horas
por dia. O presidente da Comissão
Científica José Sérgio Franco, disse
que a preocupação foi em garantir
temas abrangentes, que atingissem
todas as áreas. "Desde o início
tivemos a preocupação de que o
programa atingisse a todos, pois
nosso congresso é o lugar ideal para
o ortopedista brasileiro conhecer os
avanços mais recentes na nossa
especialidade e proporcionar um
atendimento mais qualificado ao seu
paciente. Na verdade foi um
congresso Brasileiro feito para os
ortopedistas brasileiros", disse.
Ao fazer o balanço das atividades o
presidente da SBOT, Neylor Lasmar
disse que a organização foi
impecável, com atividades bem
distribuídas, palestrantes sabiamente
escolhidos e temas de interesse
geral. "Esse conjunto de fatores deu
um equilíbrio muito grande ao
congresso", afirmou. Sobre a
segurança, ele disse que os organizadores souberam implantar um
forte esquema sem causar constrangimentos às pessoas. "Estive na
sala de operações e fiquei impressionadíssimo com a quantidade
de equipamentos e profissionais
envolvidos nesse trabalho. Ouvi
inúmeros elogios, sobretudo dos
estrangeiros, fato que é muito bom
para o Brasil".

muito elogiadas, assim como as
existente entre os integrantes da
conferências nacionais. "As salas de
Diretoria 2004, fato que permitiu a
atualização estiveram todas lotadas
realização de inúmeros projetos
e a sessão de Defesa
durante o ano. No final,
Profissional bateu um
elogiou a dedicação dos
recorde no número de
presidentes das Comisparticipantes, com mais
sões Permanentes e dos
de dois mil ortopedistas
Comitês de Especiapresentes". A Comissão
lidades, dos membros
Organizadora entregou
do Conselho Nacional
ao presidente Neylor
de Defesa Profissional da
Lasmar uma placa de
SBOT e da Comissão
prata registrando a
Organizadora do 36º
importância de sua
Congresso da SBOT.
gestão para a área de
O presidente do conDefesa Profissional. Um
gresso, Marcos Musafir
O presidente
do congresso,
dos aspectos mais elodisse que se tratou de
Marcos Musafir
giados do congresso foi
um encontro com capara a segurança. "O
racterísticas familiares.
presidente do Riocentro afirmou que
"Desde o início nossa intenção era
foi o melhor sistema de
unir os ortopedistas e que eles
segurança já montado
viessem com a família. Inúmeros
num congresso médico no
colegas nos procuraram e disseram
Riocentro. Nossa preoque só compareceram ao congresso
cupação com essa área era
porque puderam levar seus
em respeito às pessoas que
familiares. A SBOT teve o maior
aceitaram vir ao Rio de
estande dos últimos anos; tivemos
Janeiro, tanto expositores
101 estandes, entre empresas e
quanto os congressistas e
instituições, expedimos 2.200
seus familiares", disse
crachás para expositores e batemos
Marcos Musafir. Ele agrao recorde no número de acomdeceu à Infraero pelo
panhantes inscritos, com 1.486
apoio logístico dado aos
adultos, adolescentes e crianças",
congressistas no aerocomemorou. Ele disse que as
A segurança reforçada garantiu tranquilidade
porto, às polícias Civil e
conferências internacionais foram

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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36º CB

SB
Congresso da SBO

organização

Programação Científica
Atualização
médica, reciclagem
profissional, shows,
sorteios, passeios,
reuniões de
trabalho e eleições,
em um ambiente
propício para a
confraternização
entre os
ortopedistas e
seus familiares,
tudo funcionando
em sintonia com
o programa
estabelecido.
Assim foi o
36º Congresso
Brasileiro de
Ortopedia e
Traumatologia,
realizado na
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro.
O congresso foi
tudo de bom.
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É

impossível fazer destaques da programação científica,
em meio a tantas opções de reciclagem disponibilizadas para os ortopedistas. O curso CET/CEC, que
abordou as questões menos acertadas no TEOT, as mesas
redondas modernas, com formato interativo, e os cursos
dos comitês lotaram as salas e mereceram elogios dos
participantes. Isso sem falar nas conferências internacionais, ministradas pelos convidados estrangeiros.
Segundo o presidente da Comissão Científica, José Sérgio
Franco, o objetivo foi levar informações que pudessem ser
aplicadas já no dia seguinte.

Importantes decisões

A

lém de ser um local propício para reciclagem e atualização científica, o CBOT foi palco de inúmeras
reuniões. Os trabalhos começaram um dia antes
do início do congresso, ainda na sexta-feira.
A Comissão de Educação Continuada reuniu
seus membros para discutir a recertificação e,
mais tarde, reuniu-se com os presidentes dos
Comitês de Especialidades para reavaliar a
agenda de eventos oficiais. À noite foi a vez
da reunião da Comissão Executiva.
No encontro, os presidentes das Comissões
Permanentes fizeram um balanço das atividades
durante o ano. Os detalhes podem ser conferidos
no site da SBOT (www.sbot.org.br). Também houve
reuniões da Comissão de Ensino e Treinamento
com os residentes e com os chefes dos serviços
credenciados, nas quais foram explicados detalhes
do próximo TEOT e as mudanças decorrentes da
unificação dos serviços da SBOT e do Ministério
da Educação.

Transição tranquila

D

urante a Festa de Confraternização dos ortopedistas, que aconteceu na belíssima casa de
espetáculos Ribalta, o atual presidente, Neylor Lasmar
fez a transmissão simbólica do cargo para o professor
Walter Manna Albertoni, que assume a presidência
da SBOT oficialmente em 2005. Num breve discurso,
ele afirmou que vai manter a SBOT no mesmo rumo,
investindo nas áreas de Educação Médica Continuada,
Ensino, Treinamento e Defesa Profissional. A idéia é
fazer um fórum durante o TEOT de Campinas para
delinear as ações no próximo ano, mas o foco central
continuará sendo a Defesa Profissional.

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

OT: um show de

o no Rio de janeiro
Diretoria 2005

37º CBOT

presidente eleito da
SBOT em 2005,
Walter Manna Albertoni,
juntamente com toda sua
diretoria, já estão definindo o planejamento
estratégico da SBOT no
próximo ano, mostrando
que não há tempo a
perder. Em seguida, a
diretoria 2005 reuniu-se
com toda a Comissão Organizadora do 37º CBOT, que vai acontecer em
Vitória, no Espírito Santo, para saber como estão os preparativos.

L

O

Eleições na SBOT

A

Gestão 2007

Comissão Eleitoral
da SBOT, composta
por Rames Mattar Jr.,
Samuel Ribak e Rui Maciel
de Godoy Jr., divulgou o
resultado do pleito para
a presidência da SBOT
em 2007. As eleições
ocorreram no dia 31,
segunda-feira e o anúncio oficial foi feito à
noite, durante a AssemEncontro de presidentes: Walter Albertoni
bléia Geral Ordinária
(2005), Neylor Lasmar (2004), Marcos Musafir
da SBOT. Com mais de
(2007) e Arlindo Pardini (2006)
1.600 votos – um recorde nas eleições da SBOT – o professor Marcos Esner Musafir foi
eleito 2º vice-presidente em 2005, devendo assumir a presidência
em 2007, como prevê o estatuto da SBOT. Logo após o anúncio,
ele declarou seu amor à ortopedia brasileira e afirmou que sua gestão
será pautada pelo serviço a todos os ortopedistas e que vai trabalhar
24 horas por dia, se necessário, para cumprir o grande voto de confiança
recebido dos ortopedistas brasileiros. Seu primeiro ato foi anunciar
o presidente do Congresso da SBOT em 2007, que vai acontecer em São
Paulo: será o professor Walter Manna Albertoni.
Presidente: Marcos Esner Musafir
Secretário-geral: Marcelo Tomanik Mercadante
1º Secretário: Osvandré Lech
2º secretário: Adalberto Visco
1º Tesoureiro: Hélio Barros dos Reis
2º tesoureiro: Itiro Suzuki
Presidente do 39º CBOT: Walter Manna Albertoni

Outubro 2004

ogo após a Assembléia Geral Ordinária da SBOT, no dia
31, foi feito o lançamento oficial do
próximo CBOT, que
vai acontecer em
Vitória, no Espírito
Santo, presidido por
Hélio Barros dos Reis.
Os hotéis da região
de Aracruz, onde será
realizado o congresso, já estão reservados e o Centro de Convenções
conta com uma grandiosa estrutura de lazer, incluindo um
parque aquático, que ficará à disposição dos congressistas. O presidente da Comissão Científica será o professor Roberto
Attilio de Lima Santin. A boa notícia é que 90% do espaço para estandes já está totalmente comercializado. "É um recorde nos congressos da SBOT", comemora Hélio Barroso dos Reis. "Teremos de
trabalhar muito para atingir o mesmo nível de profissionalismo
demonstrado pelo professor Marcos Musafir, que conduziu o congresso do Rio de Janeiro de forma brilhante", concluiu.

Reforma do estatuto

A

Assembléia Geral Extraordinária foi aberta para discutir um único item
na pauta: a reforma do estatuto da SBOT. O escopo da alteração,
segundo Walter Mana Albertoni, que faz parte da Comissão de Reforma do Estatuto, é que segundo o novo Código Civil Brasileiro,
qualquer alteração, mesmo as mais simples, só poderá ser feita
em assembléia com a participação de um terço dos sócios. A
idéia é que se mantenha no estatuto apenas a parte filosófica,
mas o funcionamento da SBOT, de suas regionais, comissões e
comitês passe a ser normatizado por um Regimento Geral, que deverá
ser apresentado para aprovação na próxima reunião da Comissão Executiva, que vai acontecer em janeiro próximo, durante o exame
para obtenção do
TEOT, em Campinas. Na nova
proposta, o foro
para mudanças no
regimento passa a
ser a Comissão
Executiva. Colocado em votação,
não houve manifestações contrárias e a proposta
foi aprovada por
unanimidade.

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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36º CBOT

Cultura, lazer e muita diversão
Ninguém é de ferro, já dizia o dito popular. Para aplacar o ritmo alucinante do 36º CBOT, a
organização fez questão de desenvolver uma programação paralela para que os ortopedistas
e seus familiares pudessem participar do congresso e se divertir na Cidade Maravilhosa.

Programação

O

A vez
vez das
das crianças
crianças
A

SOCIAL

Congresso da SBOT pode
ser avaliado tanto pela sua
grande quantidade de atividades científicas quanto pela riqueza
da programação social, com muitas
opções de lazer, cultura e turismo para
os congressistas e seus familiares. Uma
das maiores atrações da programação
social foi, sem dúvida alguma, o show
com o cantor Lulu Santos, um dos
ícones da música popular brasileira,
no sábado à noite, depois da
apresentação da banda Alta Voltagem.
“Gostaria de destacar o carinho com
que Lulu Santos se dirigiu aos ortopedistas e seus familiares durante o show”,
afirmou Marcos Musafir. Outro destaque foi a Festa Ortopédica, no Hard
Rock Café, promovida pelo congresso e pelo laboratório Sankyo (Loxonin®),
que contou com a presença de mais de 2.500 pessoas.

Lulu Santos

Lulu Santos: agito

A banda Alta Voltagem teve boa performance

N

o sábado à
noite, enquanto
a música corria
solta no salão nobre do
Ribalta, as bruxas estavam à solta em outra
sala, onde os filhos dos
ortopedistas se divertiam
numa festa exclusiva.
Tudo na mais perfeita
ordem. Nos dias que se
seguiram, teve gincanas,
jogos, oficinas de artes, videokê e shows de mágica, com a participação de
mais de 130 crianças. A Comissão Organizadora recebeu inúmeros e-mails
de pais que elogiaram a programação infantil, afirmando que puderam
aproveitar o congresso sem preocupações.

Sorte pra que te quero

D

urante o congresso foram sorteados dois automóveis Corsa Classic
zero km. Um dos carros foi oferecido pela Zimmer internacional e o
outro pelas empresas prestadoras de serviços no congresso. Os
ganhardores foram Marcos de Matos e Heider
Alves de Mendonça. Foram sorteados
também, um pacote completo para
o congresso da Academia Americana
de Ortopedia (AAOS) e um pacote
para o 37º CBOT. Os ganhadores foram, respectivamente
Roberto Pinto de Carvalho e
Pedro Marcel Bertrand.
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ESPAÇO JURÍDICO

Parecer sobre áreas de atuação
Tendo em vista inúmeros pedidos de membros, a SBOT discorrerá, através de sua Assessoria Jurídica, a respeito da
realização de cirurgias na coluna vertebral pelo ortopedista.

O

s consulentes são especialistas
em ortopedia, também
associados à SBC. Vale
ressaltar que em consonância com o
Convênio firmado pela AMB com o CFM
para a concessão de Título de
Especialista, o qual estabelece que as
sociedades têm a incumbência de
qualificar o médico que pretende possuir
o título, à SBOT, enquanto sociedade
reconhecida pelo Conselho Federal de
Medicina, compete a atribuição. Em que
pese a qualificação dos interessados na
especialidade de ortopedia, primeiramente é importante citar o artigo 17 da
lei nº 3268/57, que dispõe sobre a competência dos conselhos de medicina, o
quanto segue:
Art. 17: "Os médicos só poderão exercer
legalmente a medicina, em qualquer de
seus ramos ou especialidades, após o
prévio registro de seus títulos, diplomas,
certificados ou cartas do Ministério da
Educação e Cultura e de sua inscrição
no Conselho regional de Medicina, sob
cuja jurisdição se achar o local de sua
atividade". (grifo nosso)
Com base na citada lei, o Conselho
Regional de Medicina, órgão fiscalizador e normatizador da ética médica,
entende que o "médico pode atuar em
qualquer área, independentemente de
especialização, desde que se sinta apto.
Cabe ressaltar, que o limite deste pro-

ceder é fixado de acordo com a conscoluna aos neurocirurgiões, o que vem
ciência e habilidade do médico que resocorrendo por algumas operadoras de
ponde, todavia, pela prática de seus
saúde, é, pelas mesmas justificativas,
atos" (Processo Consulta nº 8062/88 do
contrária aos ditames éticos definidos
CREMESP). Efetivamente, com este
pelo Conselho de Medicina. Efetivaposicionamento, decorrente de lei, é
mente, nos termos da Resolução CFM
permitido ao médico exercer seu ofício
nº 1.666/2003, a Cirurgia de coluna é
em diversas áreas. PoÁrea de Atuação da
rém, a titulação na espeNeurocirurgia. Con“Desde que
cialidade só é possível legalmente habilitado tudo, a Normativa 02/
quando o profissional
2003 da Comissão Mise inscrito no
possui título que o defina
ta de Especialidades, no
respectivo Conselho
como tal.
âmbito de suas atriLogo, desde que legal- Regional onde atua, o buições, conforme conmente habilitado e insvênio CFM/CNRM/AMB,
médico não tem
crito no respectivo Coninclui a Cirurgia de
restrições à prática de Coluna como Área de
selho Regional onde
atos nas mais
atua, o médico não tem
Atuação da Especiavariadas áreas”.
restrições à prática de
lidade Ortopedia e
atos nas mais variadas
Traumatologia. Em conáreas. O registro no referido órgão é
clusão, os médicos em geral podem
documento que habilita seu portador ao
exercer a medicina em qualquer de seus
exercício da medicina, de maneira única.
ramos. Logo, os médicos com título de
Na esteira desse raciocínio o profissional
especialista em ortopedia, igualmente
é livre para escolher a área de trabalho,
aos que também são membros da
segundo seu interesse, experiência,
Sociedade Brasileira de Coluna, com
competência e aptidão, afinal, ele é o
experiência em cirurgia de coluna, têm
único responsável pelos atos que pratica.
o direito de realizar as referidas cirurgias,
È por isso que, em hipótese alguma, as
sendo que não há justificativa para que
operadoras de planos de saúde,
os hospitais em geral, as operadoras de
cooperativas e afins, e nem mesmo o
planos de saúde e afins, cooperativas e
SUS, podem exigir título de especialidade
o SUS não autorizem o procedimento
para autorizar cirurgia de coluna. Paracirúrgico aos mesmos, com base nos
lelamente, a restrição de cirurgias de
entendimentos do Conselho Federal e

Regional de Medicina e da SBOT, decorrentes de lei. Talvez, no caso em
apreço, as presentes informações
possam aclarar o entendimento dos responsáveis envolvidos. Mas, se a tentativa
for em vão, o mais recomendável é que
as condutas dos mesmos ou dos auditores em geral, enquanto médicos, sejam
denunciadas ao Conselho Regional de
Medicina. Por fim, vale reproduzir, nos
termos da Resolução CFM nº 1666/
2003, que dispõe sobre o Convênio de
Reconhecimento de Especialidades
Médicas, firmado entre o Conselho
Federal de Medicina, a Associação
Médica Brasileira e a Comissão Nacional
de Residência Médica, os termos da
Normativa 02/2003 do Conselho
Federal de Medicina, senão vejamos:
"A Comissão Mista de Especialidades
reunida em 9/12/2003 em Brasília,
dentro do âmbito de suas atribuições,
conforme Convênio CFM/CNRM/AMB,
e, após apresentação de documentos
encaminhados pela Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia, entende
que a Cirurgia de Coluna deve ser incluída também como Área de Atuação
da Ortopedia e Traumatologia, devendo
a mesma ser compartilhada, no seu
programa de formação e avaliação,
pela especialidade Neurocirurgia".
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica

IMPLANTES

Otimizando o uso de materiais

Pesquisadores da Unicamp conseguem bons resultados no tratamento de fraturas otimizando o uso de materiais
de implante de menor custo, através de técnicas minimamente invasivas

U

sar a criatividade para encontrar
soluções mais simples para
cirurgias que necessitem de
materiais de implante, com menor custo
e sem prejuízo para o paciente. O professor William Dias Belangero, do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), juntamente com
o ortopedista Bruno Livani, desenvolveram um novo método para o tratamento da fratura da diáfise do úmero
utilizando uma técnica não convencional: implante de uma placa de aço
inoxidável muito comum no mercado
com acesso cirúrgico minimamente
invasivo. A pesquisa foi aprovada pela
Comissão de Ética do Hospital das
Clínicas da Unicamp e vários pacientes
foram submetidos ao tratamento, com
resultados satisfatórios. "Apresentamos
nosso trabalho em congressos do Comitê de Trauma e conseguimos publicálo em periódico internacional da nossa
especialidade, fato que para nós reflete
a qualidade da pesquisa", diz. Segundo

Outubro 2004

minimamente invasivo. "O
ele, trata-se de mais uma
que fizemos foi agregarmos
opção de tratamento das
fraturas da diáfise do úmero,
a placa em onda a um prosobretudo em pacientes policedimento minimamente invasivo para o tratamento de
traumatizados que necesfraturas transversas. Nos
sitam de cirurgia. O fator
estudos biomecânicos permais interessante é o uso de
materiais de implante cocebemos que para as framuns no mercado, de fácil
turas estáveis a placa em
onda tinha um desempenho
acesso e de menor custo.
mecânico melhor, com
Outro trabalho refere-se ao
maior resistência do matratamento das fraturas de
Willian Belangero
terial à fatiga", explica. Os
diáfise de fêmur, cujo protocolo prevê o uso de hastes intraprimeiros 30 pacientes apresentaram
resultados satisfatórios, apresentados
medulares. "As hastes intramedulares
posteriormente em congresso do Comitê
são a primeira escolha para este tipo de
de Trauma, ganhando o prêmio de
fraturas, e sobre isso não há discussão",
melhor tema livre. A parte experimental
adianta o pesquisador. O problema,
segundo ele, é que às vezes o cirurgião
resultou na tese de mestrado do dr.
não dispõe de uma infra-estrutura
Alessando Angelini, co-autor do estudo.
Os estudos causaram surpresa no meio
adequada para esse tipo de cirurgia. "Em
ortopédico, porque aparentemente iam
algumas regiões, nem as hastes ele tem
de encontro a princípios até então
à sua disposição", diz. Para estes casos
imutáveis. "Muitos colegas estranharam,
é que reside a importância do estudo,
que se baseia no uso de placas molafinal estávamos propondo tratar com
dadas em onda através de um acesso
uma técnica de estabilidade relativa uma

fratura de traço simples". Ele faz questão
de esclarecer que não propõe a
substituição de uma técnica pela outra.
"A haste intramedular é o melhor
tratamento. Não discuto isso. Nosso
método é mais uma alternativa para
cirurgiões que não dispõem de estrutura
adequada ou para pacientes com
fraturas múltiplas. Mesmo em regiões
mais pobres existe placa e parafuso, que
é o implante mais comum na ortopedia.
Através de duas pequenas incisões o
cirurgião introduz a placa, faz a redução
e a fixação da fratura, controlando com
aparelho de RX", explica.
Belangero diz que o pesquisador que
atua em universidade não deve agir
apenas como um reprodutor das
técnicas desenvolvidas em países do
primeiro mundo. "Não temos o mesmo
potencial econômico e muitas vezes
acabamos por criar um custo para o
nosso sistema de saúde que pode ser
evitado. Se pudermos otimizar os recursos, estaremos prestando um grande
serviço à sociedade em geral", concluiu.

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

manutenção dos padrões
éticos e morais de uma
sociedade é tarefa difícil e
define a respeitabilidade desta
sociedade. A SBOT foi fundada em
1935 com a função de divulgar a
especialidade de Ortopedia e
Traumatologia no Brasil, zelando por
valores éticos no exercício desta
especialidade. Naquela época o
médico era um profissional de boa
origem familiar, bem remunerado e
respeitado na sociedade civil. As
fotos que temos do primeiro
Congresso Brasileiro, na cidade do
Rio de Janeiro, nos mostram
indivíduos elegantes e bem postos
no hotel Quitandinha, centro da
aristocracia carioca e brasileira. Não
havia a necessidade de grandes
patrocínios, pois o valor pago pelos
inscritos supria as despesas de
organização.
Os anos se passaram, a especialidade evoluiu, os novos materiais
surgiram e com eles os fabricantes e
comercializadores. A figura do
médico perdeu o respeito dos
primeiros anos, pois tornou-se mal
remunerada e, como tal, sujeita a
condições de trabalho pouco dignas.
Com esse panorama a SBOT precisou rever seus princípios éticos e
sua missão, pois divulgar e zelar
pelos valores éticos do exercício da
Ortopedia passou a ser tarefa difícil
e distinta daquela proposta na
fundação da nossa sociedade. A
associação da má remuneração com
comercialização de materiais
necessários para o exercício da
profissão gerou uma relação
médico/fornecedores que merece
novas definições de princípios. O
trabalho remunerado por terceiros
interpôs uma nova variável entre o
médico e o paciente.
Vários aspectos positivos surgiram,
como os grandes congressos
viabilizados pelos grandes patrocinadores, que possibilitaram o acesso
a milhares de ortopedistas a um
custo acessível, democratizando o
conhecimento, porém, mais uma vez
o relacionamento ético precisou ser
revisto para evitar o monopólio dos
gigantes ou a informação enganosa.
No exercício da profissão a presença
das empresas vendedoras de planos
de saúde também trouxe benefícios,
pois a saúde pública não poderia
arcar com os custos dos avanços da
especialidade, especialmente no
campo de diagnóstico e dos novos
materiais de implante.
Infelizmente houve excessos nestas
novas relações e os padrões éticos e
morais tornaram-se fundamentais
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para a manutenção da respeitabilidade e da identidade da SBOT.
Como definir, atualizar e manter
padrões éticos e morais e manter a
defesa profissional numa sociedade
dinâmica, que troca de presidente
anualmente e que está preocupada
com um extenso programa de
educação continuada e de seleção
de seus membros? Seria muito difícil
se não tivéssemos o homem que
sempre se sobrepõe à instituição,
atualizando e fortalecendo as suas
bases. Nós, da SBOT, temos a
felicidade de contar com este
homem que há anos, com a sua voz
rouca, chama nossa atenção e nos
conduz no caminho da ética e da
defesa profissional.
Há mais de vinte anos eu o ouço
falar em tabela de honorários, em
princípios éticos e da necessidade da
união entre todas as entidades
médicas numa única entidade. No
princípio falava para poucos, mas
sua honestidade, determinação e
coerência durante todos estes anos
chamou a atenção dos colegas.
Neste congresso brasileiro, realizado
na cidade do Rio de Janeiro em um
grande centro de convenções com
grandes patrocinadores, falou para
milhares de ortopedistas agora
interessados nas suas palavras, que
acabaram sendo repetidas à
exaustão.
Sua inteligência e determinação
fizeram com que ele permanecesse
à frente das comissões de Ética e
Defesa Profissional de vários
presidentes. Com o seu jornal, hoje
a publicação de ortopedia mais lida
no Brasil, manteve a sociedade
unida pela informação e motivada
pelos seus editoriais.
Suas idéias venceram: hoje há uma
tabela de honorários em fase final
de aprovação, há uma determinação de nos unirmos em uma única
sociedade médica e a SBOT atualiza
os seus princípios éticos impedindo
que indivíduos que respondam
por qualquer questionamento
ético profiram palestras em nossos
congressos.
Meu caro amigo Bitar, nós vencemos
o desafio de manter um padrão ético
e moral graças a felicidade de
contarmos com uma pessoa de sua
envergadura moral e da sua determinação na nossa sociedade. Tenha
certeza de que todos sentimos muito
orgulho ao ouvir aquela voz rouca
clamando por ética e justiça no exercício da Ortopedia e Traumatologia.

SBOT - DF
O dia 9 de novembro de 2004 foi
um dia histórico para os ortopedistas
do Distrito Federal. Neste dia, pela
primeira vez em sua história, a SBOTDF teve uma eleição com duas chapas
concorrendo para sua diretoria. O
pleito ocorreu na Associação Médica
de Brasília (AMBr), das 19 às 22h. Foi
marcante o comparecimento às
urnas: mais de 80% dos colegas em
condições de voto, ou seja, membros
titulares quites com a sociedade,
compareceu para votar. Um benefício
para a SBOT foi que uma boa parte
dos inadimplentes no Distrito Federal
quitou os seus débitos nas vésperas
da eleição, simplesmente para poder
votar. Apesar da disputa, foram
momentos de congraçamento entre
os colegas partidários das duas
chapas, e o mais importante é que
todos saíram dispostos a unir forças
pela ortopedia brasiliense e brasileira.
Antes da apuração dos 81 votos
depositados na urna, a comissão
eleitoral, composta por membros do
CRM-DF, AMBr, Sindicato dos Médicos
e um representante de cada chapa,
decidiu por não considerar quatro
votos (que estavam devidamente
lacrados em envelopes e separados)
por serem de membros que diziam
estar quites, mas que não estavam na
lista enviada no dia da votação pela

SBOT. A contagem dos votos
contabilizou três votos anulados
por rasura, 45 votos para a
Chapa 1 e 29 votos para a Chapa 2.
A chapa eleita para o biênio 20052006 foi a chapa 1, assim composta:
Chapa 1 – União e Democracia –
Presidente: Aloísio F. Bonavides Júnior;
Vice-Presidente: João Eduardo
Simionato; 1º Secretário: Ernesto
Rodrigues Gama; 2º Secretário:
Giuliano Oliveira Freire; 1º
Tesoureiro: Eric Arruda Villela;
2º Tesoureiro: Walter Rodrigo
Daher; Delegados: Sydney Abrão
Haje, Paulo Lobo Júnior e Mário
Márcio M. Oliveira; Delegados suplentes: Edelmiro Torres Perez,
Afonso Henriques P. A. Fernandes e
Ricardo Stival.
Sydney Haje
Presidente SBOT-DF

Agradecimento
À SBOT, em especial ao Departamento Jurídico na pessoa da dra.
Adriana C. Turri Joubert, envio meus
sinceros agradecimentos pela
atenção a mim dispensada. Gostaria
de dizer que com a ajuda do
Departamento Jurídico da SBOT eu
consegui manter o credenciamento
pelo Sistema Único de Saúde para
meu hospital.
Carlos Alberto M. Costa

Meu caro amigo Bitar, obrigado.
Gilberto Luis Camanho

Ligue grátis 0800 557268
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10 a 12

Nov

Durante o 36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia o presidente da
Comissão de Educação Continuada, Moisés
Cohen anunciou os vencedores do prêmio
SBOT/ARCOXIA 2004. O julgamento contou
com critérios rigorosos. Cada membro deu
sua nota para os trabalhos e foram
escolhidos quatro trabalhos com a nota
maior. Confira a relação dos ganhadores:

05 a 07

Prêmio: Prof. Gastão Veloso
Autor: Leandro José Reckers (Universidade
Federal de São Paulo/Escola Paulista de
Medicina - UNIFESP/EPM - Depto. de
Cirurgia e Disciplina de Técnica Operatória
e Cirurgia Experimental)

Dez

Pesquisa

co
-autores: Djalma José Fagundes, Márcia
co-autores:
Bento Moreira, Moisés Cohen, Vanessa
Carla Paiva, José luiz Pozo Raymundo
Tema: A relação entre diferentes temperaturas e períodos de preservação sobre a
celularidade de meniscos de coelhos

Prêmio: Prof. Bruno Maia
Autor: Tarcísio Barros (IOT-HC-FMUSP)
Co
-autores: Dalton Chamone, Alfredo
Co-autores:
Mendrone, Érika Meirelles Kalil, Reginaldo
Perilo, Alexandre Fogaça, Amaro Camargo,
Raphael Marcon
Tema: Emprego de células progenitoras no
tratamento da lesão medular crônica em
humanos: resultados preliminares

Pesquisa
Prêmio: Prof. Orlando Pinto de Souza
Autor: Helton Defino
(Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto)
Co
-autores: Albert Schiaveto, Luciana Neves
Co-autores:
do Nascimento, Célia Aparecida da Silva,
Elaine Aparecida Del Bel
Tema: Estudo experimental das alterações
vasculares da medula espinhal induzidas por
traumatismo mecânico e compressão do canal

Outubro 2004

Mar Fev

Clínico

Curso de Atualização - Ombro
Anfiteatro do Hospital Sírio Libânes
Secretaria Regional/SP - F: (11) 3889-7073
Congreso Paraguayo de Ortopedia y Traumatología
Asunción - Paraguay - F: (595 21) 609-109
7º Curso Simulado da SBOT-RJ (prova escrita)
Rio de Janeiro/RJ - F:(21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br
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I Curso de Atualização em Cirurgia da Mão
Hospital Alemão Osvaldo Cruz São Paulo/ SP
SBCM e SBOT - Regional/SP - www.cirurgiadamao.org.br

17 a 20

XL Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología
Viña del Mar - Chile - F: (56-2) 2072151

26 e 27

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

02 a 04

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

03 a 04

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

05 a 09

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

09 a 11

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

15 a 19

4º Curso Intensivo para R3
Rio de Janeiro/RJ - F:(21) 2543-3844 - www.sbotrj.com.br

EVENTOS

Abr

Geral

AAHKS - 14th Annual Meeting - American
Association of Hip and Knee Surgeons
Dallas, Texas (EUA) - www.aahks.org
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Clínico
Prêmio: Prof. Luiz de Rezende Puech
Autor: Leandro José Reckers
(Santa Casa de Misericórdia de Pelotas)
-autores: José Luiz Pozo Raymundo,
Co
Co-autores:
Josiene P. Venâncio, Djalma José Fagundes,
Décio Valente Renck, Renato Locks
Tema: Fratura de fêmur em criança submetida à haste de Ender por única via lateral
retrógrada, avaliação tomográfica do eixo
mecânico e da anteversão femoral

2004

23 a 27
30 a
02/04

2005

72 Annual Meeting - American Academy
of Orthopaedic Surgeons
Washington - EUA - www.aaos.org
XXV Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
Joinville/SC - F:(11) 5092-3426 cirurgiadamao@uol.com.br

03 a 07

Isakos Fifth Biennal Congress
Holywood, FL - USA - www.isakos.com / isakos@iskos.com

07 a 09

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

20 a 24

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

21 a 23

XI Congresso Norte/Nordeste de Ortopedia
e Traumatologia
Maceió/Al - F: (82) 325-8158

28 a 30

XIV Congresso Sul-Brasileiro
Estação Embratel Convention Center/Curitiba
SBOT - Regional/PR - F: (41) 262-8023

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

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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FÓRUM DE DEFESA PROFISSIONAL

A SBOT continua

dando exemplo

O Fórum de Defesa Profissional, realizado durante o 36º CBOT, reuniu milhares de ortopedistas no salão nobre do
Riocentro e reafirmou a disposição da SBOT em continuar lutando pela implantação da CBHPM

A

realização do Fórum de
para discutirmos as disparidades da
Defesa Profissional durante o
tabela. Aqui a discussão avança.
Congresso da SBOT no Rio
O que não podemos mais é
de Janeiro mais uma vez deixou
continuar jogando dúvidas ao
claro que a Ortopedia não está
vento, que só trazem prejuízos ao
apática ao movimento pela implannosso movimento", disse.
tação da CBHPM, do Ato Médico e
Depoimentos dados pelos partida criação da Ordem dos Médicos
cipantes levam a crer que somente
do Brasil. O auditório loa conversão da CBHPM
tado revelou o grande
em lei irá dissipar de
interesse da classe ortovez todas as dúvidas. O
pédica pela continuação
deputado federal Mário
do movimento. CompaHeringer, que é ortoreceram ao encontro
pedista e que tem parrepresentantes das entiticipado assiduamente
dades médicas naciodas discussões sobre
nais e parlamentares
o assunto na Câmara
ligados à área da saúde.
dos Deputados, afirmou
O objetivo maior do
que a lei apenas não
encontro era posicionar
basta. "Se a classe méos ortopedistas sobre
dica como um todo
como está as discussões
não continuar fazendo
O deputado federal
para a aprovação da
o que vocês fizeram
Mário Heringer foi um
lei que adota a CBHPM
em agosto, em Brasília,
dos participantes
como referencial único
o requerimento nem
de remuneração dos médicos,
sequer irá para o plenário", disse
mas revelou que ainda há dúvidas
ele, lembrando que o requerimento
sobre o assunto. O presidente da
de urgência só foi aprovado por
Comissão de Defesa Profissional da
pressão da SBOT.
SBOT, George Bitar que coordenou
Ele conclamou os médicos a
o encontro, afirmou que as críticas,
continuarem trabalhando para a
quando feitas no fórum adequado,
aprovação da CBHPM o mais
são muito bem-vindas. "Este é o local
rapidamente possível, ainda que
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com erros. "Depois
disso podemos discutir até a exaustão,
mas a prioridade
atual é para a
aprovação", afirmou. O secretáriogeral da SBOT,
Rames Mattar disse, em plenário,
que a SBOT vai
continuar mobilizando seus membros para partiO Auditório lotado durante o Fórum revelou o grande
interesse dos ortopedistas na luta pela CBHPM
cipar ativamente
do processo de vodiferença". O presidente Neylor
tação no congresso, mas disse
Lasmar encerrou o fórum afirmando
que a AMB precisa mobilizar
que os problemas da CBHPM já são
médicos de outras especialidades.
conhecidos e estão sendo solucio"Sozinhos não conseguiremos avannados. "Precisamos continuar unidos
çar muito". Segundo Mário Heringer,
e trabalhar para que o texto seja
se não houver pressão, dificilaprovado", salientou. Ele disse que
mente o projeto será votado neste
a Comissão Executiva do Conselho
ano. "A CBHPM precisa vencer
Nacional de Defesa Profissional está
todas as Medidas Provisórias que
habilitada para prestar quaisquer
estão trancando a pauta, tanto
esclarecimentos e receber todas
na Câmara quanto no Senado.
as críticas. "Antes de veicular
Não creio que esse projeto seja
qualquer informação contrária à
votado até o final do ano, a não
orientação da SBOT, troquem
ser que haja convocação extraordiinformações com esse colegas. Se
nária do Congresso. Se isso aconisso for feito, todos verão que só
tecer, é preciso que os médicos
temos a ganhar", concluiu.
estejam unidos. Só isso fará a

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