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Superior Tribunal de Justiça considerou
legal a cobrança de honorários por

diferença de classes para pacientes do SUS.
Com a decisão, o paciente que tiver

condições poderá receber atendimento
em melhores acomodações e pelo

médico de sua confiança, mediante
pagamento da diferença. O
tribunal decidiu, ainda, que ele
tem direito à internação desde
que a mesma seja solicitada
por seu médico de confiança,
preservando-se a autonomia
do profissional médico. O
Jornal da SBOT entrevistou
os ortopedistas Anastácio
Kotzias (SC), Roberto Sérgio
de Tavares Canto (MG),
Jomar Hygino Guerra (PE),
Renato Graça (RJ), Gabriel
Skroch (PR), Chang Shia Po
(AM) e Flávio Barbi (SP)
sobre o assunto.

OCongresso Brasileiro de Ortopedia
e Traumatologia vai acontecer em

Vitória, capital do Espírito Santo. Será a
primeira vez que o Estado vai sediar o
Congresso da SBOT. A comissão organizadora
está trabalhando para oferecer um evento à
altura dos melhores congressos internacionais.
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SBOT

A estrutura física da SBOT ficou maior,
com a aquisição de dois novos conjuntos
para a Sede Nacional, que já sofria
com a falta de espaço. As novas salas
irão permitir melhor acomodação das
Comissões Permanentes.
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Editorial

A sociedade como um todo está se vendo
em dificuldades com os seus valores morais.
Sinal dos tempos. Não há mais rubor, pudor
e muito menos ética. Vale tudo: do tostão
ao milhão. O que importa não é o futuro, é
o agora: – tá na mão, tá bão!

Laranjas, Médicos,
   Médicos-laranjas
Laranjas, Médicos,
   Médicos-laranjas

    Palavra do
presidente

A SBOT intensifica sua atuação de apoio
junto às entidades médicas nacionais,
sobretudo AMB e CFM, para implantação
da CBHPM visando melhores condições de
trabalho para a classe médica brasileira.

A luta pela
CBHPM
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O 1º tesoureiro da SBOT, Pedro Péricles
Ribeiro Baptista afirmou que o objetivo
financeiro para este ano não é cortar
custos, mas otimizar os recursos para
dar maior retorno aos ortopedistas na
forma de serviços.

Finanças em diaFinanças em dia
Entrevista
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Walter Manna Albertoni
PPPPPresidente da SBOresidente da SBOresidente da SBOresidente da SBOresidente da SBOTTTTT

PALAVRA DO PRESIDENTEEDITORIAL
Laranja madura

Na beira da estrada
- Tá bichada, Zé!

Ou tem marimbondo no pé.
(Ataulfo Alves)Médicos-laranjasMédicos-laranjas

NNem o diretor Howard Hawks e muito
menos John Wayne, da fantástica e épica
película intitulada Rio Vermelho (1948),

poderiam imaginar no que se transformou a
"corrida do ouro". Hoje, cancans, cowboys,
mocinhos e bandidos são outros. Todos, porém,
com uma irônica e maliciosa expressão no rosto,
justificam de maneira desavergonhada suas
atitudes dizendo sorridentes: "é... todos temos que
sobreviver!!" E eu pergunto: a que preço?
Lindas mocinhas, casadoiras, mamães de outrora,
engalfinham-se hoje por um punhado de dinheiro
apenas para despirem-se e mostrar sua "arte",
mas fa-lo-iam por menos, tão somente para ficar
na mídia. A sociedade como um todo está se
vendo em dificuldades com os seus valores
morais. Sinal dos tempos. Não há mais rubor,
pudor e muito menos ética. Vale tudo: do tostão
ao milhão. O que importa não é o futuro, é o
agora: – Tá na mão, tá bão!
Mas o que nos entristece é que, cada um sabe
muito bem o que está acontecendo e diferen-
temente dos John Waynes da vida, que apenas
representavam um papel, todos sabem que neste
filme a coisa é real (ôpa, ato falho), melhor
dizendo, a coisa é de verdade. E quando envolve
a Medicina, o ilícito fica muito pior. Não sou muito
bom em farmacologia, farmacodinâmica,
psicologia e outras paragens, mas julgo que esse
"modus vivendi" é extremamente perigoso.
Perigoso sim, porque tem todos os ingredientes
químicos de uma droga, além de todos os insumos
que caracterizam todo e qualquer vício.
Feita a comparação, é automática a necessidade
de delineamento do cenário e dos personagens.
O "pó" é o metal, desde o inoxidável até ao mais
refinado, que dizem ser inerte e radiotransparente.
Para John, diria eu que o ouro hoje vale pouco, o
que vale mesmo é uma mistura de titânio, alu-
mínio com vanadio (e não importa a procedência).
E mais, não é preciso, enfrentar quilômetros no
lombo suado de um cavalo, passar por índios e
estar encarando bizões. O "carvão" agora chega

via net, na conta bancária do angustiado. Não é
viciante? Usou e logo vem aquela sensação
de prazer e alívio, que o transporta para o
sonho que você sonhar. E é aí que mora o
perigo. As conseqüências passam a ser mais
importantes e estimulantes do que a própria
causa (essa é prá pensar).
O objetivo virou apenas e tão somente um meio.
E todos, digo quase todos, estão entrando nessa.
É exatamente um garimpo onde o número total
de atendimentos constitui uma peneirada na
busca desenfreada por algumas "pepitas". O meu
amigo, o Sr. Passarinho, um soteropolitano de 74
anos, relatou assustado a pressa com que o jovem
médico realizava o seu exame de vista e quando
pediu um tempo para identificar aquelas
pequenas letrinhas, dizendo "calma doutor, está
muito rápido!", o interlocutor respondeu-lhe "aqui
é assim mesmo", como querendo dizer-lhe, pelo
preço que me pagam a consulta tem de ser nesse
ritmo, rapidinho. E por que aceitou aquele
preço? Estaria ele garimpando uma substituição
de cristalino?
Os dos olhos não são diferentes dos que mexem
com o coração, e estes também não diferem dos
que lidam com infecção. Poucos são aqueles que
hoje resistem aos milagres das sondas e cateteres,
e se destinam ao conhecimento auscultado. Até
na graduação, as especialidades emergentes para
a opção do futuro profissional são aquelas que
têm procedimentos que geram insumos; insumos
ao vício. E por aí vai. Os avanços tecnológicos
têm valor inegável, mas a volúpia desencadeada
vai, certamente, gerar efeitos colaterais. Sim,
porque embora todos se sintam cobertos de razão,
tanto os que estimulam quanto os estimulados,
alguém vai pagar esta conta. E aí sim, vai sobrar
pouca coisa boa para se contar. Que saudades
dos filmes de cowboy, onde a ganância e a
insanidade eram apenas representadas e os
personagens tinham muito mais poesia.

Cláudio Santili
EditorEditorEditorEditorEditor-----chefechefechefechefechefe

Laranjas, Médicos,Laranjas, Médicos,

OOsubstitutivo do Projeto de Lei 3.466, que
referencia a Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos (CBHPM), está

muito próximo de ser colacado em votação na Câmara
dos Deputados. A SBOT continua concentrando sua
atuação na área de Defesa Profissional. No último dia 15
de março estivemos em Brasília, juntamente com os
colegas George Bitar, Hélio Barroso dos Reis e Frederico
Genuíno – com o suporte de Aloísio Fernandes Bonavides
Júnior, presidente da regional da SBOT no Distrito
Federal –, onde acompanhamos o presidente da Asso-
ciação Médica Brasileira, Eleuses Vieira de Paiva em sua
cruzada de pressão sobre os parlamentares. Percorremos
gabinetes de deputados e senadores para discutir o
substitutivo do Projeto de Lei 3.466, de autoria do deputado
Inocêncio Oliveira, que tem como relator o deputado
Rafael Guerra. Reunimo-nos com o deputado Ney Lopes,
membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania da Câmara, que garantiu não haver nenhum
impedimento constitucional para sua votação. O mais
importante é que o substitutivo já passou por todas as
correções, revisões e acordos possíveis e está pronto para
ser  votado, podendo ser aprovado até sem a necessidade
de votação nominal no plenário, caso haja acordo entre
os líderes partidários. Esta é a nossa expectativa, porque
o texto está bastante enxuto, basicamente restrito à
implantação da CBHPM e sua revisão anual. A própria
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que apresentou
diversas restrições à versão original do projeto, já entendeu
sua importância para o sistema de saúde suplementar.
Nesta reta final, a SBOT intensifica sua atuação de apoio
às entidades médicas nacionais, sobretudo AMB e CFM,
procurando colaborar com a busca por melhores con-
dições de trabalho para a classe médica brasileira.

CBHPMA luta pela CBHPMA luta pela

Eleuses Paiva e Rafael
Guerra (ao centro),
acompanhados por
Walter Albertoni e

ortopedistas de várias
regiões em Brasília,

em 15 de março.
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Para o tesoureiro da
SBOT, Pedro Péricles

Ribeiro Baptista,
administrar os recursos
de uma entidade exige

responsabilidade e
bom senso. Segundo

ele o trabalho é
facilitado porque a

SBOT tem um
fluxo financeiro bem
equilibrado. “Nosso

objetivo não
é cortar custos, mas

principalmente,
otimizar os recursos

para dar maior
retorno aos

ortopedistas", afirmou.
Ele concedeu a

seguinte entrevista ao
Jornal da SBOT:

várias implementações já em exe-
cução, apesar do curto tempo que
estamos em exercício.

A SBOT é uma entidade
saudável do ponto de vista
financeiro?
Sim. Verificamos uma crescente
evolução da sociedade. Pudemos
observar que cada administração
tem conseguido exercer seu curto
mandato, criando, aprimorando,
fortalecendo o patrimônio, bem
como aplicando com compe-
tência o capital de modo a gerir,
com segurança, não apenas o
ano de atuação como também
transferir um fundo de caixa sufi-
ciente para que a nova diretoria
administre o dia a dia tranqüi-
lamente, até que o reforço do
caixa ocorra com a entrada das
novas anuidades.

Quais são as prioridades para
este ano? Há projetos especí-
ficos para a tesouraria?
Sim. O novo Código Civil já nos
impunha necessidades. Além disso,
nossa sociedade cresceu exponen-
cialmente nos últimos anos. Hoje
totalizamos 8.895 ortopedistas.
Os serviços prestados pela nossa
entidade aumentam a cada gestão.
O número de funcionários cresceu
para poder atender às demandas.
Tudo converge para a necessi-
dade de se normatizar os pro-
cedimentos. Estamos procurando
desenhar um modelo que possi-
bilite sugerir um formato adminis-
trativo para a SBOT que possa
ser extrapolado para as Re-
gionais. Com as implicações do
novo Código Civil, há a neces-

sidade da tesouraria acompanhar,
da sede da SBOT, todo o fluxo
financeiro do Congresso Brasileiro.
Isto já está sendo executado no
Congresso deste ano, que ocor-
rerá em Vitória. As despesas e
receitas estão sendo
lançadas mês a mês di-
retamente na contabi-
lidade da SBOT.

Em qualquer organi-
zação o tesoureiro
geralmente é aquele
encarregado de dizer
não aos constantes
pedidos de verbas.
Ser tesoureiro é saber
administrar estes con-
flitos, se é que eles
existem?
Se fosse uma questão
de dizer sim ou não,
seria simples, mas não é.
Na realidade os recursos
existem para serem de-
volvidos para os asso-
ciados e precisam ser
bem geridos. O que faci-
lita nosso trabalho é
que as Comissões já
têm seus gastos otimi-
zados, as regionais já
têm estabelecido um certo per-
centual e a SBOT Nacional tem
seu orçamento adequado para
garantir as ações e projetos que
já foram definidos. Na medida
em que algo sai desse fluxo,
precisamos administrar da melhor
maneira possível. Nossas priori-
dades já estão estabelecidas
e quando isso fica claro, temos
maior liberdade até para dizer
sim ou não.

Como o senhor avalia o
trabalho da tesouraria
até este momento?

Temos aprendido muito. Durante
todo o mês de janeiro estagiamos
na sede Nacional para conhecermos
o modo como a SBOT era adminis-
trada e, juntamente com a orien-
tação da consultoria empresarial,
realizamos ajustes, procurando
atender as normas que entraram
em vigor com o novo Código
Civil. Nossa sociedade atual-
mente é gerida pela regulamen-
tação das associações. Conse-
guimos avançar bastante, com
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A Comissão de
Educação Continuada
divulgou as normas

para a próxima edição
dos Prêmios Anuais da
SBOT - Prêmio SBOT/

Arcoxia. Inscrições vão
até 15 de setembro

O prêmio anual será dividido
em duas categorias, com
dois prêmios por categoria.

Em cada categoria – Estudo Clínico
ou Pesquisa – um dos prêmios será
para o Jovem Pesquisador (40 anos
de idade). Para a inscrição, o autor
principal deverá ser membro titular da
SBOT, estar quite com a tesouraria e
estar regularmente inscrito no Con-
gresso Anual da SBOT. Os concor-
rentes poderão inscrever-se com mais

de uma obra em qualquer das cate-
gorias, mas devem ficar atentos às
normas previstas no regulamento.
Os originais deverão ser rigorosa-
mente inéditos e trazer apenas o
título da obra, pseudônimo do con-
corrente e sugestão da categoria. Os
autores, assim como a instituição de
origem do trabalho, não poderão ser
identificados de nenhuma forma nos
trabalhos apresentados. Cabe aos
autores a verificação dos originais

apresentados, já que a desobediência
a qualquer uma das regras acarretará
na desclassificação. Os trabalhos
devem ser enviados para a Comissão
de Educação Continuada (CEC) até o
dia 15 de setembro. É fundamental que
os concorrentes leiam atentamente o
Regulamento Completo no site da
SBOT (www.sbot.org.br). O vencedor
de cada categoria receberá um prêmio
de R$ 1.500,00. A entrega será feita
no Congresso Brasileiro SBOT.

Prêmios AnuaisPrêmios AnuaisPrêmios AnuaisPrêmios AnuaisPrêmios Anuais da SBOTPrêmios AnuaisPrêmios AnuaisPrêmios AnuaisPrêmios AnuaisPrêmios Anuais da SBOT

“Conseguimos
avançar

bastante, com
varias

implementações
já em execução,
apesar do curto

tempo que
estamos em
exercício”.

(P(P(P(P(Pedro Péricles R. Baptista)edro Péricles R. Baptista)edro Péricles R. Baptista)edro Péricles R. Baptista)edro Péricles R. Baptista)

Mas de uma maneira geral essa
postura é compreendida?
Completamente. Até porque não há
alternativa. Se alguém solicita recur-
sos para algum projeto e nós dize-
mos que todas as receitas já estão

comprometidas e pro-
vamos o que dizemos,
não há nada que possa
ser feito a não ser pro-
curarmos uma alternativa
juntos. Algumas vezes
conseguimos equacionar
as necessidades do soli-
citante sem compro-
meter os projetos que
já estão em andamento.
É isso que temos procu-
rado fazer.

A SBOT tem impri-
mido um ritmo no
qual prevê a dimi-
nuição dos seus cus-
tos, tal como acontece
com as organizações
empresariais. Este é
um caminho natural?
Nossa intenção não é
diminuir os custos, mas
otimizar a aplicação dos
recursos. Como já dis-
semos, a SBOT tem me-

tas muito bem estabelecidas visando
trazer benefícios aos sócios. Se pu-
dermos melhorar a forma de devol-
vermos o capital investido por ele,
poderemos oferecer-lhe ainda mais
serviços. Um bom exemplo foi a aqui-
sição de dois novos conjuntos para a
sede Nacional, assim como a infor-
matização da tesouraria. Nossa fun-
ção é, se possivel, devolvermos ao
associado aquilo que recebemos
através das anuidades.
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37º CBOT

A comissão organizadora do 37º CBOT  está trabalhando intensamente para oferecer um
evento à altura dos melhores congressos internacionais.  O encontro será em Vitória, no

Espírito Santo, entre os dias 29 de outubro e 01 de novembro.

Vitória será sede
  do Congresso

 Anual da SBOT

Vitória será sede
  do Congresso

 Anual da SBOT

"Os ortopedistas capixabas
têm uma característica de
hospitalidade muito grande
e estamos todos orgulhosos
por recebermos os con-
gressistas. Não deixe sua
inscrição para a última
hora!".

Hélio Barroso dos Reis
PPPPPresidente do 37º CBOresidente do 37º CBOresidente do 37º CBOresidente do 37º CBOresidente do 37º CBOTTTTT

"O programa científico está
praticamente definido, fal-
tando apenas alguns
comitês enviarem a progra-
mação do dia da espe-
cialidade. Temos procurado
reduzir ao máximo o convite
aos conferencistas estran-
geiros e dar maior oportunidade aos brasi-
leiros, que têm a mesma competência e
poderão ter uma participação mais am-
pliada no congresso".

Roberto Attilio Lima Santin
PPPPPresidente da Comissãoresidente da Comissãoresidente da Comissãoresidente da Comissãoresidente da Comissão
Científica do CongressoCientífica do CongressoCientífica do CongressoCientífica do CongressoCientífica do Congresso

América Latina, com capacidade
total para cinco mil pessoas e um
auditório para 2.550 congressistas
confortavelmente instaladas. Serão
disponibilizadas 26 salas inteli-
gentes, que podem aumentar ou
diminuir de tamanho. Na parte da
frente, o complexo volta-se para o
Oceano Atlântico e nos fundos, toda
a região é coberta pela mata
atlântica. Para o lazer, o centro
oferece um parque aquático
equipado com toboáguas, piscinas

e monitoria para
crianças, entre ou-
tros serviços. "Uma
parte dos congres-
sistas irá se hos-
pedar em Vitória,
mas na região de
Aracruz há uma
série de pousadas
aconchegantes que
também poderão

receber os colegas com todo o
conforto", diz o presidente do CBOT.
Quem for ao congresso encontrará
na gastronomia uma das razões
para nunca se esquecer do Espírito
Santo, já que a culinária capixaba é
famosa no Brasil e no exterior. Os
destaques são para a moqueca
capixaba, feita com vegetais e frutos
do mar e a torta capixaba, prepa-
rada com frutos do mar, como siri
desfiado, camarão, ostra e sururu,
bacalhau e palmito. A abertura do
congresso será no dia 29, com uma
grande festa para todos os con-
gressistas, familiares e expositores.

O show de abertura será uma
surpresa para todos que compa-
recerem ao congresso, com a parti-
cipação de um dos maiores nomes
da música brasileira de todos os
tempos. “Será um show imperdível”,
garante Hélio Barrosso dos Reis. O
Dia dos Comitês acontecerá no dia
30 de outubro e no dia 31, haverá
uma festa de comemoração pelos
70 anos da SBOT.

RRRRReunião Comissão Executivaeunião Comissão Executivaeunião Comissão Executivaeunião Comissão Executivaeunião Comissão Executiva 0101010101
Sessão de Defesa PSessão de Defesa PSessão de Defesa PSessão de Defesa PSessão de Defesa Profissionalrofissionalrofissionalrofissionalrofissional 0101010101
Assembléia GeralAssembléia GeralAssembléia GeralAssembléia GeralAssembléia Geral 0101010101
SorteiosSorteiosSorteiosSorteiosSorteios 0202020202
TTTTTemas de Atualizaçãoemas de Atualizaçãoemas de Atualizaçãoemas de Atualizaçãoemas de Atualização 0808080808
TTTTTemas Oficiaisemas Oficiaisemas Oficiaisemas Oficiaisemas Oficiais 0404040404
Como Eu TComo Eu TComo Eu TComo Eu TComo Eu Tratoratoratoratorato 2020202020
Mesas RMesas RMesas RMesas RMesas Redondas Modernasedondas Modernasedondas Modernasedondas Modernasedondas Modernas 2020202020
TTTTTemas Livresemas Livresemas Livresemas Livresemas Livres 198198198198198
Convidados EstrangeirosConvidados EstrangeirosConvidados EstrangeirosConvidados EstrangeirosConvidados Estrangeiros 1212121212
Cursos dos ComitêsCursos dos ComitêsCursos dos ComitêsCursos dos ComitêsCursos dos Comitês 2626262626
Curso CEC/CETCurso CEC/CETCurso CEC/CETCurso CEC/CETCurso CEC/CET 0101010101

Resumo das atividades

Desconto no preço das inscrições
para membros Recertificados

Sorteio de dois automóveis
zero quilômetro!

Traslado do aeroporto de
Vitória para o congresso

Prazo limite para envio de
 temas livres: 1º de julho

Traslado do aeroporto de
Vitória para o congresso

Desconto no preço das inscrições
para membros Recertificados

Sorteio de dois automóveis
zero quilômetro!

Prazo limite para envio de
 temas livres: 1º de julho

Temas Oficiais:
Fratura do Colo do Fêmur,

Tromboembolismo em
Ortopedia, Hérnia de Disco

Lombar e Fratura da
extremidade distal do rádio.

“O Congresso da SBOT vai
priorizar temas abrangentes
e atualizados que fazem
parte do dia a dia dos
ortopedistas.

Walter Manna Albertoni
PPPPPresidente da SBOresidente da SBOresidente da SBOresidente da SBOresidente da SBOTTTTT

"O Congresso de Vitória
certamente será um evento
à altura dos grandes acon-
tecimentos ortopédicos
mundiais. Não fique de
fora"!

Neylor Pace Lasmar
PPPPPresidente de Honraresidente de Honraresidente de Honraresidente de Honraresidente de Honra

do 37º CBOdo 37º CBOdo 37º CBOdo 37º CBOdo 37º CBOTTTTT

Jornal da SBOT

PPela primeira vez o Espírito
Santo irá sediar o maior con-
gresso de ortopedia da Amé-

rica Latina – o 37º Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Trau-
matologia, que vai acontecer em
Vitória, de 29 de outubro a 01 de
novembro. Vitória é uma das três
ilhas-capitais do Brasil (ao lado de
Florianópolis e São Luís). Sua loca-
lização é estratégica, estando
próxima aos grandes centros ur-
banos, a uma hora de vôo do Rio
de Janeiro, São
Paulo e Belo Hori-
zonte, em média. "A
opção por Vitória
ocorreu por vários
fatores, mas sobre-
tudo, porque aqui
os colegas poderão
aliar trabalho, lazer
e turismo numa das
mais belas regiões
do Brasil. Além disso, o custo de
hotelaria e transporte aéreo é mais
baixo que em outros estados da
Região Sudeste", diz o presidente do
Congresso, Hélio Barroso dos Reis.
Segundo ele, haverá participação de
conferencistas do Paraguai, Chile,
Portugal, Argentina, Uruguai,
Colômbia, Equador, Estados Unidos
e Reino Unido.
O 37º CBOT vai acontecer no Cen-
tro de Turismo da Praia Formosa
(SESC) em Aracruz, distante 40km
da capital, com traslado gratuito do
aeroporto de Vitória. O centro de
convenções é um dos maiores da
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Uma farmácia depensamentosUma farmácia depensamentosA PREVENÇÃOA PREVENÇÃO
E

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP 5

Entrou no consultório acompanhada pela
filha e pela neta. Pequena, olhos muito
vivos, cabelos ainda grisalhos com os

pretos predominando, olhei o prontuário e a
idade era de oitenta e dois anos, de fato não
aparentava a idade que tinha.
– Doutor, tá lembrado de mim? O senhor me
operou em 1982, de uma fratura do fêmur –
falou apontando o quadril.
– Foi? E como a senhora está hoje?
– Eu estou muito bem doutor, mas o senhor
deixou minha perna mais curta e não me
avisou.
– Mas a senhora foi operada há vinte e um
anos! Por que só agora percebeu isto?
A filha e a neta demonstravam alguma preo-
cupação com o que a paciente falava e a criti-
cavam com carinho.
– Não sou eu não, é o pessoal que nota que
eu estou mancando. E o senhor como vai?
Esteve doente?
– Eu estou bem. Não tive doença nenhuma.
– Nossa doutor, como o senhor está acaba-
dinho. Tá muito acabadinho. Parecia um me-
nino quando me operou.
Estou acostumado as pessoas acertarem a
minha idade ou quase sempre errarem para
menos. Fiquei um pouco constrangido. Acho
que a filha e a neta da paciente perceberam e
tentaram consertar de alguma forma.
– Mas mãe como é que você diz uma coisa
destas? Doutor Jairo está muito bem.
– Vó, pelo amor de Deus!
– Não ligue não doutor – falou a neta piscando
para mim um dos olhos.
– Ah! menina. Você não era nem nascida e
sua mãe certamente não se lembra de nada.
O doutor tá muito velhinho mesmo, não tá
doutor? Eu até pensei que tava doente.
Procurei cortar a conversa e retornar à consulta.
–Vou pedir uma radiografia para a gente ver
como é que está sua fratura, está bem?
Já refeito do choque do meu envelhecimento

imediato, pois havia saído de casa pela manhã
me considerando muito jovem para os meus
cinquenta e três anos, observei com atenção
minha paciente. Era de fato uma pessoa muito
interessante, e para os seus oitenta e dois anos
era muito desenvolta, levantava-se com
facilidade e caminhava como qualquer pessoa,
apenas com uma leve claudicação em
consequência do encurtamento do membro
inferior direito.
Ao sair da sala outras pessoas a esperavam lá
fora na recepção e dava para se notar que era
muitíssimo querida. A radiografia mostrava
uma fratura transtrocantérica consolidada com
um material de síntese que permitia observar
que o encurtamento se dera por absorção
óssea a nível do foco de fratura.
– A fratura está bem, não há nada de errado.
A senhora pode fazer tudo que quiser. Comecei
a levantar-me para levá-la à porta.
– E o senhor não vai medir o encurtamento
não?  Ora, só vim aqui mesmo para medir o
encurtamento para o senhor passar uma
palmilha ou um sapato ortopédico.
Respirei fundo, levei-a à mesa de exame, ela
recusou o meu auxílio, deitou-se e eu medi sem
muita precisão o encurtamento.
– Pronto! A senhora tem 1,75 centímetros de
encurtamento. Eu acho que não é necessário
fazer uso de compensação. É muito pouco e a
senhora está assim há mais de 20 anos.
Percebi que ela estava entre irada e
decepcionada.
– De modo algum. Eu quero que o senhor
passe uma compensação pra mim. Tá
pensando o quê? E se depois no futuro eu vier
a ter problemas de coluna por causa disso?
Diante de tal argumento, prescrevi uma pal-
milha. A filha e a neta se aproximaram, me
abraçaram e agradeceram. Espero que ela não
retorne daqui a vinte anos para uma nova
consulta.

Jairo de Andrade Lima

CONTO

A PREVENÇÃOA PREVENÇÃO
CULTURA

Pensamentos que fazem bem

"Eu tenho câncer, mas o câncer não tem a mim".
"Não há forças em luta no organismo;
há ordem e desordem".
"O riso é o mais inocente de todos os diuréticos.
"Há pessoas que choram por saber que as rosas
têm espinhos; outras riem por saber que
os espinhos têm rosas"
"É mais fácil desintegrar um átomo
do que um preconceito".
"A saúde do ser humano é a alegria".
"A dor é uma advertência para sermos
prudentes; o prejuízo financeiro também.

Site criado há seis anos alia criatividade e bom
humor, disseminando a leitura de provérbios e
citações como uma das formas mais agradáveis

de se combater diversos males

VVocê já ouviu falar de uma farmácia que, em vez de
remédios, oferece pensamentos como alternativa para
combater males físicos e psíquicos? O site

www.farmaciadepensamentos.com foi inspirado numa citação
do século 17, de Voltaire: "uma coletânea de pensamentos deve
ser uma farmácia onde se encontre remédios para todos os males".
O site é uma boa fonte de consulta para quem está interessado
em saber de que maneira filósofos e pensadores (antigos e
modernos) vêem as mais variadas doenças. Os 'remédios'  ofere-
cidos constituem uma coletânea de mais de 18 mil provérbios.
As indicações da Farmácia de Pensamentos para 'moléstias
graves', por exemplo, contemplam males como preconceito,
autoritarismo, pessimismo, inveja e desonestidade, entre outros.
Um dos destaques desse grupo é a bajulação, que tem 50
pensamentos relacionados. Alguns, clássicos, como o do
Marquês de Maricá - "os aduladores são como plantas parasitas
que abraçam o tronco e ramos de uma árvore para melhor
aproveitar e consumir" -  e outros pós-modernos, como a receita
do Casseta & Planeta - "saco de patrão é o corrimão para o
sucesso". A pesquisa pode ser feita por ordem alfabética, por
autor ou por assuntos. Vale a pena conferir.

S. Brown

Claude Bernard

Jonathan Swift

Confúcio

Albert Einstein

Jean Yves Leloup

Henry Ford
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O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) acolheu ação civil pública
do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul,
na qual reconhece o direito dos
pacientes do SUS na chamada
"diferença de acomodação".
Com a decisão, o paciente que
tiver condições poderá receber
atendimento em melhores
acomodações e pelo médico de
sua confiança, mediante
pagamento da diferença.
O tribunal decidiu, ainda,
que ele tem direito à
internação desde que a mesma
seja solicitada por seu médico
de confiança, preservando-se
a relação médico-paciente e
a autonomia do profissional
médico. O Jornal da SBOT
entrevistou os ortopedistas
Anastácio Kotzias (SC), Roberto
Sérgio de Tavares Canto (MG),
Jomar Hygino Guerra (PE),
Renato Graça (RJ), Gabriel
Paulo Skroch (PR), Chang Chia
Po (AM) e Flávio Barbi (SP).

OSuperior Tribunal de Justiça considerou
legal a cobrança dos pacientes

atendidos pelo SUS que tenham condição de
arcar com o tratamento. É uma boa notícia?

Anastácio Kotzias: Creio que o retorno da possi-
bilidade da cobrança da complementação de hono-
rários médicos e das despesas hospitalares no SUS,
impedidas desde agosto de 1991, recupera o direito
da classe média brasileira de utilizar-se do sistema
de saúde pelo qual paga e que foi expulsa por me-
dida tomada de maneira equivocada. Está em
tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei
(PL) n.º 3.268 de 2004, do Deputado
Francisco Gonçalves e que tem como
relator o Deputado Rafael Guerra na
Comissão de Seguridade Social e
Família que trata deste assunto tão
importante para os beneficiários do
Sistema Único de Saúde.

Roberto Sérgio de Tavares Canto:
Acredito que o acolhimento da ação civil
pública que estende a todos os pacientes
do SUS o direito à chamada "diferença
de acomodação", que, embora tardia,
veio fazer justiça ao cidadão que pode e

deseja uma acomodação melhor em
momentos de grande tensão emocional
onde muitas vezes a vida está em risco e
a presença ao redor de familiares e
amigos, sem regras pré-estabelecidas de
horários de visita, seja parte inalienável
do processo de cura. Entretanto, a grande
conquista de uma parte substancial da
população sofrida e pobre não seria
devido ao item "acomodação" mas sim
ao retorno do direito a possibilidade de
escolha do médico pelo paciente. Desde
os primórdios da medicina a arte de curar
se baseia na relação íntima de confiança entre
médico e paciente que praticamente desapareceu
no anonimato dos hospitais do SUS.

Jomar Hygino Guerra: Eu acho que é uma
medida excelente, de uma conotação social
perfeita. Do ponto de vista do médico, vai comple-
mentar os honorários que hoje são muito baixos; o
hospital vai ter um aumento na sua receita porque a
demanda de paciente que pode pagar um pouco a
mais para ter uma acomodação melhor num hospital
do SUS é grande; e com relação ao paciente, ou ele
fica subjugado a um plano de saúde por um valor
muito alto quando poderia recorrer ao SUS e
eventualmente fazer complementação uma ou duas
vezes ao ano numa emergência. Ele faria muito
mais economia se pudesse utilizar desse expe-
diente com o SUS do que pagar mensalmente
uma alta quantia por um plano de saúde que nem
sempre ele utiliza.

Renato Graça: Acho que é uma boa chance para
que os hospitais públicos que estão em péssimas
condições tenham uma fonte de arrecadação
alternativa. No Rio de Janeiro, no hospital Pedro
Ernesto (UERJ), isto já funcionou com sucesso no
passado. O Hospital do Fundão (UFRJ) atualmente
já tem convênios com algumas operadoras de saúde
com bons resultados.

Gabriel Paulo Skroch: Concordo plenamente,
porque há alguns anos estamos discutindo sobre a
legalidade desta decisão antiga, que tem trazido
prejuízos financeiros para toda a classe médica. É
extremamente importante a volta da consideração
da vontade do paciente e o direito dele escolher o
tipo de acomodação dentro de hospital próprio ou
credenciado do SUS.

Chang Chia Po: Lembro-me que em 1986, quando
trabalhei no Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Manaus, que era con-
veniado com o SUS, podia-se cobrar a
diferença de apartamento e havia muitos
ortopedistas trabalhando pelo SUS. Diria
que, além da vontade de resolver os
problemas do paciente e praticar o
procedimento cirúrgico, a cobrança era
um estímulo a mais para o profissional.
Atualmente a Santa Casa está fechada e
a maioria dos ortopedistas trabalha
na Cooperativa. Diminuiu muito o nú-
mero dos hospitais que trabalham com o
SUS e a quantidade de pacientes que

DEB

Roberto S. T. Canto

Jomar Hygino
Guerra

aguardam por uma cirurgia eletiva
ortopédica vem se multiplicando. O tempo
médio para ser operado chega a meses.
Na minha opinião particular sou favorável
à cobrança, e creio que seria um
estímulo para profissionais retornarem a
operar mais. Assim, diminuiria o número
de pacientes que aguardam pela
cirurgia eletiva.

Flávio Barbi: Esse fato já ocorreu no
passado. É perfeitamente viável que o pa-
ciente, ao escolher acomodações supe-

riores à oferecida pela Previdência Social,  arque
com despesas médico-hospitalares. É importante que
previamente ele seja informado disso.

Essa decisão prejudica pacientes do SUS que
não podem pagar?

Anastácio Kotzias: A medida adotada em 1991
provocou o desfinanciamento do SUS e, por conse-
qüência, a queda na qualidade do atendimento,
associada ao aumento das filas para a realização
de exames e procedimentos. Acontecerá o inverso:
com a nova medida retornarão ao sistema esta-
belecimentos hospitalares profissionais expe-
rientes e competentes que foram banidos pela
proibição, recuperando ao
SUS a qualidade, e em
curto espaço de tempo
minimizando as filas no
atendimento dos mais hu-
mildes proporcionando a
eles a mesma atenção
dispensada aos que por-
ventura optarem pelas aco-
modações diferenciadas.

Roberto Sérgio de Tavares
Canto: Segundo o enten-
dimento do TRF a diferença
de acomodação não quebra o princípio da
isonomia, ao contrário, pois a diferença
também devida ao SUS será paga. O paciente,
tendo condições, arcará com a diferença entre
a internação pelo SUS e a que puder pagar,
assim como também pagará a diferença de
honorários acertada com o seu médico de con-
fiança. Seguramente esta nova regra deverá
melhorar o aporte de recursos aos combalidos
hospitais públicos. Caberá aos administradores
dos hospitais definirem claramente o número
de leitos para cada tipo de internação e zelar com
denodo para que a regra seja cumprida. Acredito
que esta nova política, se for bem conduzida trará
mais benefícios aos que não podem pagar
nada, pois pode representar uma via alternativa
de entrada de recursos que refletirá no atendimento
a todas as pessoas.

Jomar Hygino Guerra: De jeito nenhum.
O número de pacientes que poderiam pagar
seria alto o suficiente para melhorar as receitas
hospitalares e remunerar melhor aos mé-
dicos, mas não tão grande que causasse trans-
torno aos demais pacientes. Agora, é preciso

Anastácio Kotzias

SUS: Diferença de “classes” tSUS: Diferença de “classes” t
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haver regras claras – e que sejam seguidas – pelos
gestores dos hospitais públicos.

Renato Graça: Não, ao contrário. Com a entrada
de novos recursos, os pacientes de enfermaria

também serão beneficiados.

Gabriel Paulo Skroch: Não,
porque o atendimento médico
deve ter o mesmo padrão
elevado de serviços com a
mesma competência dos
médicos para todos os
pacientes, quer sejam pa-
gantes ou não.

Chang Chia Po: Acho que
não, porque os que traba-
lham com SUS têm um com-

promisso com o Hospital e com os pacientes. Depende
da chefia que coordena a equipe selecionar melhor
os profissionais que vão trabalhar na instituição.

Flávio Barbi: Absolutamente não. A decisão indica
que pacientes que puderem pagar devem fazer, os
que não tem essas condições que não o faça.

Esta decisão acabaria com a cobrança por fora
e outras irregularidades que são praticadas?

Anastácio Kotzias: Gostaria de acreditar que estes
casos sejam a minoria, a exceção, mas sem dúvida
alguma a relação médico-paciente e instituição será
mais clara e ética após a adoção desta medida.

Roberto Sérgio de Tavares Canto: Certamente
ajudaria a diminuir muito as falcatruas que devem
existir quando, por um lado, está em jogo a saúde e
a vida, o que leva o paciente ao desespero e, por
outro lado, os profissionais de sáude completamente
desestimulados pela falta de condições de trabalho
e pelas dificuldades de subsistência.

Jomar Hygino Guerra: Eu creio que  sim,
porque regularizando a situação esta-
ríamos impedindo essa prática que é
abusiva e totalmente contrária à lei.

Renato Graça: Não creio. Os irregulares
e suas irregularidades sempre existirão.
Procurarão outra saída para as suas
malandragens.

Gabriel Paulo Skroch: Acredito que sim e
saliento a importância de se poder ava-
liar o que é verdadeiro e o que é folclore em relação
a esta cobrança, acabando com argumentos falsos,
que só servem para denegrir o médico competente,
ético e cumpridor das normas técnicas do SUS.

Chang Chia Po: Acho que não totalmente. Depende
da índole de cada profissional, mas com certeza
diminuiria bastante as irregularidades.

Flávio Barbi: Acredito que diminuiria muito essa
questão. Acho que é impossível sanar definitivamente
esse problema.

A Comissão de Defesa Profissional da SBOT,
pretende sugerir que para cada cinco
pacientes internados em enfermaria seja
permitido apenas um paciente em apar-
tamento. Os senhores concordam
com a sugestão?

Anastácio Kotzias: A atuação sempre
presente da nossa Comissão de De-
fesa Profissional mostra a preocu-
pação da SBOT no ágil e adequado
atendimento à população, mas isto
tem a ver diretamente com a qualidade e
boa intenção dos gestores públicos de
cada cidade.

Roberto Sérgio de Tavares Canto:
Acredito que seja um bom começo
para iniciar a discussão. Entretanto, por se tratar
de um país desigual e de dimensões conti-
nentais, penso que talvez a regra deva ter
certa flexibilidade. É diferente a realidade
de uma cidade do interior de São Paulo de uma
outra do interior do Maranhão. Indiscutivel-
mente o sucesso da nova política ficará na
consciência dos administradores hospitalares,
mas seguramente será mais justa e com chances
de maior clareza do que a que é praticada
atualmente.

Jomar Hygino Guerra: Seria uma boa política para
prevenir os excessos eventualmente cometidos.

Renato Graça: Não sei se estabelecer um nú-
mero seria conveniente. Até acho que não,
porque as características locais, de cada hospital,
são diferentes.

Gabriel Paulo Skroch: Concordo com a su-
gestão, considerando-a apropriada. Esta reserva
técnica preserva o direito do paciente do SUS

e também favorece a constituição de
uma nova fonte externa de financia-
mento do sistema de saúde, em fase
atual de pré-insolvência. Também
acredito no estímulo da melhora de
atendimento global para todos os
pacientes, pagantes ou não, devido
a uma maior permanência do mé-
dico dentro do hospital.

Chang Chia Po:  Acho que temos de con-
siderar quais as vantagens, tanto
para o hospital quanto para o profis-
sional. Será que os hospitais abririam

mais vagas para enfermaria? Se for uma clínica
menor, com grande atendimento ambulatorial,
dispondo somente de 10 leitos, ela teria direito a
dois apartamentos, fato que poderia não ser o
estímulo que o proprietário deseja. Eu particula-
mente acho que para cada três ou quatro pa-
cientes internado na enfermaria, deveria haver um
em apartamento.

Flávio Barbi: Em parte. Quem escolhe a acomodação
superior é o paciente que deverá ser informado pelo
hospital da decisão do STJ. Não importa o número

de pacientes que optem por essa decisão. Isso não
interfere no número de pacientes sem condições de
complementar os gastos se não o puder fazer.

A volta da diferença de acomodação
afeta os convênios?

Anastácio Kotzias: Os convênios
foram de fato beneficiados pela atitude
tomada, que resultou no aumento de
uma clientela que se viu órfã da
saúde que deveria ser prestada pelo
Estado. A migração ocorreu para toda
a sorte de "convênios", alguns éticos e
outros nem tanto, comprometendo
a economia destas famílias que tem
que arcar com despesas adicionais
e crescentes representadas pelas mensa-

lidades destes planos.

Roberto Sérgio de Tavares Canto: Penso que
muitas pessoas, principalmente os mais humildes,
abandonarão os convênios quando anteverem a
possibilidade de um atendimento mais humanizado
pelo médico de sua confiança através de um acerto
direto prévio. Como isto irá afetar os convênios
realmente não sei.

Jomar Hygino Guerra: Eu
creio que irão perder pa-
cientes. Atualmente muitos
usuários são obrigados
a se vincular aos planos
por absoluta falta de
alternativa e com essa
nova possibilidade que
se abre, creio que uma
grande quantidade po-
derá migrar para o Sis-
tema Único de Saúde
porque terão um atendi-
mento mais humanizado.

Renato Graça: Sim. A grande expansão dos
convênios aconteceu depois da proibição
do "particulimps" na década de 70. Com
a volta da permissão, uma parte da popu-
lação deixará os planos de saúde porque não
tem condições de pagar a medicina parti-
cular, porém, terá condições de pagar pe-
quenas diferenças de honorários e das contas
hospitalares.

Gabriel Paulo Skroch: Não, porque qualquer
diferença deve ser avaliada pelo padrão ade-
quado do atendimento do médico e do ambiente
hospitalar em que o paciente é atendido.

Chang Chia Po: É óbvio que sim. Entretanto,
obrigaria outros convênios a melhorarem em vários
aspectos, se quizerem conquistar novos clientes.

Flávio Barbi: Absolutamente não. Poderia até
estimular a classe médica a exigir de outros convênios
solução semelhante. Que complemente os gastos
médicos hospitalares quem escolher acomodação
superior, ou que tem direito a isso.

Renato Graça

Gabriel Paulo
Skroch

Chang Chia Po

Flávio Barbi

em PARECER FAVORÁVELtem PARECER FAVORÁVEL
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DEFESA PROFISSIONAL

No caso específico da nossa
especialidade, sempre trabalhamos
juntos com fisioterapeutas e essa
realidade nunca irá mudar. O
paciente que procura o médico será
examinado, fará os exames
necessários e, se o tratamento for
fisioterápico, será encaminhado ao
fisioterapeuta, que estabelecerá a
conduta que ele julgar mais
adequada. Em nenhum momento a
Lei do Ato Médico proibirá que

outros profissionais tratem qualquer
paciente. O que não pode ocorrer
é que profissionais não médicos
exerçam a nossa profissão, con-
sultando, solicitando exames e
prescrevendo medicamentos. A
consulta ao fisioterapeuta existe
quando o caso requer tratamento de
sua área. A interpretação dos
exames (RX, RM, tomografia,
Ultrasson etc.) é prerrogativa do
médico, pois sua interpretação
depende do exame clínico. Muitas
vezes recebemos exames que não
condizem com o quadro clínico. A
formação do ortopedista hoje,
requer em média, de nove a 10 anos

Fui a três debates sobre o Ato
Médico e em todos eles eu e
alguns colegas quase fomos

linchados antes que pudéssemos
falar qualquer coisa. A platéia,
constituída em sua maioria por
estudantes e estagiários de
fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia, psicologia etc.,
recebeu-nos enfurecida como se
nós, médicos, fôssemos tirar-lhes o
pão de cada dia.
De nada vale explicar que
o Projeto de Lei 25/02,
que instituiu o Ato Médico,
visa a normatizar nossa
atividade profissional sem
avançar absolutamente na
profissão de ninguém. Todas as
profissões da área da saúde já têm
sua lei e sua normatização. Nosso
projeto de lei já foi aprovado em
várias comissões da Câmara dos
Deputados, inclusive a Comissão de
Constituição e Justiça. O Conselho
Federal de Medicina, que rege o
exercício da profissão, nunca teve
um comportamento corporativista,
muito pelo contrário; 95% dos
artigos do nosso Código de Ética diz
respeito aos deveres e obrigações
dos médicos. Os poucos artigos que
constituem o projeto de lei estão
sendo discutidos junto com outros
conselhos da área da saúde.

e é a soma dos conhecimentos que
o credencia para estabelecer a
melhor terapêutica.
Outro ponto polêmico do PL 25/02
é o que diz respeito aos cargos de
chefia. Quando se trata de chefia
técnica, o cargo pode ser ocupado
por fisioterapeuta ou médico.
Cargos político-administrativos não
precisam ser ocupados por médicos,
como no governo passado, quando
o ministro da saúde não era médico,

assim como muitos
secretários da saúde.
O presidente do Crefito-
SP, Gil Lucio Almeida, em
apoio ao PL 25, declarou
no Jornal do Cremesp

(fev-2005) que "os serviços que os
médicos prestaram e prestam à vida,
por meio de seus atos profissionais,
merecem de todos o mais alto nível
de respeito. Sempre defendemos o
direito de todos os profissionais da
saúde de terem seus atos privativos
definidos em Lei Federal". A contro-
vérsia que se criou sobre o PL 25/02
não pode prosseguir. Se podemos
construir a ponte de entendimento
alicerçada no entendimento mútuo
e em uma ação cinérgica e multi-
profissional, por que polemizar"?.

George Bitar
PPPPPres. Comissão de Defesa Pres. Comissão de Defesa Pres. Comissão de Defesa Pres. Comissão de Defesa Pres. Comissão de Defesa Profissionalrofissionalrofissionalrofissionalrofissional

AComissão de Defesa Profis-
sional foi contatada por
um colega do Rio de Janeiro

que nos citou o seguinte fato. "Ao
indicar um fixador externo pra
tratamento de uma fratura de terço
distal de punho, a paciente indagou
quanto isto poderia lhe custar. Foi
informada que o valor talvez
passasse de R$ 10 mil. Como a
paciente possui uma franquia de
20% pagaria R$ 2 mil, o que estaria
dentro do seu orçamento. Após a
realização do ato cirúrgico, foi infor-
mada pelo hospital que o material
ficara em R$ 43.500 (R$ 30 mil para
o vendedor e R$ 13.500 para o
hospital, a título de esterilização e
outras taxas). Revoltada, a paciente
entrou com advogado, pois não
poderia arcar com R$ 8.700 de
franquia. Isto ocorre diariamente em
maior ou menor grau em todo o
Brasil. Mesmo que o fixador seja
radio transparente ou pintado de
ouro importado, é um desrespeito
num país que tem milhares de
doentes que esperam até dois meses
para colocar um fixador nacional,
às vezes reutilizado.

“O que não pode ocorrer é que
profissionais não médicos exerçam a nossa
profissão, consultando, solicitando exames

e prescrevendo medicamentos”.

Fixador externo de
punho: R$ 43.500.

Ficção ou realidade?

Fixador externo de
punho: R$ 43.500.

Ficção ou realidade?
F
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Depois de 13 turmas e cerca de
500 alunos, as experiências acumu-
ladas na sala de aula deram origem
ao livro, que reúne assuntos como
administração organizacional, respon-
sabilidade social, biossegurança,
vigilância sanitária.

Segundo Marinho Scarpi,
engana-se quem pensa
que a raiz de todos os
males se origina na questão
financeira. Nessa área,
o empreendedor poderá
sempre contar com o
suporte de um contador. O
maior problema é com
relação à gestão do pes-
soal. "O médico não con-
segue avaliar a compe-
tência das pessoas que
ele colocou para trabalhar

na sua clínica. Saber como fazer a
gestão baseada na competência
individual é o maior desafio do
médico empreendedor. A questão
é que ele não teve preparo sobre
como realizar essa tarefa. Não se
aprende esse tipo de lição na gra-
duação", lamenta. O primeiro con-

Uma clínica ou consultório
ainda podem ser rentáveis,
mas se transformam em ne-

gócio de risco por conta do desconhe-
cimento dos processos de gestão por
parte dos empreendedores. A con-
clusão é do oftalmologista Marinho
Jorge Scarpi, que acaba de
lançar o livro Gestão de
Clínicas Médicas pela
editora Futura, selo de
negócios e tecnologia do
grupo Siciliano. A maioria
dos fechamentos de clí-
nicas ocorre por desconhe-
cimento do médico na área
gerencial", diz.
A idéia do livro surgiu a
partir da criação de um
MBA voltado para a gestão
de pequenos e médios ne-
gócios na área da saúde, oferecido
pelo Instituto da Visão da Universi-
dade Federal de São Paulo. Como
a maioria dos cursos em gestão para
a área da saúde era voltada para
a administração hospitalar, ele
resolveu trazer o conceito para o
pequeno e médio empreendedor.

Experiências colhidas durante um curso de MBA em Saúde dão origem a livro com ferramentas
úteis para pequenos e médios empreendedores que possuem ou pretendem abrir uma clínica

selho para quem pretende abrir
uma clínica ou consultório e não pode
fazer um curso de especialização
em gestão de negócios é saber que
existem instrumentos de gestão apro-
priados e o reconhecimento de que,
sem eles, a possibilidade de retorno é
mais remota. "No mínimo é preciso
que o médico reconheça suas limi-
tações como gestor, por falta de
formação específica. Se ele fizer isso
já será um grande passo, porque a
maioria nem acredita que precisa de
ajuda e freqüentemente vêem seus
negócios naufragar".
Para quem já está passando por
dificuldades e precisa de uma so-
lução de curto prazo, a sugestão é
contratar um consultor em gestão
na área da saúde. "Às vezes pequenas
mudanças no processo gerencial
são suficientes para resgatar a
saúde financeira de uma empresa.
Um consultor especializado pode
ajudar a redefinir o perfil da clínica,
evitando que o empreendedor siga por
um caminho que leve à perda dos
investimentos sem que ele se dê conta
disso", finaliza.

Gestão de clínicas médicasGestão de clínicas médicasGestão de clínicas médicasGestão de clínicas médicasGestão de clínicas médicasGestão de Gestão de Gestão de Gestão de Gestão de clínicas médicasclínicas médicasclínicas médicasclínicas médicasclínicas médicas
ADMINISTRAÇÃO

Aquisição de dois novos
conjuntos vai proporcionar
melhor atendimento para

os sócios da SBOT

Marinho Jorge
Scarpi

SBOT

Mais espaço
na Sede

Nacional

Mais espaço
na Sede

Nacional

AA Sede da SBOT Nacional já
está maior. No mês passado
a diretoria assinou a escritura

definitiva de mais dois conjuntos no
mesmo prédio. A compra foi sugerida
pelo presidente Walter Albertoni à
Comissão Executiva em janeiro,
durante o exame para obtenção do
TEOT, sendo aprovada por todos os
presentes. Segundo ele, a SBOT está
em franco crescimento e, apesar de
já contar com uma boa estrutura
física, já estava sofrendo com a falta
de espaço. "Nós tínhamos neces-
sidade e surgiu a oportunidade",
disse o presidente da SBOT.
O projeto arquitetônico seguirá
o mesmo padrão do andar atual-
mente ocupado pela SBOT. Os
novos conjuntos deverão ser utili-
zados para melhor acomodação
das comissões permanentes. A re-
forma já foi iniciada e deverá estar
concluída em breve. A diretoria está
estudando a melhor forma de apro-
veitar o espaço.
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O Jornal da SBOT errou
Na última edição, na reportagem inti-
tulada "Mulheres na Ortopedia", afir-
mamos que a primeira colocação de
Raquel Bernardelli Iamaguchi no TEOT
deste ano era inédita, e que nunca uma
mulher alcançara esse feito. Mas no
TEOT de 1997, a dra. Carolina Paz
Muñoz Donoso já havia alcançado esse
feito, sendo a primeira colocada
naquele exame. O erro foi apontado
pela própria dra. Carolina que, com
toda justiça, manifestou sua indig-
nação através de um e-mail. "Sem
jamais desmerecer a colega, que por
sinal está de parabéns pela conquista,
e considerando que a SBOT sempre
teve nobreza de relembrar o passado
gostaria, por questão de justiça, que
minha conquista também fosse reco-
nhecida, ou pelo menos, por respeito,
quiçá não fosse ignorada", escreveu. O
Jornal da SBOT sempre se pautou pela
busca da verdade e da justiça e, por
essa razão, jamais deixaria de
reconhecer seu próprio erro e, sobre-
tudo, desfazê-lo. A dra. Carolina está
de parabéns por realmente ter sido a
primeira mulher a conquistar um pri-
meiro lugar no TEOT.

Cláudio Santili
Editor-chefe

Mulheres na Ortopedia
Gostei muito da notícia sobre as
mulheres na Ortopedia (jornal da SBOT
- Ed. 57 - jan-fev 2005) e apóio o
evento feminino do congresso. Passei
por grandes problemas na residência,
quase desisti, mas superei e hoje tenho
o reconhecimento dos meus pacientes,
que é o que importa.

Neliza Rehder Rossetti

UNIMED
Recentemente fui informada pelo orto-
pedista que assiste a minha mãe que
ela terá de se submeter a uma inter-
venção cirúrgica no ombro direito, e
será necessária a colocação de uma
âncora de fixação. Ao contatar o plano
de saúde (Unimed) para obter a autori-
zação para a cirurgia em questão, fui
surpreendida com a informação de que
as despesas com a aquisição da âncora
de fixação não seriam reem-bolsadas
pelo plano, por tratar-se de uma órtese.
Argumentei, sem sucesso, que a
classificação correta não é órtose e nem
prótese, desta forma, as despesas
seriam cobertas pelo plano. Tendo em
vista que o médico que assiste a minha
mãe nos alertou quanto à possibilidade
do plano de saúde alegar que a
classificação correta da âncora de
fixação, é prótese ou órtese, com
objetivo de não efetuar o reembolso
das despesas médicas, solicito um
posicionamento formal por parte desta
conceituada instituição quanto à correta
classificação da âncora de fixação.

Sheila Kutwak

A âncora é um material de implante
para fixação de partes moles em osso
(como um parafuso) é considerado uma
órtese e não prótese. Os Planos de

Saúde, inclusive a UNIMED, somente
pagam material de implante se isso
constar no plano do paciente. Os
planos anteriores de 1999 normalmente
não dariam respaldo a este tipo de
despesa, a não ser que o segurado
tenha aderido ao novo plano.

George Bitar
Consulta
Para melhor operacionalizarmos os
pagamentos em nossa Cooperativa,
solicitamos esclarecimentos quanto à
codificação da Tabela: o código da
tabela 92/96 52.13.006-1 que se
referia a artroscopia cirúrgica de joelho
que incluía meniscectomia está
contemplada em qual código da
CBHPM ?

Mário Hamada
Unimed Bauru

"...após analise da tabela CBHPM
acreditamos que ambos os códigos
3.07.08.005-6 como 3.07.08.006-4
podem substituir o 5.21.30.06-1,
o qual se reportava a artroscopia
cirúrgica, o mesmo correndo aos
dois códigos acima. Não há dife-
rença entre elas uma vez que os
dois também reportam a artros-
copia cirurgia de joelho e possuem o
mesmo porte (9C)".

 Itiro Suzuki
Secretário Geral - SBOT

 ed
Diagnóstico por imagem
Sou Ortopedista atuante há 12 anos,
formado pela UFPR e fiz residência
no Hospital de Clinicas da UFPR. Há
quase dois anos fiz um Curso de
Ultra-sonografia Músculo-esquelética
em São Paulo (...)  e desde então venho
realizando ultra-sonografia das arti-
culações em várias clínicas de imagem
em Maringá, atendendo inclusive
aos pacientes da Unimed de Maringá
nestas empresas. (...) Não tenho inte-
resse em fazer Ultra-sonografia
Geral, pois sou ortopedista por opção
e formação, e a Ultra-sonografia
somente complementa a minha for-
mação. Em todas estas empresas
eu atendo como se fosse empre-
gado, mas não registrado, sendo que
nestas empresas ganho 40% do
valor do exame, descontado o Imposto
de Renda. Na verdade trabalho para
os outros, pois ganho aproxima-
damente R$ 15,00, por exame rea-
lizado, sendo que em Maringá cada
exame sai por aproximadamente R$
50,00. Como ortopedista, verifiquei
a facilidade em que temos para
avaliar as articulações, por que a
anatomia faz parte corriqueira de
nossa especialidade, e facilmente
consegui um lugar no mercado, pois
gradualmente fui ganhando a pre-
ferência dos colegas Ortopedistas,
porque sempre sei o que avaliar no
exame que me solicitam. Com a
evolução de meus exames, verifiquei
que já era a hora de ter um aparelho
em minha Clínica. Fiz então uma
solicitação para a Unimed de Maringá
para realizar os exames, e a resposta
que tive é de que a minha Sociedade

(SBOT) deve de alguma forma noti-
ficar em que atua nesta área, como
acontece com algumas especialidades
como a Ginecologia, em que a Ultra-
sonografia Ginecológica e Obstétrica
é uma área de atuação, e portanto
os ginecologistas podem realizar
este exame no seu consultório e
os convênios médicos credenciam.
Não sei como pode ser feita esta
notificação para que eu possa me
credenciar pela Unimed e por outros
convênios. Sei somente que a vida
não anda fácil para o medico, pois
o nosso código de ética nos diz
que podemos exercer a medicina na
sua plenitude mas na verdade somente
podemos fazer o que os convênios
querem que nós façamos. Tenho
esperança de que vocês da diretoria
da SBOT já tenha recebido alguma
solicitação deste tipo, e já tenham
algum protocolo pronto para que
eu possa provar que realmente estou
apto a realizar este exame (o que
realmente estou, pois tenho estudado
muito). Preciso da minha sociedade
ortopédica para resolver o meu creden-
ciamento na Unimed Maringá.

Túlio César Xavier Ravelli

Este é o primeiro caso que chega à
SBOT tratando deste problema. Ao
nosso ver, você teria de ter o Título ou
correspondente em Ultra-sonografia.
Como isto deve ser feito, a Sociedade
de Radiologia irá te orientar. Pelo
CFM é possível o médico ter duas
especialidades. Em relação à UNIMED,
se você é cooperado tem mais
chances de ser atendido, se tiver
comprovante de especialização. Solicitar
parecer da AMB.

 George Bitar
INSS
Laudos
Todos nós encontramos pacientes
com uma série de exames e pe-
didos de laudos para "encostar" pelo
INSS, ou seja, afastamento definitivo
do trabalho. O que realmente temos
de preencher?

Nilson Moreira da Silva Junior

Temos de preencher apenas o ates-
tado e o encaminhamento à perícia
de pacientes que estamos tratando,
tanto no SUS como no consultório
particular e pacientes atendidos no
ambulatório com doença bem
caracterizada e incapacidade real
para o trabalho.

 George Bitar
Implantes
Estou na iminência de me submeter
a uma cirurgia de ligamento no
pé direito ("lesão completa de liga-
mento talofibular", consoante res-
sonância magnética). De acordo com
o médico responsável, imperativa
será a colocação de "orteses" na
forma de "âncora" (no total, quatro). O
que me chamou a atenção foi
o valor arbitrado: R$2.500,00 por
âncora. Embora não tenha conhe-
cimento profissional da área, acho
este valor um absurdo! A título

de informação, um amigo, recen-
temente, teve lesão ligamentar
cumulada com fratura e submeteu-se
à colocação de oito "parafusos"
(inclusive, um nº 7, que, de acordo
com informações, é dos maiores
existentes). Gastou coisa próxima
a R$ 4.600,00. Parafusos de titânio
(supostamente, um material confiável).
Leigo que sou, não consigo com-
preender como é que pode uma
"âncora" (utilizada para lesão liga-
mentar) pode ser mais cara que um
"parafuso – de titânio" (utilizado para
fratura). Evidentemente conheci a
opinião do doutor Walter Manna
Albertoni, constante no editorial
deste sítio eletrônico, no sentido de
sensibilizar pacientes / consumidores
dos altos custos, mormente, em
função do baixo repasse que os
convênios se propõem a fazer. Con-
tudo, não quero crer que os mé-
dicos estejam se propondo a cobrar
de particulares valores superfatu-
rados apenas para conseguir um
reembolso oblíquo daquilo que eles,
administrativamente, não conseguem
dos convênios.
Assim, de forma respeitosa, gos-
taria de saber se haveria alguma
tabela elaborada pela SBOT ou pela
AMB que estipulasse o valor destas
"âncoras" e destes "parafusos", utili-
zados em cirurgias como as des-
critas. Também, gostaria de uma
opinião acerca de eventual abuso
nestes valores arbitrados como sendo
das "âncoras".

José Maria Morales

1. Não existe lista ou tabela na SBOT
estabelecendo preço de qualquer
material, próteses ou implantes (âncoras
no caso).
2. A indicação da cirurgia e
sua realização é do ortopedista
que é responsável pelo ato médico
e todas as suas consequências: A venda
de material é proibida pelo código de
ética médica, mas não parece ser o
caso.
3. Atualmente o preço do material
é feito pelo fabricante ou distri-
buidor, que é adquirido pelo hospital
e colocado à disposição do médico.

 George Bitar
CBHPM
CBHPM
Gostaríamos de comunicar que
nossa regional se empenhou ao
máximo na causa do Projeto de
Lei 3.466, passamos e-mails e
enviamos cartas para todos os
Deputados Federais da Bancada
de Pernambuco.

 SBOT-PE

Vamos ganhar esta guerra se todos os
Estados seguirem vosso exemplo.

As respostas relativas a
Defesa Profissional foram

respondidas pelo presidente da
Comissão de Defesa Profissional

da SBOT, George Bitar
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Os ortopedistas terão nova oportunidade
para fazer o curso de Perito Médico

Judicial, organizado pela A. Couto Advogados
Associados. A nova turma está marcada para o
dia 21 de maio, em São Paulo. O objetivo é
orientar e preparar médicos para atuarem como
peritos judiciais e assistentes técnicos nas diversas
especialidades, através da ministração de
conhecimentos básicos sobre o processo judicial
e responsabilidade civil do médico. O novo curso
de Perito Médico Judicial vai acontecer no Hotel
Transamérica, em São Paulo, situado na
Alameda Lorena, 473. A inscrição será feita
através de depósito bancário.

Maiores informações poderão ser
obtidas no site www.acouto.com.br, pelo
e-mail acoutoadvogados@aol.com ou
pelo telefone (21)21-4819 / FAX (21)
2221-5024. As vagas são limitadas.

ESPAÇO DOS COMITÊS

Critérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOCritérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOCritérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOCritérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOCritérios para inclusão de eventos na agenda do jornal: eventos oficiais SBOTTTTT,,,,,
regionais, comitês e internacionais.regionais, comitês e internacionais.regionais, comitês e internacionais.regionais, comitês e internacionais.regionais, comitês e internacionais.

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

E V E N T O S   2 0 0 5
Isakos Fifth Biennal Congress
Holywood, FL / USA - www.isakos.com / isakos@iskos.com
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11º COTESP - Congresso de Ortopedia e Traumatologia
do Estado de São Paulo
Hotel Bourbon - Atibaia / SP - f: (11) 3887-3237

07 a 09

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

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

Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte
Brasília / DF - F: (11) 3887-3237

01 a 04
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VII Congresso Goiano de Ortopedia e Traumatologia
Goiânia / GO - F: (62) 215-8069 - Evento All

04 a 07

Ju
n

I Simpósio Integrado de Especialidades Ortopédicas
(I ISEO) - Trauma - Atualização
Belo Horizonte / MG - F: (31) 3273-3066

07 a 08

X Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna
Costa de Sauípe / BA - F: (71) 336-5644

12 a 14

Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Bento Gonçalves / RS - F: (11) 3887-7772 - www.sbot.org.br

19 a 21

Congreso Mundial de Fijación Externa
Lima / Perú - www.externalfixation2005.com

26 a 28

O
u
t 37º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia

Vitória / ES
30/10

a 02/11

XIV Congresso Sul-brasileiro
Curitiba / PR - F: (41) 262-8023

16 a 18
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Aregional da SBOT de Goiás empossou
sua nova diretoria. Após a cerimônia

oficial foi oferecido um jantar para cerca
de 200 convidados, constituídos por orto-
pedistas de todo o estado e diversas au-

toridades, como os
ortopedistas Ruy
Rocha (vereador
eleito por Goiânia)
e Paulo Rassi (se-
cretário municipal
de saúde de Goiâ-
nia). Também pres-
tigiaram o jantar
da SBOT-GO o se-
cretário estadual
de saúde de Goiás,
Fernando Cuper-
tino, o represen-

tante do CRM, Robson Paixão, o vice-
presidente da Assembléia Legislativa de
Goiás, deputado Daniel Goulart e o
presidente da SBOT no Distrito Federal,
Aloísio Bonavides.

 Sandro Reginaldo
Presidente da SBOT-GO

Nova diretoria
na SBOT-GO

Nova diretoria
na SBOT-GO

Secretário Estadual de
Saúde de Goiás,

Fernando Cupertino e o
presidente da regional

da SBOT em Goiás,
Sandro Reginaldo

Joelho, Artroscopia e
Trauma Desportivo

OHospital do Coração foi
palco para o I Encontro

Clínico de Cirurgia do Joelho da
Sociedade Brasileira de Cirurgia do
Joelho, Sociedade Brasileira de
Artroscopia e Comitê de Trauma-
tologia Desportiva. O encontro
aconteceu no auditório do HCor,
em São Paulo, no último dia 30 de
março e contou com a presença de
142 participantes. O preletor foi
Rene Jorge Abdalla, com o tema
"Sutura de Menisco – o papel da
cirurgia do joelho, artroscopia e
medicina esportiva". O evento teve
a coordenação de Carlos Alberto
Cury Faustino, Cristiano da Frota
Laurino e Alberto Pochini.
O próximo evento será realizado no
dia 27 de abril de 2005, os
preletores serão Moisés Cohen e
Carlos Alberto Cury Faustino com
o tema "Lesões de Cartilagem". Os
eventos contam com o apoio da
SBA, SBCJ e CTD - Regional São

Paulo e CORE - Centro e Orto-
pedia e Reabilitação do Esporte
do Hospital do Coração.
Informações na Secretaria dos
Comitês da SBOT, com Eliana
(eliana@sbot.org.br) - Fone: (11)
3887-7544. O encontro vale 01
ponto para recertificação.

XVIII  ORTRA - Congresso Internacional de
Atualização em Ortopedia e Traumatologia
Rio de Janeiro / RJ - F: (21) 2543-3844 - 2532-0141

14 a 16
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O Encontro aconteceu
no auditório do Hos-
pital do Coração, em
São Paulo, e teve 142
participantes. À di-
reita, o preletor Rene
Abdalla
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A saúde da cidade do Rio de
Janeiro vem enfrentando uma
das piores crises de sua his-

tória. Filas quilométricas nos ser-
viços de emergência, cirurgias
canceladas, falta de equipamentos
e materiais cirúrgicos, escassez de
medicamentos e falta de uma rede
de atendimento ambulatorial co-
locaram a cidade em um estado
de alerta e levaram à intervenção
por parte do Ministério da Saúde.
"A situação estava catastrófica",
diz o presidente da regional da
SBOT no Rio de Janeiro, João
Matheus Guimarães.
O principal problema, segundo
ele, era com relação ao atendi-
mento emergencial para a cor-
reção de fraturas fechadas, principal-
mente fraturas do fêmur
proximal em idosos. "Estes
pacientes davam entrada
nas emergências, mas não
conseguiam serem ope-
rados, evoluindo para um
quadro mais grave, es-
tando permanentemente
sujeitos a seqüelas", diz.
A falta de uma rede de
atendimento primário para
os pacientes crônicos le-
varam ao colapso os dois
maiores pronto-socorros
da cidade – os hospitais
Miguel Couto e Souza

Aguiar. A intervenção por
parte do Governo Federal
trouxe uma luz no fim
do túnel, tanto para os
pacientes quanto para
os médicos, que também
sofriam com a situação.
A ação do Ministério da
Saúde teve por objetivo
levar ao reaparelhamento
e ao reabastecimento dos
hospitais para que pos-
samos contornar essa
situação o mais rapida-
mente possível", esclarece.
A abertura dos hospitais
de campanha das Forças Armadas
foi tomada justamente para aliviar
o afluxo de pa-cientes crônicos nas
emergências. Desde o início a re-

gional da SBOT no Rio de
Janeiro tem sido chamada
a participar ativamente do
processo de reestruturação
do Sistema Único de Saúde
no município. Primeiro,
porque os procedimentos
ortopédicos representam
uma parte considerável
de todos os atendimentos
nos hospitais. Em segundo,
porque além de presidir a
regional, João Matheus
Guimarães também é
chefe de Serviço de Orto-
pedia do Instituto Nacional

de Tramato-ortopedia,
sendo um dos principais
interlocutores do diretor do
órgão e interventor no-
meado pelo Ministério da
Saúde, Sérgio Cortes.
O INTO faz parte de
uma rede de seis hospitais
que integram um complexo
sistema de redireciona-
mento de pacientes, inclu-
sive para realização de
cirurgias pelo sistema
de mutirão. "Realizamos
uma reunião com os chefes
dos serviços de Ortopedia

desses hospitais e todos se mostraram
bastante satisfeitos com as medidas
que estão sendo tomadas", informa
João Matheus. A idéia é formar uma
rede de encaminhamento que res-
peite o perfil de cada serviço.
A expectativa é que dentro de
aproximadamente quatro meses já
será possível vislumbrar mudanças
concretas. "As medidas que estão
sendo tomadas hoje trarão muitos
benefícios para a população porque
está sendo montada uma rede que
será eficaz no atendimento daqui
para a frente. O INTO está de mãos
dadas com a Ortopedia do Rio de
Janeiro para devolver ao paciente
ortopédico o direito de receber um
bom atendimento. É para isso que
estamos trabalhando", finaliza.

A crise vivida pela saúde no município do Rio de Janeiro envolveu os médicos em torno de um só
objetivo: devolver aos pacientes a possibilidade de um atendimento digno. A regional da SBOT no

estado tem participado ativamente desse processo.
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João Matheus
Guimarães, da

regional da SBOT no
Rio de Janeiro

CONTRATOS

AAAgência Nacional de Saúde
Suplementar  (ANS) atendeu a
reivindicação da classe mé-

dica e prorrogou por mais 150 dias
a assinatura dos contratos de pres-
tação de serviços entre médicos e
operadoras de planos de saúde. A
solicitação foi feita pelos represen-
tantes das entidades médicas na-
cionais – Associação Médica Brasi-
leira, Conselho Federal de Medicina
e Federação Nacional dos Médicos.
Com a decisão, o prazo final para a
contratualização passa a ser o dia 14
de agosto de 2005.
A Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar também foi convidada pelas
entidades médica para ser interme-
diar as negociações sobre contratos
com as seguradoras e as empresas
de medicina de grupo. No final de
fevereiro, com resultado direto desse
trabalho, as entidades finalizaram
uma proposta de contrato com a
direção nacional da Unidas, faltando
apenas dois pontos de discordância
para serem discutidos regionalmente.
O convite para desenvolver um tra-
balho semelhante em conjunto com
as entidades médicas também foi
estendido para a Federação Na-
cional das Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização (Fenaseg)
e para a Associação Brasileira de
Medicina de Grupo (Abramge). A
orientação é que os médicos é a de
que só sejam assinados contratos
com as empresas de autogestão, de
acordo com a proposta elaborada
pelas entidades médicas nacionais e
pela Unidas, depois de solucionados
os pontos de divergência pelas enti-
dades estaduais.

Médicos ganham
MAIS TEMPO

Médicos ganham
MAIS TEMPO

O ortopedista
Sérgio Cortes,
interventor do

Ministério da Saúde


