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Palavra do
presidente

A Ortopedia

e a AMB

E

m agosto próximo a classe médica vai eleger o novo presidente da
Associação Médica Brasileira, mas as articulações para a composição
das chapas já começaram. Assim como as demais sociedades de
especialidades, a SBOT também participa desse processo e estuda
nomes dentro da ortopedia para compor a próxima diretoria da AMB, numa
eventual chapa de consenso. Este foi um dos assuntos discutidos durante a
última reunião da Comissão Executiva (foto), que aconteceu em Atibaia, no
interior de São Paulo.

As sociedades de especialidades já estão se
preparando para a sucessão presidencial na
AMB, e a Ortopedia não pode ficar à
margem desse processo. Creio que chegou o
momento de estarmos representados na nossa
entidade maior.
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Entrevista

TEOT: mudanças
À VISTA

O presidente da CET, Flávio Faloppa informa
que o exame da SBOT vai passar por
adequações nos critérios de pontuação do
exame físico e do trabalho científico.
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Materiais

Implantes
em DEBATE
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O Jornal da SBOT continua o ciclo de debates
sobre o uso de materiais de implantes. Dessa
vez, foram ouvidos representantes dos
fabricantes nacionais e distribuidores de
produtos importados.
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Editorial

Persistência dos RUMOS

A

qualidade dos implantes
utilizados em Ortopedia e
Traumatologia e a relação entre o
custo desses materiais e os
honorários pagos pelos procedimentos foram os temas principais
do último Fórum de Defesa
Profissional da SBOT realizado no
início de abril.
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Qual seria a maior conquista para o ortopedista
brasileiro? É difícil afirmar, numa diversidade
tão grande de necessidades para o resgate da
dignidade profissional.
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SLAOT

Novos HORIZONTES
Representantes de 14 países se reuniram
em Cartagena para definir os rumos da
Sociedade Latino-americana de Ortopedia e
Traumatologia.
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EDITORIAL

Persistência
dos RUMOS

Q

ual seria, nos dias de hoje,
a maior conquista para o
ortopedista brasileiro? É
difícil afirmar, principalmente, porque não deve ser uma única meta a
ser conquistada, numa diversidade
tão grande de necessidades para
o reconhecimento e resgate da
dignidade profissional. Mas existem
caminhos a serem trilhados e não
podemos esmorecer diante das
dificuldades que ou são impostas
por nossas causas mal advogadas,
ou por absoluta falta de união da
nossa classe. Ambas são ruins,
porém, ambas são reais – e muito
reais! –, tanto que há um grande
número de colegas que não tem a
menor idéia se quer do que seja a
Lei do Ato Médico! Infelizmente essa
é a nossa realidade, mas como toda
moeda tem dois lados, também há
virtudes e glórias para mostrar.
Levando em consideração o que está
escrito no Livro Santo – "a quem
honra, honra" – é preciso que se
faça um digno reconhecimento às
conquistas da Ortopedia Brasileira.
Não podemos, no entanto, entrar
nessa de auto-condescendência –
porque ao nos investirmos apenas
de nossas limitações nos tornamos
vulneráveis – e o que precisamos é
justamente assumir definitivamente
uma verdade incontestável: a SBOT
é hoje uma das poucas sociedades
médicas verdadeiramente coesa
em termos de organização e de
administração. Somos capazes de,
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" TTem
em dias que a gente se sente
Como quem partiu ou morreu...
A gente estancou de repente
Ou foi o mundo, então que cresceu.
A gente quer ter
... "
ter...
Chico Buarque de Olanda

ao mesmo tempo, nos preocuparmos com a ampliação da (já
excelente) infra-estrutura física da
Sede Nacional, para a elaboração
de avançados projetos de ensino,
treinamento e educação médica
continuada, de formarmos parcerias
visando a organização de campanhas sociais e ainda integrarmos
o "front", a linha de frente da batalha
encampada pela AMB e pelo CFM
pela implantação da CBHPM! Mais
ainda: somos capazes, também, tal
como os gringos que vêm aqui fazer
'turismo social', como diz o Osvandré,
de doarmos parte do nosso tempo
para inúmeras comunidades carentes pelo Brasil afora – realidades
que o Jornal da SBOT vai começar
a mostrar no futuro breve. O que
mais podemos querer? No mínimo,
continuar podendo fazer tudo isso
e, se possível, um pouco mais. E aí
voltamos ao início deste editorial,
porque só podemos doar o que
temos! Como levar dignidade aos
necessitados, se abrirmos mão da
nossa própria? A classe médica tem
comemorado o plantel de notícias
dando conta dos inúmeros acordos
que já estão fechados com os planos
de saúde. Pode ser uma desconfiança exagerada, mas só devemos
baixar a guarda para comemorar
quando todas as nossas reivindicações previstas na lei e nos contratos estiverem realmente implantadas.
Cláudio Santili
Editor-chefe

A Ortopedia e

E

m agosto próximo os médicos
filiados à Associação Médica
Brasileira deverão escolher o
sucessor de Eleuses Vieira de Paiva,
que não pode concorrer a um
terceiro mandato por questões
estatutárias. Seu trabalho foi fundamental para a consolidação das
nossas conquistas, mas certamente iremos falar sobre isso
oportunamente. A eleição da nova
diretoria é de interesse de toda
a classe médica, não apenas
porque a AMB representa 280
mil profissionais em todo o Brasil,
mas principalmente, por causa da
discussão de temas importantes
como a votação iminente do Projeto
de Lei do deputado Inocêncio
Oliveira, que converte a CBHPM
em lei, dos debates sobre o Ato
Médico, Credenciamento Universal
e criação da Ordem dos Médicos
do Brasil.
Defendemos o lançamento de
uma chapa de consenso, porque
esse processo precisa ocorrer da
maneira mais tranqüila possível,
para que não haja rupturas na
unidade alcançada pelos médicos.
A classe médica deu grande
demonstração de união e força,
razão pela qual conseguimos
avançar muito em nossas reivindicações, mas o maior risco que
corremos neste momento é perdermos parte daquilo que já
conquistamos. A união em torno
de uma só candidatura nos forta-
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a AMB
lecerá ainda mais perante os
parlamentares, empresas de planos de saúde e da sociedade como
um todo. As sociedades de especialidades já estão discutindo
o assunto visando a fazer composições. E a Ortopedia não pode
ficar à margem desse processo.
Nos últimos anos participamos
de todas as grandes conquistas
das entidades médicas nacionais, trabalhando lado a lado
e desenvolvendo ações próprias,
como aconteceu no dia 11 de
agosto do ano passado, quando
estivemos no Congresso e pressionamos os parlamentares pela
aprovação do requerimento de
urgência para o PL 3.466, cujo
relator é o deputado Rafael Guerra.
Desde o início deste ano fomos
várias vezes a Brasília para participar de encontros com deputados, senadores e lideranças
médicas nacionais. A Ortopedia
tem sido reconhecida como uma
das especialidades mais bem
articuladas, com presença marcante em todo o Brasil. Por
essa razão estamos estudando
nomes de alguns colegas que
poderão colaborar muito com
a próxima diretoria da Associação Médica Brasileira. Creio
que chegou o momento de estarmos representados na nossa entidade maior.
Walter Manna Albertoni
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTA

TEOT: porta de

entrada na SBOT
longa convivência com os outros colegas,
a "cumplicidade", criam um elo de amizade
entre os seus membros. A atual composição
de nove membros, com três renovações a
cada ano, permite que os novos compartilhem da experiência dos mais velhos,
sem sobressaltos.

O presidente da Comissão
de Ensino e Treinamento
da SBOT, Flávio Faloppa
informou que o TARO será

O TARO e o TEOT são os dois maiores
eventos da CET a cada ano, que consomem a maior parte do trabalho. Como
estão os preparativos? Há mudanças
previstas?
O TARO deste ano foi antecipado em
um mês e será realizado no dia 20 de
julho, permitindo maior tempo para que
os residentes façam revisão dos pontos
falhos identificados nesta prova. O exame
para obtenção do Título de Especialista em
Ortopedia e Traumatologia vai acontecer
nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2006. Neste
ano haverá modificação no peso das
notas do Trabalho e do Exame Físico. O
Trabalho passará de 0,6 para 0,4 ponto,
enquanto o Exame Físico de 0,8 passará
para 1,0 ponto. Isto valorizará o treino
da propedêutica, muito importante na prática médica.

adiantado em um mês e
que o exame para
obtenção do TEOT terá
mudanças nos critérios de
pontuação do trabalho
científico e do exame
físico. Segundo ele, a
integração dos serviços
de residência da SBOT
com o MEC continua sendo
uma das prioridades
para este ano.

C

omo o senhor avalia a importância
da Comissão de Ensino e Treinamento no âmbito da SBOT?
A CET é uma comissão que tem como funções
realizar e aplicar o exame anual para o Título de
Especialista, credenciar novos Serviços de Residência e vistoriar os antigos, entre outras tarefas.
Portanto, presidir esta comissão significa uma
grande responsabilidade, que é compartilhada
com os outros membros desta comissão.
Quais são as prioridades da CET para
este ano?
Além das atividades inerentes à CET, estamos
trabalhando para sua profissionalização, para
que a gestão independa das pessoas. A informatização, a criação de uma memória e a
definição de critérios permitirão que futuras
gestões tenham mais tempo para discutir políticas
educacionais e aprimoramento do exame, entre
outras atividades.
O senhor assumiu a presidência há poucos
meses. Já é possível fazer uma avaliação
desse período?
A CET é uma das melhores experiências em
minha vida associativa. O trabalho árduo, a
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A apresentação de um trabalho científico
vai continuar sendo obrigatória?
Sim, este é um dos requisitos básicos e deve
ser apresentado juntamente com a inscrição. Candidatos que já participaram do
exame são desobrigados dessa exigência,
mantendo-se a nota obtida anteriormente,
a não ser que ele queira melhorar sua
pontuação. Nesse caso poderá enviar um
novo trabalho.
Como o senhor avalia o processo de
comunicação com os candidatos?
Temos avançado muito nestes últimos anos,
procurando agilizar ao máximo esse contato.
Uma das medidas que tomamos é disponibilizar todas as informações sobre o TEOT
e o TARO no site da SBOT, de modo que a
qualquer momento e em qualquer local, eles
possam se informar sobre todo o processo.
A ficha de inscrição e o boleto para pagamento bancário, por exemplo, estarão disponíveis online a partir do dia 1º de setembro.
Ela deve ser impressa e enviada por correio
para a sede da CET, juntamente com o
comprovante bancário e o restante da
documentação. Após a conferência dos
documentos pela CET, o candidato receberá
uma confirmação da inscrição por e-mail. É
importante frisar que as inscrições poderão ser
feitas somente no período de 1 a 30 de setembro.
Após esse prazo, não serão mais aceitas.

Tem sido comum a
vinda ao Brasil de
profissionais ligados a universidades
e sociedades de
Ortopedia de outros
países para conhecerem a metodologia
aplicada ao TEOT.
Qual é a fórmula
para esse sucesso?
Não há fórmula. O
TEOT tem servido de
“Estamos
modelo a várias Societrabalhando na
dades de Especialidades Nacionais e profissionalização
das atividades
Internacionais, que
da CET para
anualmente participam
como observadores do
que a gestão
nosso exame em função independa das
da seriedade e do
pessoas”.
envolvimento da CET no
Flávio FFaloppa
aloppa
seu preparo e aplicação.
Não podemos esquecer
da importante contribuição dos 270 examinadores, 110 observadores, 33 monitoras e
os 31 soldados do exército que servem como
modelo de pacientes, além das diversas empresas
e funcionários da SBOT. O TEOT é um grande
evento da SBOT.
Como está a integração dos serviços de
residência médica entre a SBOT e o MEC?
A integração MEC/SBOT está em desenvolvimento.
O prazo estabelecido é dezembro de 2005,
entretanto, provavelmente o trabalho não estará
finalizado nesta data. Recentemente foi criada uma
comissão com três membros da CET para viabilizar as vistorias conjuntas. O processo, infelizmente, não depende somente da SBOT. Durante
muito tempo não havia diálogo com a Comissão
Nacional de Residência Médica, mas hoje, com a
presença do professor Antonio Carlos Lopes como
secretário executivo houve abertura, pois os objetivos de qualidade de ensino e treinamento são
comuns. Espero que os "burocratas de plantão"
não impeçam esta integração.
Além de dirigir a CET o senhor também é
chefe do Departamento de Ortopedia e
Traumatologia da Unifesp. Como conciliar
as duas funções?
São dois importantes cargos, que necessitam de
muita dedicação. Na Unifesp conto com a
colaboração dos docentes, enquanto na CET o
trabalho é compartilhado com os outros membros
desta Comissão. Com isto espero cumprir minha
missão e, como sempre diz o professor Walter
Albertoni: “se você quiser indicar alguém para
realizar grandes tarefas, indique aqueles que não
têm tempo que certamente elas serão cumpridas”.

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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Ato Médico

EDITORIAL

As áreas de atuação

D

e os convênios

que com o princípio da
esde que foram
“Enquanto não
'justiça gratuita', procriadas as áreas
vocou uma verdadeira
de atuação, a
se definir claramente
indústria de processos
SBOT deixou bem claro
que as áreas de atuação
envolvendo 'erros mésua preocupação com
não são especialidades,
dicos'. Nunca poderío credenciamento méa
SBOT
está
corretíssima
amos ser contrários à
dico por parte dos conem seu posicionamento.
prática de uma boa
vênios que, se limitado,
medicina, porém, é
iria prejudicar muito a
Todo médico portador
quase certo que se forem
maioria dos membros
de registro no
implantadas todas as
da nossa sociedade. É
CRM pode exercer
áreas de atuação, os
lógico, e desejável, que
integralmente a
processos se multiplias várias subespeciamedicina, e o Título
carão a cada mau resullidades sejam estimutado ou complicação,
ladas tanto no nível da
de Especialista ainda
pois a primeira pergunta
universidade quanto na
não contempla uma
do juiz será justamente
residência médica, pois
parte significativa dos
sobre a área de atuo aprofundamento promédicos brasileiros”.
ação. Na SBOT, mão e
fissional é fundamental
coluna são as únicas
e necessário. No Brasil,
áreas de atuação, devido a interface
por lei, não existe o especialista. Todo mécom outras especialidades. O ortopedista
dico portador de registro no CRM pode
ficaria sem poder tratar mão e coluna se
exercer integralmente a medicina, e o Título
não houvesse essa abertura.
de Especialista ainda não contempla uma
Sabemos que há muitos colegas que esparte significativa dos médicos brasileiros.
peram que a SBOT adote todas as áreas de
A decisão do Conselho Federal de Mediatuação possíveis, porém, isso iria privicina, de exigir a revalidação dos Títulos
legiar uma minoria, que mesmo assim não
de Especialista a cada cinco anos (como
poderia atuar em outra área que não fosse
já faz a SBOT exatamente há cinco anos)
a sua. Enquanto não se definir claramente
é muito importante para o médico se atuaque as áreas de atuação não são espelizar, apesar de algumas dificuldades ficialidades, a SBOT está corretíssima em
nanceiras. É claro que aqueles que não
seu posicionamento.
têm título não poderão se recertificar, a
menos que sejam admitidos após avaliação nas respectivas sociedades. Outro
George Bitar
Pres. Com. Defesa Profissional
fator preocupante é a lei do consumidor,

O

s médicos venceram mais uma batalha pelo
reconhecimento do Ato Médico. A Justiça
Federal acatou recurso impetrado pelo
Conselho Federal de Medicina e proibiu os enfermeiros
de realizar consultas, diagnosticar doenças, solicitar
exames e prescrever medicamentos. Com a decisão,
fica suspensa a resolução 271/2002 do Conselho
Federal de Enfermagem, que autorizava os profissionais
a realizarem os procedimentos. A Corte Especial do
Tribunal Regional Federal entendeu que a resolução do
Cofen feria o Artigo 5º da Constituição Brasileira, ao
permitir que "profissionais sem qualificação técnicocientífica" exerçam atribuições próprias da medicina.

Revalidação
de Títulos

O

Conselho Federal de Medicina, em decisão
conjunta com a Associação Médica Brasileira,
tornou obrigatória a revalidação dos títulos de
especialistas a cada cinco anos. A resolução 1.755/04, que
instituiu a revalidação dos títulos, também criou a Comissão
Nacional de Acreditação, que será responsável pela
elaboração das normas, regulamentos e pela emissão dos
certificados de revalidação. O processo teve início no dia 2 de
abril e até o dia 30 esteve disponível no site da AMB para
consulta pública e envio de sugestões.
A revalidação será baseada em sistema de créditos,
semelhante ao sistema já adotado pela SBOT – única
sociedade de especialidade que já possui um programa
de recertificação estabelecido. "Estamos realizando
diversas reuniões no âmbito da CEC e com a AMB para
nos adequarmos às novas regras. Não haverá problemas
porque a SBOT já tem um sistema semelhante implantado
e estamos bem maduros para nos adaptarmos às
mudanças", afirmou o presidente da Comissão de
Educação Continuada, Moisés Cohen.

A íntegra da Resolução 1.755/04 do CFM e o Roteiro de
Sugestões elaborado pela AMB estão disponíveis para consulta
no site da SBOT (www.sbot.org.br).

CBHPM

Últimas notícias da CBHPM
A Comissão Nacional para Implantação da CBHPM enviou um ofício a
todas as sociedades de especialidades
no qual afirma que apenas 10% dos
médicos que atendem as empresas
ligadas ao Grupo Unidas praticam os
preços referenciados pela CBHPM, e
que os demais não têm conhecimento
dos acordos assinados com as
empresas. O coordenador da CNI,
Lincoln Marcelo Silveira Freire afirmou
que é fundamental os médicos
tomarem conhecimento dos acordos
estaduais para que o sucesso do
movimento seja pleno.
Na primeira reunião da Câmara
Técnica da Contratualização com a
Fenaseg, no dia 20 de abril, em São
Paulo, decidiu-se por uma análise
dirigida e individual do contrato de cada uma das sete seguradoras participantes da reunião: Bradesco, Sul
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América, Marítima, Porto Seguro, AGF,
Unibanco AIG e Brasil Saúde. As empresas ficaram de enviar seus contratos, que serão apreciados pela
Câmara da Contratualização.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o contrato elaborado em consenso pela AMB e
Unidas na Câmara Técnica da Contratualização, salientando que os dois
pontos divergentes entre as partes não
ferem a regulamentação da ANS.
No Mato Grosso, a Comissão Estadual de Implantação promoveu amplo
debate sobre a CBHPM, na assembléia
do dia 25 de abril, com a participação
de representantes do Procon, da
Agência Nacional de Saúde, da
Comissão Nacional e da assessoria
jurídica, além de diretores do
Bradesco, Sul América, Medial Saúde,

Unidas e Unimed. Os médicos decidiram aguardar novas propostas.
No Rio de Janeiro as sociedades
médicas resolveram, por proposta da
Accoerj, definir com todas as operadoras de planos de saúde uma data
para a implantação da CBHPM, que
ficou estipulada para o dia 14 de
junho. As empresas serão notificadas
e deverão se ajustar para adotar a nova classificação definitivamente a
partir deste dia. Quem não se adequar
terá o atendimento paralisado.
O movimento contabiliza acordos
em 20 Estados e em oito regionais
com o grupo Unidas. O sistema
Unimed já fechou acordos em 40
singulares e com 93 planos ligados à
Abramge, para implantação integral
da CBHPM. Em 19 estados há
suspensão de atendimento.

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

Materiais
A

DESCARTÁVEIS

Anvisa vai baixar uma nova resolução sobre o uso de materiais
descartáveis, que deverá entrar em
vigor em maio com objetivo de impedir
a reutilização desses materiais por
parte de médicos e fornecedores de
material cirúrgico. A notícia foi dada
depois que o jornal O Globo publicou
uma série de reportagens sobre o
suposto envolvimento de médicos com
irregularidades no Rio de Janeiro.
"Sempre nos posicionamos a favor da
verdade e da honestidade, e temos
certeza de que a maioria dos
ortopedistas trabalha de acordo com
as normas emanadas do nosso Código
de Ética Médica. Os envolvidos terão
todo o direito de se defenderem das
acusações, mas se as denúncias forem
comprovadas, deverão ser punidos
pela polícia, pelo CRM e, logicamente,
excluídos da SBOT", declarou o
presidente da Comissão de Defesa
Profissional, Ética e Honorários Médicos da SBOT, George Bitar.

Jornal da SBOT

IN MEMORIAM

AAOS

Dívida resgatada

S
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Academia Americana

A

"Ah! Todos vós os que têm sede , vinde às águas; e
vós os que tendes dinheiro, vinde, comprai, comei,
sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho
e leite". Isaías 55:1
ábado, 26 de março, faleceu um dos
ícones da medicina e da sociedade
paraense desta década, o médico
Humberto Maradei Pereira. Os médicos, especialmente os cirurgiões, têm
uma dívida impagável para com a
sociedade, pois desde sua entrada na
universidade até sua completa formação
recebem o apoio da mesma. Assim, no
primeiro ano o aluno de medicina começa aprendendo anatomia em cadáveres
de pessoas pobres. Até o sexto ano são
os pobres que servem aos estudantes
nas aulas práticas das diversas especialidades ensinadas. Os mesmos pobres
não têm, via de regra, a igual oportunidade de enviar seus filhos para a universidade. Após a formatura, o médico
parte para uma pós-graduação onde os
pacientes são oriundos das classes
menos favorecidas. Chegando ao fim
dessa etapa e iniciando sua vida profissional, os primeiros clientes são pessoas
de baixa renda. Se vai fazer uma tese
ou trabalho científico, o material é colhido
nas enfermarias. Desse modo, o médico
leva para sua clínica privada a experiência adquirida nos serviços públicos.
Sob essa ótica, desaparece a figura do
médico caridoso para dar lugar a um
profissional que deve toda sua formação
à sociedade, daí a dívida impagável contraída até o final de sua carreira.
Humberto, sem dúvida nenhuma, resgatou
essa dívida até seus últimos dias de vida

Highlights da

profissional. Como
fundador de um dos
maiores serviços de
atendimento emergencial em Ortopedia,
sempre atendeu a
Humberto
todos os que o proMaradei Pereira
curavam sem a menor
distinção de classe
social, usando, muitas vezes, seus próprios recursos para atender e prover
tratamento aos mais necessitados, sem
qualquer preocupação com o volume
a ser gasto. Além disso, sempre transmitiu
seus vastos conhecimentos a quem o
procurasse para com ele aprender. Também
financiou o curso de vários estudantes de
medicina.
Ainda em vida recebeu inúmeras homenagens, destacando-se entre elas, o fato de
ter seu nome dado ao Pronto Socorro
Municipal do Guamá e também à diversas turmas do curso de medicina da
Universidade do Estado do Pará, onde integrou o corpo docente e fundou os
cursos de Medicina, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.
Quando o médico se forma, recebe junto
com seu diploma a recomendação: "ide,
ensinai e praticai a medicina". Humberto
foi, ensinou e praticou a medicina, com
humildade e qualidade, pois era habilidosíssimo cirurgião.
Fortunato Athias

parceria da SBOT com a American Academy
of Orthopaedic Surgeons continua sendo
fundamental para a atualização e reciclagem
dos ortopedistas brasileiros. A última edição dos
eventos pós-AAOS, que há cinco anos traz os destaques do Congresso da Academia Americana de
Ortopedia para o Brasil, foi um sucesso na avaliação do presidente da Comissão de Educação
Continuada, Moisés Cohen. Neste ano os encontros
aconteceram em cinco capitais: São Paulo, Recife,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, com
patrocínio do laboratório Pfizer. "Estes en- Quase 500 ortopedistas
contros já se tornaram
tiveram acesso aos principais
uma tradição na SBOT.
Creio que é uma gran- destaques do congresso da
de oportunidade de Academia Americana nos
reciclagem, com infor- eventos pós
-AAOS
pós-AAOS
-AAOS,, realizados
mações atuais do pela Comissão de Educação
maior evento ortopéContinuada da SBO
SBOTT em cinco
dico do mundo. A cada
cidades
brasileiras.
ano aumenta o número de participantes,
e nossa intenção é continuar realizando esse
trabalho. Neste ano tivemos 499 ortopedistas presentes, fato que mostra o interesse dos colegas.
Nossa avaliação é que os objetivos da CEC
foram plenamente alcançados", disse Móisés
Cohen. Além do benefício direto aos ortopedistas
que não puderam ir ao congresso da Academia
Americana, estes eventos reafirmam a parceria
da SBOT com a entidade Americana, tendo sido
a primeira sociedade de Ortopedia do mundo a
realizar tal trabalho. "Após a realização do Café
dos Presidentes, no congresso de São Francisco em
2004, quando a SBOT teve oportunidade de
expor esse trabalho, mais 16 países resolveram fazer
esses cursos, seguindo nosso exemplo”, informou o
2º vice-presidente da SBOT, Marcos Musafir. "Não
há dúvidas sobre a importância dos eventos pósAAOS para a Ortopedia Brasileira", completou.

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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Fabricantes e distribuidores
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○

Continuando o ciclo de

debates sobre o uso de
materiais de implantes
ortopédicos, o Jornal
da SBOT ouviu
representantes de
cinco empresas que
atuam nesse mercado:
Sérgio Galindo,
diretor geral da
Prosintese, Wagner
Mazolli, diretor
comercial da Baumer,
Daniel Maurício
D’Andrea, gerente
geral da Impol,
Adriano Carniel,
gerente de vendas
da Synthes e Edirlei
Novaes, diretorpresidente da Bone
Surgical. As perguntas
foram enviadas por
e-mail para todos os
entrevistados.
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Jornal da SBOT tem promovido diversos debates sobre o uso de materiais nacionais e importados. Como
sua empresa avalia essa iniciativa?

Sérgio Galindo: Acompanhei os dois debates
anteriores e achei uma iniciativa excelente. Creio,
apenas, que ela poderia ser estendida aos comitês e
congressos da SBOT, pois quando o assunto é
discutido nestes fóruns nem sempre temos a
oportunidade de expressar nossa opinião. Acredito
que a SBOT está no caminho certo ao criar um
ambiente saudável para a discussão de questões
relativas aos implantes ortopédicos.
Wagner Mazolli: A SBOT dá um exemplo de
maturidade ao oferecer espaço em seu Jornal
para que todos os setores tenham oportunidade
de defender seu ponto de vista. Essa postura é fundamental para o crescimento do nosso mercado.
Daniel Maurício D'Andrea: Inicialmente é oportuno o debate, mas deveria ser ampliado aos
médicos do interior.
Adriano Carniel: Essa iniciativa é muito importante,
pois debates são interessantes para ressaltarmos as
qualidades dos implantes vendidos pela sua empresa
e para as pessoas verificarem a idoneidade das
informações relatadas.
Edirlei Novaes: Acreditamos que esses debates são
de grande importância e valia, tanto para o grupo
médico como para a sociedade.
A indústria nacional tem tecnologia própria
para concorrer com os importados?
Sérgio Galindo: Na maioria dos produtos, sim. Da
mesma forma que o Brasil possui tecnologia
avançada para a produção na indústria aéreo
espacial, ele tem condições, também, de produzir
implantes ortopédicos de excelente qualidade. No
entanto, devido à baixa demanda de mercado em
alguns segmentos, a produção de certos produtos
não justifica o investimento em determinadas
tecnologias e, portanto, o mercado torna-se carente
de alguns produtos que concorreriam com similares
importados. O Brasil é o único país em desenvolvimento que tem uma indústria ortopédica avançada.
A sociedade brasileira perde muito por achar que o
importado sempre é melhor que o nacional.
Nossos produtos têm maior valorização nos
Estados Unidos e Comunidade Européia do que no
próprio Brasil.
Wagner Mazolli: Existem mitos e verdades que
se confundem nessa questão. Há o componente cultural, no qual se acredita que todo
produto importado seja melhor que o nacional,
o que não é verdade. Os produtos com nossa
marca têm sido colocados em vários mercados
internacionais,competindo com todos players
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em igualdade de condições. Nossa tecnologia
nos permite produzir
com qualidade similar
aos grandes fornecedores mundiais. Certamente existem empresas
de boa e de má qualidade em todos os lugares.

Daniel Maurício
D'Andrea: Sim.

Adriano Carniel: A
indústria nacional investiu muito em tecnologia para não ficar tão
atrasada em relação aos
Da esquerda para a direita: Sé
importados e conseguiu
comercial da Baumer e Ad
uma ótima participação
a iniciativa da SBOT em
no mercado de im* Os entrevistados Danie
plantes, mas certamente
a precisão dos instrumentais e a qualidade da
matéria-prima dos importados ainda faz uma grande
diferença no ato do procedimento cirúrgico.
Edirlei Novaes: A Bone Surgical é um distribuidor
exclusivo de materiais importados da marca
Stryker Ortophedics na cidade de São Paulo, Vale
do Paraíba, Grande São Paulo e Baixada Santista,
sendo assim, não possui condições de avaliar
tecnicamente os produtos de procedência nacional.
Somente os órgãos competentes como a Anvisa,
Inmetro e IPT, estão aptos a responderem prontamente tal questão.
Os produtos importados têm condições de
concorrer com os produtos nacionais com
relação ao preço?
Sérgio Galindo: Não digo que seja impossível, mas o custo de importação é muito alto, a
liberação por parte da Receita Federal e da Anvisa
é ainda demorada e existe muita burocracia
no processo. Isso tudo faz com que as empresas tenham de criar uma logística para no
mínimo 180 dias de estoque. É muito difícil concorrer com o Brasil, sobretudo se levarmos em
consideração o preço da mão-de-obra qualificada nos países de primeiro mundo, principalmente quando falamos em traumatologia, que
usa muito liga de aço inoxidável. Posso afirmar
com segurança que 90% dos importados não
conseguem concorrer com nossos preços.
Wagner Mazolli: Uma das considerações que
precisamos fazer é que o SUS adota uma tabela de
preços para os implantes que nem sempre contempla
corretamente os preços internacionais para os
implantes ortopédicos.
Daniel Maurício D'Andrea: Considerando o valor do
dólar atual, podem concorrer.

Jornal da SBOT

BATE

discutem qualidade
SATERIAIS
DE IMPLANTE
DE IMPLANTE

érgio Galindo,diretor geral da Prosintese, Wagner Mazolli, diretor
driano Carniel, gerente de vendas da Synthes, que elogiaram
m promover debates sobre o uso de implantes ortopédicos
l Maurício D’Andrea e Edirlei Novaes optaram por não divulgar suas fotos.

Adriano Carniel: Os produtos importados têm
padrões de qualidade diferente dos nacionais, tendo
em vista a tecnologia utilizada em sua produção.
Sendo assim, nesse tipo de comparação é necessário
observar o custo-benefício oferecido.
Edirlei Novaes: Não, pois os custos que envolvem o
desenvolvimento dos produtos fabricados, tanto nos
EUA como na Europa, são muito elevados em virtude
das exigências legais de fabricação e controles de
qualidade. Lembramos ainda, que os valores agregados como instrumentais representam um custo
significativo na composição de preços.
Os valores das próteses e implantes
importados fornecidos para alguns convênios têm gerado, por parte destes, reclamações sobre o alto custo . É possível haver
uma adequação?
Sérgio Galindo: Existem vários fatores para o
alto custo dos nossos produtos, como a política
dos juros altos, logística, o altíssimo preço dos
registros no Ministério da Saúde e o custo causado pelas exigências da Anvisa nos processos
de fabricação/distribuição. O preço poderia
baixar se o nosso volume de vendas aumentasse
e se recebêssemos em dia dos hospitais, o que
muitas vezes não acontece. Outro fator é a
consignação praticamente obrigatória de produtos
nos hospitais. Às vezes precisamos disponibilizar 450 parafusos e 75 placas para uma única
cirurgia, quando serão utilizados apenas cinco
parafusos e uma placa. Isso sem falar na
disponibilidade do instrumental básico, que a
maioria dos hospitais não tem, mas que deveria
ter. Infelizmente não vejo solução no curto prazo,
exceto se houvesse uma maneira de reverter a
demanda reprimida que há no mercado em
vários segmentos, como por exemplo em prótese
total de joelho e quadril.
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Wagner Mazolli: Os implantes ortopédicos
estão mais sofisticados a cada dia em termos de acabamento, eficácia e durabilidade, incluindo inúmeros testes laboratoriais e complementados por instrumentais
com alta tecnologia agregada. O registro
da Anvisa e a implementação das Boas
Práticas de Produção elevam nossos
custos. Também temos de arcar com
outros testes de desenvolvimento, com a
melhoria do parque fabril e dos sistemas
informatizados. É preciso dizer que
ficamos quase oito anos sem reajustes na
tabela de preços num passado muito
recente e já estamos caminhando para o
terceiro ano consecutivo sem aumentos.

formação de um banco de dados estatísticos que
levem à compreensão desse mercado. Há falta de
números claros e precisos sobre os problemas
causados pelos implantes. A literatura internacional
mostra que realmente existem falhas dos implantes,
mas no Brasil as conclusões muitas vezes são
baseadas em ocorrências específicas sem levar em
consideração o universo mais amplo. Existe uma cadeia muito complexa que contribui para sucesso ou
fracasso do implante, que tem a ver com o produto,
mas também com a técnica do médico e com as
condições oferecidas pelo hospital, entre outras
ocorrências. A estatística ajudaria a acabar com os
mitos e trabalharíamos somente com a realidade.
Isso sim, representaria um grande avanço e creio
que a AMB poderia atuar nessa direção.

Daniel Maurício D'Andrea: É possível
diminuir se o hospital ou o profissional
conseguir fazer exclusividade com uma
empresa, então o montante faria diminuir
o valor de acordo com o procedimento.

Daniel Maurício D'Andrea: Estamos no mercado
há 30 anos, somos certificados por vários
órgãos nacionais e internacionais, mas não nos
oporemos a uma nova avaliação. Entretanto, é
preciso considerar que benefícios haveria para
o paciente, se haveria um novo custo administrativo e comercialmente falando, que diferença
haveria estar ou não avaliado por este novo
órgão. As empresas estão cada vez mais burocráticas e menos efetivas.

Adriano Carniel: Nos custos dos materiais existe
uma carga tributária elevada, que tem influência
acentuada no custo final. Em se tratando de
materiais imprescindíveis para o tratamento cirúrgico das fraturas, poderia haver uma isenção de
determinadas taxas tributárias, o que possibilitaria em uma redução do preço desses itens.
Edirlei Novaes: Sim. Envolvendo todos aqueles
que participam deste processo, o governo,
fabricantes, distribuidores, hospitais, médicos,
seguradoras e convênios.
A AMB criou uma Câmara Técnica de Órteses
e Próteses que irá analisar os materiais
disponíveis no mercado juntamente com a
Anvisa, com a Comissão de Controle de
Material da SBOT e órgãos de controle de
qualidade, como INMETRO e IPT. Sua empresa
se submeteria a esta avaliação?
Sérgio Galindo: Já trabalhamos com todas as
certificações necessárias e por isso não teríamos
nenhum problema em colocar nosso material à
disposição, desde que a análise seja qualificada. Eu
fui um dos primeiros defensores de que a SBOT
deveria estar representada na agência. Em conversa
com o presidente da Anvisa, Dr. Cláudio Maierovich,
houve grande receptividade quanto a sugestão de
que a SBOT deveria participar de maneira mais
efetiva dando suporte técnico para a normatização
e melhoria do setor, uma vez que até hoje a Anvisa
não possui normas específicas para nosso mercado.
Wagner Mazolli: A Anvisa está muito rigorosa quanto
ao registro de produto e as boas práticas de
produção. Além disso a Baumer possui certificação
da Comunidade Européia e a aprovação por parte
do FDA. Uma câmara técnica poderia ajudar, não
no sentido de criar uma nova certificação, mas na

Adriano Carniel: O sistema atual da Anvisa pode
ser melhor, pois enfrentamos uma concorrência
desleal em virtude de empresas venderem seus
produtos sem registro ou simplesmente desrespeitando leis internacionais de patente. Por isso, a
Synthes se submeteria a essa avaliação, pois entende
que esse tipo de análise melhorará a qualidade dos
implantes vendidos no mercado.
Edirlei Novaes: Nossa empresa já participa de um
desses controles, que é a RDC 59 imposta pela
Anvisa, porém, não teríamos nenhuma objeção em
participar de outros métodos de avaliação.
Além da Ortopedia, quais especialidades
médicas mais utilizam seus produtos?
Sérgio Galindo: Cirurgia de buco-maxilo,
Neurocirurgia e Urologia.
Wagner Mazolli: Além dos implantes para Ortopedia,
a Baumer atua na Neurocirurgia, enxertos ósseos
com grande aplicação na Odontologia entre outros
mercados. Temos uma divisão para produção de
equipamentos hospitalares, como esterilizadores e
mesas cirúrgicas e, mais recentemente, temos
investido em biomateriais.
Daniel Maurício D'Andrea: Só atuamos em Ortopedia
e Traumatologia.
Adriano Carniel: A Synthes atende as áreas de
trauma, crânio-maxilo-facial e coluna.
Edirlei Novaes: Atuamos somente na Ortopedia.

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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ESPAÇO DAS REGIONAIS

Cotesp reuniu grandes nomes
da

ORTOPEDIA

O

A 11ª edição do Cotesp aconteceu em Atibaia,
no interior paulista e contou com a participação
de profissionais do Brasil e do Exterior

Congresso de Ortopedia do
Estado de São Paulo, que
aconteceu entre os dias 07
e 09 de abril na estância de Atibaia
teve número recorde de participantes
– cerca de 1.200 –, o maior dentre as
últimas edições. O programa científico
foi abrangente, com 13 conferências
internacionais, mais de 70 mini-

“As salas cheias
demonstraram a importância
do nosso evento para os
congressistas”, afirmou
Edgard dos Santos Pereira

conferências nacionais de atualização,
cerca de 170 temas livres (apresentação oral e pôsteres) e 10 mesasredondas modernas. Na opinião da
comissão organizadora, o 11º Cotesp
teve um caráter nacional, com a presença de congressistas e palestrantes
de todas as regiões brasileiras. Para o
presidente da Regional da SBOT em
São Paulo, Edgard dos Santos Pereira,
o perfil do Cotesp mudou ao longo
dos anos. "Creio que a partir desta edição nosso congresso entrou definitiva-
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mente para a galeria dos grandes
nacionais em Ortopedia e Traumatologia, não sendo mais um congresso
de paulistas", afirmou. O presidente
do congresso, Paulo de Oliveira
Machado, disse que o programa
científico foi todo voltado para o
ortopedista geral. "Procuramos trazer
os maiores avanços em cada
subespecialidade, levando em
consideração as patologias mais
comuns no dia a dia. Eventos como
o Cotesp precisam ter esse perfil,
de oferecer informação de qualidade dentro de um leque amplo de
opções", explicou. No último dia do
congresso foi organizada a
"Caminhada contra a Osteporose", que reuniu mais de
250 idosos e percorreu ruas
e avenidas da cidade, com
a participação de diversas
autoridades municipais,
como o prefeito de Atibaia,
José Roberto Tricoli, a secretária municipal da saúde, Regina
Maria Carneiro Campos e Nilse Maria
Toledo, presidente do Conselho Municipal do Idoso. O presidente da regional paulista lembrou que a SBOT sempre se preocupou com estas questões
sociais."O que fizemos foi apenas seguir uma orientação de algo que já é
praxe na nossa entidade maior e a responsabilidade das regionais é abraçar
estes programas e incluí-los em
seus eventos", finalizou Edgard dos
Santos Pereira.

ORTRA Internacional
O Congresso Internacional de Atualização em Ortopedia e
Traumatologia vai acontecer entre os dias 14 e 16
de julho no Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro.
As inscrições estão abertas.

U

m congresso voltado exclusivamente para a atualização
dos ortopedistas brasileiros
em temas mais comuns na prática
clínica diária. Esse é o perfil do
ORTRA Internacional, que está
sendo organizado pela regional da
SBOT no Rio de Janeiro. O evento
vai reunir conferencistas do Brasil e
do exterior. O programa científico
vai contemplar atualização em
traumas de alta complexidade,
artroplastias do quadril, joelho e
ombro, patologias freqüentes no dia
a dia do consultório, indicações
racionais dos procedimentos

minimamente invasivos, workshops,
como eu trato, mesas redondas,
cursos e debates clínicos interativos.
O ORTRA Internacional é uma
excelente oportunidade para quem
quer reciclar seus conhecimentos e
aproveitar as infinitas opções de
lazer oferecidas pela Cidade
Maravilhosa. A Comissão Organizadora, que está sendo coordenada
por Marcos Musafir e José Sérgio
Franco, informa que as inscrições
têm caráter promocional, com
descontos de até 50% para quem
se inscrever até 30 de maio. Não
deixe para a última hora!

XVIII Congresso Internacional de Atualização
em Ortopedia e Traumatologia
Congresso Oficial da SBOT

14 a 16 de julho de 2005
Hotel Intercontinental
Rio de Janeiro

Conferencistas do Brasil e do Exterior
Inf.: (21) 2543-3844 - 2532-0141

ATÉ 30/05

ATÉ 31/06

NO LOCAL

Recertificado SBOT

200,00
(50%)

300,00

400,00

Membro SBOT

250,00

350,00

450,00

Residente /
Acadêmico

250,00

300,00

350,00

Outros

300,00

400,00

500,00

Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br
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ELEIÇÕES AMB
O presidente da Associação Médica Brasileira, Eleuses
Vieira de Paiva, deverá deixar o cargo em agosto próximo,
quando vence seu mandato, mas o debate pela sucessão
já começou. A SBOT está participando desse processo e
estuda a indicação de nomes dentro da Ortopedia para
compor a nova diretoria da AMB.

Ortopedistas discutem

sucessão na AMB

A

classe médica já está se artitorno do qual haja um certo consenso.
culando para a sucessão de
"Nos últimos anos tem sido assim. É
Eleuses Vieira de Paiva na
possível que especialidades fortes,
presidência da AMB. Ainda não foi
como Ginecologia, Pediatria, Ortopelançada nenhuma chapa oficial, mas
dia e Anestesia ofereçam nomes para
as articulações já começaram. Assim
que se faça uma composição nacional,
como as demais sociedades médicas,
contemplando não apenas os estados
a SBOT está se mobilizando para parmas também algumas especialidades
ticipar desse processo. O objetivo é
cujo trabalho tem sido essencial para
que a Ortopedia esteja representada
a implantação da CBHPM, como a
na futura diretoria da AMB.
SBOT", diz.
Este foi um dos assuntos
Para ele, a fase em que
em pauta na última reua classe médica se ennião da Comissão Execucontra é delicada. O detiva, que aconteceu no
safio não é apenas iminício de abril.
plantar a CBHPM, mas
A diretoria está trabafazê-la funcionar e ser
lhando junto às entidades
respeitada. Além da
médicas para que haja
CBHPM, existem outros
uma chapa de consenso,
projetos de lei sendo
que seria ideal para mandiscutidos, como o Ato
ter a união da classe méMédico, o CredenciaWalter Manna
dica. "Queremos colaborar
mento Universal e a
Albertoni
com a AMB como vimos
Ordem dos Médicos do
fazendo nos últimos anos,
Brasil. "Estamos vivendo
por isso não devemos, nem iremos
um momento muito delicado, com
impor nomes. O processo deve ser degrandes avanços, mas não podemos
mocrático e há alguns colegas ortocorrer o risco de um racha causado
pedistas que poderão colaborar muito
por uma eleição. Certamente tudo isso
com a próxima gestão da AMB", disse
será levado em consideração e devereo presidente da SBOT Walter Albertoni.
mos ter uma chapa de consenso para
O presidente da Comissão de Defesa
levar adiante o trabalho iniciado pelo
Profissional, George Bitar afirmou que
presidente Eleuses Paiva", acredita.
a Ortopedia vem semeando sua
liderança há quase 20 anos entre as
CBHPM uniu a classe médica
sociedades de especialidades e a
A preocupação com a sucessão de
aspiração de participar da diretoria da
Eleuses Paiva faz muito sentido, se for
AMB é mais do que justa.
levado em consideração que as
O ortopedista Hélio Barroso dos Reis,
maiores conquistas políticas e ecoque preside a Associação Médica do
nômicas da classe médica brasileira
Espírito Santo explica que geralmente
aconteceram justamente a partir do
as federadas da AMB indicam, através
momento em que a AMB, juntamente
de uma especialidade, um nome em
com as sociedades de especialidades,

começou a orquestrar a
elaboração da CBHPM, há
cinco anos. Até então os
médicos, que vinham sofrendo deterioração de seus
honorários desde 1992, não
tinham força para realizar
qualquer mudança, apesar
de constituírem uma massa
de quase 300 mil profissionais. A proposta da CBHPM
surgiu como alternativa única de sobrevivência digna.
O lançamento oficial da
O lançamento oficial da CBHPM, em julho
nova classificação aconteceu
de 2003, uniu os médicos
em 2003, no dia 15 de julho
em Vitória, capital capixaba.
Nos demais estados as negociA escolha do local foi estratégica – e
ações estão avançadas para a
justa –, já que o Espírito Santo havia
implantação plena por parte da
saído na frente ao aprovar uma lei que
Unidas, Unimed e Abramge.
permitia ao Conselho Regional de
Até mesmo com relação à Fenaseg,
Medicina sugerir uma tabela de
cujo diálogo foi muito difícil no
honorários. A CBHPM foi fundamental
início, houve ganhos
para consolidar o processo
imensuráveis. Nos úlde união da classe médica,
timos dois anos a classe
que hoje discute com o
médica conseguiu inCongresso Nacional e com
cluir o Projeto de Lei
o mercado em igualdade
do deputado Inocêncio
de condições.
Oliveira – que converte
"Os médicos tinham
a CBHPM em lei – na
vergonha até de dizer
pauta de votação da
quanto ganhavam e hoje
Câmara dos Depufalamos disso abertatados, cuja aprovação
mente. Saímos de uma
pode ocorrer a qualcondição de negociação
George Bitar
quer momento. "Com
muito ruim para uma
a CBHPM os médicos
posição bem mais convoltaram a ter amor-próprio e vontade
fortável", lembra Hélio Barroso
de lutar", diz o presidente da Ames.
dos Reis. Do ponto de vista finanA eleição será em agosto. Normalceiro, a CBHPM elevou os ganhos
mente a diretoria eleita trabalha com
dos médicos em até 40% em
a diretoria anterior até outubro, numa
algumas regiões, como ocorreu no
fase de transição.
Espírito Santo.

Ortopedista preside a Associação Médica do Espírito Santo

O

ortopedista Hélio Barroso
dos Reis foi eleito presidente
da Associação Médica do
Espírito Santo (Ames) há três anos,
depois de ter ocupado a vice presidência na gestão anterior. Sob
sua gestão, a federada transformouse num modelo para outras re giões. Contas em dia, pró-atividade
política e gestão profissionalizada
são algumas das características
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que deram à entidade capixaba o
reconhecimento da própria AMB.
Integrante do Conselho Nacional
de Defesa Profissional da SBOT
e presidente do próximo Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, Hélio Barroso dos
Reis é um dos fundadores da Regional da SBOT capixaba e ocupou
os cargos de diretor-científico e
de presidente. "Nos últimos anos

tenho participado muito da vida associativa da SBOT e da própria AMB. Essa
atuação me deu muita experiência na
luta em defesa dos nossos direitos", diz.
É bom que se diga que o Espírito Santo
foi o primeiro estado brasileiro a
contar com uma lei que garantia o
direito do CRM de sugerir uma
tabela de honorários mais justa.
É, também, o local onde as negociações pela implantação da CBHPM

mais avançaram,
incluindo acordos
já fechados com a
Secretaria Estadual da Saúde
para atendimento
dos pacientes do
SUS com base na
codificação da
CBHPM através
das cooperativas.

Hélio Barroso
dos Reis

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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CARTAS
CONSULTA
Os convênios médicos solicitaram esclarecimentos sobre cobrança de consulta em
tratamento conservador.
Parecer: A Comissão Nacional de Honorários Médicos entende que é impossível a
realização de procedimentos ortopédicos
conservadores e redução incruenta de
fraturas sem a devida anamnese e demais
passos da consulta médica, a fim de que
se implemente a terapêutica mais adequada. Assim, fica estabelecido que os
tratamentos ortopédicos conservadores
e as reduções incruentas das fraturas
deverão ser valorados pelos seus respectivos portes, além do valor da consulta
médica procedente.
Con. Nac. Honorários
ARBITRARIEDADE
Em novembro do ano passado operei um
paciente com fratura recente de escafóide
carpiano. Foi montado um processo para
reembolso pela seguradora Unibanco-AIG.
Depois de seis meses o reembolso foi
indeferido por "não haver relação de causa
e efeito entre o trauma sofrido e o
diagnóstico apresentado. Afinal, tratavase de pseudartrose de escafóide". Em
momento algum falei de pseudartrose, pois
as radiografias não mostravam tal
diagnóstico. O que estou questionando é
o fato de a seguradora contratar algum
ortopedista que não se identifica nem
assina embaixo do que diz, para mudar o
meu diagnóstico. Se não me chamou de
incompetente, sugere que sou fraudador.
A família me autorizou a enviar esta carta
de indignação e solicitação de ajuda, se
for possível. A única alternativa dada pela
seguradora é que eu solicite nova análise
do processo pela assessoria médica. Ora,
eles já têm todos os dados necessários!
Mais relatórios seriam redundantes. Peço
que esta carta seja publicada no nosso
jornal para que outros colegas não se
encantem todas as vezes que surgir um
caso dessa seguradora. Será que teremos
de usar meios jurídicos?
Fabrício Gantos do Amaral
DIFERENÇA DE CLASSE
Mesmo com a legalidade garantida pelo
Superior Tribunal de Justiça não acho justo
cobrar dos pacientes que procuram
instituições públicas, bancadas por dinheiro
do povo. Aquilo que temos acompanhado
é que os pacientes normalmente são
colocados em enfermarias com quatro ou
cinco pacientes mal acomodados. A
institucionalização da cobrança com
certeza vai colocar em risco aquele paciente
miserável que está na enfermaria, podendo
privilegiar aquele que pode "pagar por
fora" ou que tenha influência financeira
sobre médicos inescrupulosos. Acredito que
a decisão do STJ não acabaria com as
cobranças irregulares e que a regularização de apartamentos de acordo com
número de pacientes em enfermarias não
resolveria o problema de pacientes que
gostariam de ficar em aposentos especiais.
Os hospitais que atendem SUS primeiro
teriam de humanizar o atendimento e o
sistema de enfermarias onde são colocados
pacientes como se fossem objetos em locais
inadequados, sem levar em consideração
hospitais que fazem dos corredores
verdadeiras enfermarias. Além disso a
diferença de classe pode ter efeitos
danosos ao sistema de atendimento
médico patrocinados por convênios. Seria
um estímulo para um grupo grande de
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conveniados a não ter mais convênio, pois
de alguma forma com pagamentos "por
fora" ajeitariam o atendimento em
Hospitais do SUS.
Constantino Jorge Caladopopulos
Oportuno o artigo "SUS: diferença de
classe". Como bem explicado, o que se tem
por enquanto são jurisprudências favoráveis à complementação. A lei em questão, se realmente aprovada, viria a
derrubar a resolução 283 do extinto
INAMPS, que proibiu tal cobrança.
Enquanto isso as jurisprudências servem
tão somente para a defesa de profissionais
que estejam sendo processados, conforme
expliquei em artigo enviado ao Jornal da
SBOT em agosto de 2003 ("Há possibilidade de complementação por acomodação superior no SUS?") não publicado, onde comentava a decisão do STF,
naquela época e fundamentava alguns
outros tópicos.
Eduardo M. Novak
IMPLANTES
Após ler as notícias no Jornal da SBOT
gostaria de fazer algumas observações
pertinentes. Sabemos que a economia
sofreu muitas modificações e os médicos
foram sensivelmente prejudicados, levando
muitos deles a ficarem "viciados no pó" (uso
de metais de altíssimo custo), conforme
descreve o editorial do dr. Cláudio Santili
e os exemplos disso estão nas páginas 8 e
10. No primeiro exemplo: um fixador para
tratamento de fratura de extremidade do
rádio custando R$ 43.500!!! Analisemos o
seguinte: em qualquer jornal encontramos
uma página com indicadores econômicos
e verificamos que um grama de ouro tem
variado de R$ 36,00 a R$ 38,00. Um quilo
de ouro custaria, portanto, R$ 36 mil a R$
38 mil! Imaginem nossos pacientes
andando com um fixador externo feito de
ouro. Três fatos inusitados poderiam
acontecer:
1) Os planos de saúde ficariam felizes de
verem seus associados sendo tratados com
implantes de ouro, porque mesmo assim
estariam pagando mais barato;
2) Seria criada uma espécie de guarda
nacional (ou um batalhão especial) para
proteger os pacientes dos assaltantes que,
no ímpeto agressivo, à semelhança do que
estamos vendo, poderiam cortar a perna
ou o braço para roubar o fixador de ouro;
3) O paciente, depois de retirar o fixador
quando a fratura estivesse consolidada (se
sobreviver ao assalto) poderia vender o
ouro e ainda comprar um carro! Um outro
exemplo: o senhor José Maria Morales
reclama que lhe cobraram R$ 2,5 mil por
âncora (um pedacinho de metal de alguns
milímetros) e que lhe informaram que
seriam usadas quatro âncoras e em
conversa com um colega ele me disse que
já tinha visto tratamento de instabilidade
de ombro com oito âncoras. Apenas não
concordei com o dr. George Bitar, que
afirma que a âncora é considerada uma
órtese. Pessoalmente creio que deveria ser
considerada "material de fixação", exatamente igual a um parafuso que fixa uma
fratura ou uma placa. Sei que a SBOT está
preocupada com essa "loucura metálica",
e que inclusive foi criada a Câmara de
Órteses e Próteses da AMB para tentar
cuidar da situação. Já antevejo a Globo
desmoralizando a classe com mais uma
matéria de "jornalismo sensacionalista"!
Caros colegas, mãos na consciência e
pés no chão!
Flávio Sant'Ana

TURISMO SOCIAL
No último dia 15 de abril tive um grande
mal-estar ao ver no Jornal Nacional que
ortopedistas americanos vieram de férias
para o Brasil para fazer um mutirão
cirúrgico. Vários pacientes com patologias
ortopédicas foram operados gratuitamente,
dando a impressão de que nós não
fazemos a nossa parte. Estes americanos
vieram ao Brasil a convite de quem e
para quê? O que dizem os ortopedistas
daqueles estados?
Afrane Serdeira
Também assisti ao Jornal Nacional. De fato,
eles vieram de forma gratuita e estão
realizando um mutirão de saúde, o dito
"turismo social". Atividade social no tempo
livre é muito comum nos Estados Unidos.
Nos hospitais de costa a costa existem
batalhões de "volunteers" que trabalham
gratuitamente apenas pelo prazer de poder
fazer algo fora de casa. Esta equipe aproveitou a estrutura de uma ONG, entendeu
que o local seria seguro, e veio para cá, da
mesma maneira como vieram para cá os
portugueses, os espanhóis para outras
partes da América etc. Eu próprio estou
inscrito num programa americano de filantropia para passar três semanas em Bangladesh. A grande imprensa está interessada em mostrar sempre os problemas,
nunca as soluções, como foi o caso do
Jornal Nacional. Por fim, acho que esta
matéria está ligada à outra divulgada no
mesmo dia – a de que médicos cubanos
haviam sido expulsos do país por estarem
exercendo a medicina de forma irregular
no Tocantins. Pode haver um dramático jogo

Ligue grátis 0800 557268

de interesses por trás disso, criando a
expectativa na opinião pública para permitir a entrada em massa de cubanos, de
milhares de brasileiros cursando medicina
em países vizinhos etc. Pessoalmente acho
que o ortopedista brasileiro faz muito mais
pelo social do que se imagina. Só que isto
não gera notícias.
Osvandré Lech
SEGURADORAS
Sou proprietário de uma clínica com pronto
atendimento em Chapecó, SC. Prestamos
atendimento a vítimas de acidentes de trânsito e não estamos recebendo nossos honorários pelo seguinte motivo: O Cadastro
Nacional – Fenaseg , para efeito de indenizações, segue a lista de procedimentos médicos da AMB de 1999 e nesta tabela não
há código para 'tratamento conservador
de...' e apenas código para 'tratamento incruento de...'. Para protelarem e/ou não
pagarem, eles entendem que tratamento
incruento necessita sempre redução incruenta. Necessito de um documento da SBOT
explicando que quando em uma tabela de
procedimentos médicos não há o código
para tratamento conservador de determinada patologia traumatológica, o código
de tratamento incruento daquela patologia
corresponde à mesma situação, e que é
absolutamente correto utilizar o código de
tratamento incruento quando não há o
código de tratamento conservador.
Antônio José De Marco
O tratamento incruento da tabela utilizada
corresponde ao tratamento conservador.
George Bitar

Jornal da SBOT

ÉTICA MÉDICA

Julgamentos SIMULADOS

Conselho Regional de São Paulo encena julgamentos para profissionais e estudantes como forma
de esclarecer e prevenir as infrações éticas mais comuns na prática médica.

A

prevenção é um dos temas mais
discutidos no meio médico. Isso
porque já virou consenso o fato
de que a maioria das doenças poderia
ser evitada com a tomada de medidas
simples, como mudanças de hábitos, alimentação saudável, atividades físicas
etc. Mas, a falta de ética e má conduta
profissional por parte dos médicos
também é passível de prevenção? Para
o Conselho Regional de Medicina de
São Paulo, a resposta é sim. É justamente com este objetivo que o Cremesp
promove os chamados Julgamentos
Simulados, com o objetivo de mostrar,
de forma didática, quais são os erros
éticos mais comuns no exercício da
medicina.
Os encontros ocorrem em auditórios de
universidades e hospitais. A primeira
parte é reservada para que os conselheiros expliquem à platéia os
trâmites normais de uma denúncia.

Após as explicações, os presentes são
chamados a participar, podendo funcionar como presidente, relator, secretário e revisor. A simulação reproduz os
aspectos essenciais dos casos julgados
regularmente pelo conselho, alterandose apenas os nomes, datas e lugares.
O julgamento simulado é uma forma
didática e bem-humorada de prevenir
a má prática da medicina.
Nestes encontros os fatos são submetidos à apreciação da plenária, que nos
julgamentos reais é constituída pelos
conselheiros. Uma dessas simulações
ocorreu na Unicamp. O caso analisado
foi o de um paciente que deu entrada
num pronto socorro de um grande hospital com traumatismo craniano, ficou
em observação e morreu quatro dias
mais tarde. A equipe médica de plantão
foi denunciada ao Cremesp por falha
na hora do atendimento. Na simulação,
após fazer todas as considerações, a
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Comissão de Educação Continuada da
SBOT estará realizando, a partir do dia
10 de junho, uma série de cursos presenciais,
integrantes do PET - Programas Essenciais em
Traumato-ortopedia. Os cursos vão acontecer
em 19 cidades brasileiras e valerão cinco
pontos para certificação para quem obtiver
100% de presença no curso. Os temas
abordados serão: Trauma, Coluna, Ombro,
Joelho, Ortopedia Pediátrica, Medicina
Esportiva, Pé, Tumor, Fraturas no Idoso,
Quadril, Mão e vários outros temas de
atualização. O programa completo dos cursos
está disponível no site da SBOT. Maiores
informações na secretaria da CEC, pelo
telefone 0800557268.

relatora concluiu que houve erro de
omissão por parte da equipe de plantão.
A justificativa dada pelos réus, de que o
tomógrafo não estava funcionando, foi
rebatida com a alegação de que o
paciente poderia ter sido transferido. No
final, a plenária decidiu pela culpa dos
réus. As penas são estabelecidas por votação, depois de verificados quais artigos do Código de Ética Médica foram
infringidos. As sanções podem variar de
uma simples censura ao cancelamento
definitivo do CRM dos profissionais.
Uma curiosidade é que na maioria dos
julgamentos simulados as penas são
mais pesadas do que as atribuídas pelo
Cremesp nos julgamentos reais. A
avaliação geral de quem participa dos
encontros é positiva, já que permite
maior conhecimento sobre o funcionamento dos processos disciplinares e das
questões éticas que envolvem a
medicina.
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19 a 21

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

26 a 28

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

01 a 04
16 a 18

Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte
Brasília / DF - F: (11) 3887-3237
XIV Congresso Sul-brasileiro
Curitiba / PR - F: (41) 262-8023

14 a 16

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

26 a 27

IV Congresso Norte Nordeste da Sociedade
Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo
Salvador/ BA - F: (71) 336-5644

26 a 28

Congresso Centro-oeste de Ortopedia
Campo Grande / MS - F: (67) 383-1662

27 a 30

II Congresso Internacional de Especialidades
Pediátricas - Criança 2005
Curitiba / PR - F: (41)3022-1247

07 a 10

IX Congresso Brasileiro de Quadril
Goiânia / GO - F: (62) 212-8855

16 a 19

Congresso Chileno de Ortopedia e Traumatologia
Viña Del Mar - F: (41) 262-8023

29/10
a 01/11

37º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Vitória / ES

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

Abril 2005

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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IMPLANTES

Fórum de

Reunião da SLAOT
em Cartagena

Defesa Profissional

Evento realizado durante o Cotesp debateu a qualidade dos implantes utilizados em
Ortopedia e Traumatologia e a relação entre o custo dos materiais e os honorários pagos
pelos procedimentos

O

s fóruns de defesa profistuíram as primeiras ações tomadas
Mercadante afirmou que não cabe
sional já viraram uma repela agência", disse. Segundo ele,
ao médico dar esse tipo de inforferência nos congressos
uma das preocupações
mação ao paciente.
oficiais da SBOT, sendo uma das
atuais da Anvisa é com
"Isso nos torna coresatividades mais procuradas pelos
relação à rastreabiponsáveis na compocongressistas. O último aconteceu
lidade dos implantes
sição do preço, o que
no dia 08 de abril durante o Convisando a montar um
não é verdade. Nossa
gresso de Ortopedia e Traumatobanco de dados com
obrigação é fazer a
logia do Estado de São Paulo
informações que levem
indicação correta e o
(Cotesp), e reuniu cerca de 400
à melhora da qualivalor dos nossos honoortopedistas. A pauta do encontro
dade. Uma das quesrários. Os demais cusfoi discutir a utilização dos materiais
tões levantadas no
tos, o paciente tem de
de implante em Ortopedia. O
plenário foi sobre o
ver diretamente com
presidente do Fórum, George Bitar,
instrumental. "É preciso
o hospital e com o
Luiz Carlos
abriu as discussões falando sobre
verificar se a rastreaconvênio", orientou.
Sobania
as discrepâncias entre o uso de
bilidade também se
Ao final, o presidente
materiais de implante e os honorefere ao instrumental que utilida SBOT, Walter Albertoni afirrários médicos, fato que vem sendo
zamos no dia a dia, que é resmou que a maior parte dos
discutido na Câmara Técnica de
ponsável pela maior parte dos
problemas que os ortopedistas
Órteses e Próteses da AMB. O prenossos problemas. Quantos de nós
enfrentam com o pagamento de
sidente da Comissão de
já não passaram raiva
honorários será resolvida com
Materiais da SBOT, Luiz
por causa de brocas,
a implantação da Classificação
Carlos Sobania, que
parafusos e pinças
Brasileira Hierarquizada de Prorepresenta a SBOT junto
inadequados?", indaga
cedimentos Médicos, com a aproà Anvisa, afirmou que a
Marcelo Mercadante.
vação da Lei do Ato Médico, do
qualidade dos implantes
Também foi discutido o
Credenciamento Universal e,
tem sido uma das priorifato de que alguns
finalmente, com a criação da
dades do órgão. "A inhospitais cobram uma
Ordem dos Médicos do Brasil.
terdição dos fabricantes
taxa equivalente a até
"A SBOT é a sociedade de especlandestinos, maior ri40% do custo dos macialidade que qualitativamente
gor no registro dos proteriais a título de "estemais tem contribuído com as
dutos, a exigência de
rilização", fato que leva
entidades médicas nacionais para
Marcelo
boas práticas de promuitos pacientes ao
resolver os problemas da classe
Mercadante
dução e a implantação
desespero ao serem
médica e grande parte desse
de programas de monitoramento
informados pelo médico sobre
trabalho é feito a partir de enpor parte dos fabricantes constio valor dos materiais. Marcelo
contros como este", disse.
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Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br

O

s rumos da Sociedade Latinoamericana de Ortopedia e Traumatologia (SLAOT) começaram a ser definidos numa reunião que aconteceu em
Cartagena, Colômbia, nos dias 25 e 26 de abril,
organizada pela Sociedade Colombiana de
Ortopedia e Traumatologia. Dos 18 países que
compõem a SLAOT, 14 enviaram representantes. Pelo Brasil, compareceram o presidente
da SBOT, Walter Albertoni e José Sérgio Franco,
como delegado convidado.
O encontro aconteceu a partir da necessidade
de se implementar medidas que modifiquem a
entidade do ponto de vista científico, político e
econômico. "A SLAOT é importante, mas vem
perdendo força e representatividade ao longo
dos anos. Se não houverem mudanças não
interessará ao Brasil sequer continuar fazendo
parte.", declarou Walter Albertoni. Segundo ele,
a idéia é conferir à entidade uma gestão
condizente com as demandas da Ortopedia na
região. As propostas foram no sentido de se
criar uma Federação de Sociedades de
Ortopedia e Traumatologia com a representação através dos países, diminuição dos
mandatos das futuras diretorias e revisão dos
congressos oficiais com relação à periodicidade
e conteúdo. Dependendo da evolução dos
fatos o congresso da SLAOT de 2006 poderá
acontecer no Brasil, junto com o CBOT de
Fortaleza. Uma comissão especial foi criada
para elaborar uma nova proposta do estatuto
da SLAOT no prazo de 60 dias. O presidente
Pedro Bravo Bernabé, do México, convocou uma
assembléia geral para sua votação em
novembro, durante o Congresso Chileno de
Ortopedia, em Viña Del Mar.
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