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Editorial

A SBOT vai disponibilizar serviços
de seguro de vida e previdência
privada para todos os seus

membros a um custo reduzido. Quem
se recadastrar até 31 de julho poderá
ter os benefícios já no segundo semestre.
Os ortopedistas devem preencher a
ficha encartada na última edição do
Jornal da SBOT ou no Portal da SBOT
(www.sbot.org.br).

Na edição de maio do Jornal da SBOT
abordamos um tema que tem tirado o sono
da classe médica: o crescimento da chamada
"indústria do erro médico", na qual os médicos
estão sendo processados por motivos, na
maioria das vezes, sem o menor emba-
samento técnico.

Na "saúde" a minha impressão é que todos se
safam e sempre sobra para o médico. Nosso
trabalho é avaliado de maneira equivocada e
unidirecional a um ritmo que interessa a
outrem, nunca a nós mesmos.

MÉDICA
Residência

O secretário executivo da Comissão Nacional
de Residência Médica, Antônio Carlos Lopes,
afirmou em entrevista ao Jornal da SBOT
que, aos poucos a Residência Médica vai
reassumindo sua importância na área de
ensino médico no Brasil.

CURSOS
PRESENCIAIS

Organizado pela Comissão de Educação
Continuada, o PET – Programa Essencial em
Traumato-ortopedia está disponibilizando
cursos de atualização em mais de 20
cidades brasileiras.
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OOJornal da SBOT vai começar a mostrar o trabalho de ortopedistas brasi-
leiros junto a comunidades carentes, com o objetivo de fazer com que
estas iniciativas se reproduzam em todas as regiões. Nesta edição

estamos dando, como exemplo, os projetos desenvolvidos pelos ortopedistas
Eduardo Stewien e Ricardo Affonso Ferreira, este último criador da ONG
Expedicionários da Saúde, que organiza duas expedições por ano rumo à região
Norte do Brasil. Os dois médicos coordenam equipes que prestam atendimento
especializado a populações indígenas na Selva Amazônica.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

que mesmo ganhando o processo,
o médico sai perdendo, pois além
das despesas com advogados,
diminui seus ganhos conside-
ravelmente, já que na maioria
das vezes deixa de atender seus
pacientes cirúrgicos durante todo
o tempo em que durar o processo.
É provável que muitos colegas
tenham ficado desanimados com
esta dura realidade, mas devo
lembrá-los que a SBOT está com-

pletando 70 anos e
que na maioria das
vezes, nosso ca-
minho foi de pedras
e espinhos; sempre
soubemos superar
as dificuldades e
hoje servimos de
exemplo para outras
sociedades médicas
brasileiras. Essa his-
tória estará sendo
contada numa publi-
cação especial que
iremos editar em
setembro, através do

relato de ex-presidentes e diretores
das nossas regionais, comitês e
comissões – pessoas que souberam
elevar a Ortopedia Brasileira à con-
dição de uma das maiores do mundo
justamente porque não desistiram
ante as barreiras que se avolu-
maram à sua frente. Num país como
o Brasil, onde a importância das insti-
tuições da área médica nem sem-
pre é reconhecida, os 70 anos da
SBOT servem para nos lembrar que
vale à pena continuar lutando por
aquilo em que acreditamos.

Walter Manna Albertoni
Presidente da SBOT

Na edição de maio do Jornal
da SBOT abordamos um
tema que tem tirado o sono

da classe médica: o crescimento
da chamada "indústria do erro
médico", na qual os médicos estão
sendo processados na Justiça
Civil por motivos, na maioria das
vezes, sem o menor embasamento
técnico. Os efeitos dessa prática
são vários. Primeiro, poderá le-
var ao distanciamento entre mé-
dicos e pacientes
num momento em
que a humanização
do atendimento hos-
pitalar vem sendo
considerada funda-
mental em todos os
fóruns que discutem
esse assunto. Tam-
bém tende a aumen-
tar o número de so-
licitação de exames,
fato que vai elevar o
custo da saúde su-
plementar no País,
inviabilizando cada
vez mais o atendimento médico
de qualidade para a população
de baixa renda. Atualmente nos
encontramos numa situação bas-
tante incômoda. De  um lado está o
SUS, que paga honorários baixís-
simos por procedimentos dos mais
complexos e, do outro, os planos
de saúde, que descredenciam o
médico à revelia, negam exames,
desautorizam procedimentos e
glosam nossas contas. A triangu-
lação se completa com o risco cada
vez maior de processos por suposto
erro médico.
O resultado do debate promovido
no Jornal da SBOT deixou claro
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A indústria
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Como se poderia dizer à
maneira cabocla: "estamos
numa fase de banho-maria.

Estão nos cozinhando!" No país não
acontece nada de importante a não ser
a revelação diária de escândalos que
fazem com que nós, os pagantes desses
desmandos, não tenhamos outra reação
a não ser aquela amarga sensação de
“eu sou o trouxa que, mais uma vez,
vai pagar essa conta”.
Nessa edição do seu Jornal da SBOT
você vai poder depreender que muita,
mas muita coisa boa é feita do nosso
lado, cursos de aperfeiçoamento, mé-
dicos que se dedicam voluntária e gra-
tuitamente ao atendimento de popu-
lações carentes e distantes, critérios de
maior e melhor seletividade de novos
profissionais no exame para obtenção
do título de especialista etc.
No entanto, num descompasso incom-
preensível, nosso trabalho é avaliado
de maneira equivocada e unidirecional
a um ritmo que interessa a outrem,
nunca a nós mesmos. Veja pelo edito-
rial do nosso presidente, Walter
Albertoni: é verdade, existe uma trama
que dissimula, que distorce e se
aproveita do valor do nosso conhe-
cimento... Os planos de saúde, por
exemplo, que têm seus critérios próprios
e intocáveis de avaliação e decisão
sobre seus credenciamentos, fazendo
disso uma arma de pressão e
subserviência, não podem fugir da co-
responsabilidade, a menos que as-
sumam o credenciamento universal. De
igual forma e critério deveria aparecer
a figura jurídica  do hospital. É o meu
ponto de vista, senão veja: um médico,
por maior e melhor que seja seu
currículo, não pode emitir  guia (haja
burocracia) e levar para tratamento o
seu paciente num hospital qualquer. Ele
"tem de ser credenciado". A situação
seria comparável a um piloto que, ao

chegar ao aeroporto, se sentasse num
Boeing qualquer e dissesse – “vou
conduzi-lo”. Não é possível, apesar de
saber o ofício, ele não está autorizado.
Bem, e quando está autorizado ou
credenciado? De quem é a co-
responsabilidade pelo eventual
acidente? Da empresa ou do piloto?
Não vamos longe. Quando você deixa
o seu carro no estacionamento creden-
ciado do shopping ou do condomínio
e há um furto, quem paga o sinistro?
Na "saúde" a minha impressão é que
todos se safam e sempre sobra para
o mesmo, o desvalorizado do médico.
E ainda mais, quando ele tem que
pagar o "dano", tudo cresce e assume
proporções inimagináveis, por força de
um advogado que se diz gratuito para
uma "pobre alma" que alega estado de
pobreza. Porém, quando a causa é
ganha por eles, "todos se confraternizam
e dividem irmamente o lucro". Quando,
no entanto, perdem (felizmente a maior
parte das vezes), ainda assim, quem
perdeu foi o médico, na perda da con-
fiança profissional, na auto-estima etc.
Na eventualidade de tudo correr bem,
o bom médico irá receber míseros reais
por atos tão diferenciados e especia-
lizados que nenhum piloto se atre-
veria a alçar vôo. Por que nos deixamos
levar dessa forma? Quando tudo dá
certo, percebe-se a irrisória importância
de um "bico"; quando dá errado, nos
reclamam valores de uma vida. É justo?
Por cima desse mercado, incógnitos e
impunes, o convênio, que escolhe e
determina o que você pode ou não
usar e fazer,  e o hospital, que cobra,
às vezes, 100% sobre o preço do ma-
terial, simplesmente para esterilizar o
que já vem estéril. Só nós dançamos?
Onde estão os outros? Pense nisso!

Cláudio Santili
Editor-chefe

Ciranda, cirandinha,
Vamos todos cirandar.

Vamos dar a meia-volta,
Volta e meia vamos dar....

(Dom.Pub.)

EDITORIAL DEFESA PROFISSIONAL
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com convicção. É hora do CRM entrar
em ação. Somos de opinião que o CRM
deve monitorar todas as divulgações
publicadas ou divulgadas pelos meios
de comunicação de massa (TV, rádio,
jornal, revistas). Todos os assuntos
médicos tratados sem o rigor científico
que transgrida o Código de Ética e o
CODAME devem ter seus autores
identificados. Quantos médicos se
apresentam hoje em programas de
variedades, divulgando matéria e
conduta discutíveis e não compro-
vadas? As pesquisas com células-tronco
estão avançando, mas ainda não são
conclusivas. Há muitos pesquisadores
sérios trabalhando, mas é preciso haver

Isto pode parecer um tema absurdo,
mas não é. O momento está tão
complicado que não é mais possível

deixar de ver o "Fantástico" no domingo
para poder trabalhar na segunda-feira.
São tantas descobertas maravilhosas,
curas de doenças incuráveis, tantas
novidades da área médica não
publicadas nos meios científicos sérios
(outros nem tanto), que nos sentimos
pequeninos, desatualizados e maus
profissionais.
A Internet então é a bíblia dos leigos.
Quando indicamos uma cirurgia, além
da segunda ou terceira opinião somos
bombardeados com mil perguntas que
devemos responder imediatamente e

preocupação com o rigor científico. O
papel do CRM não seria de censura, mas
sim, o efetivo cumprimento das medidas
previstas no código e que visam defender
o paciente e lhe garantir uma assistência
médica confiável e eficaz. Não é a toa
que 90% dos artigos do Código de Ética
Médica dizem respeito a deveres e
proibições do que não se pode fazer. A
palavra Ética Médica não é exatamente
correta, pois ético deve ser o comporta-
mento integral do indivíduo, tanto na
profissão, como na administração da sua
clínica, no relacionamento pessoal com
os colegas e, principalmente, em relação
à sua família. O presidente da Repú-
blica, num dos seus pronunciamentos

de improviso afirmou, no auge da
crise política e moral que atinge o país,
que "não há ninguém mais ético
que eu nesse país". O problema é
que não há "ninguém mais ético",
mas sim ético ou não ético.
O comportamento de alguns colegas
que agem transgredindo o nosso
Código deve ser denunciado ao CRM
para salvaguardar a maioria, que luta
diariamente para fazer uma boa
medicina, ainda que mal remunerada.
Os leva-vantagem e picaretas, apesar
de serem minoria, sujam o bom nome
da maioria.

George Bitar
Pres. Com. Defesa Profissional

“Num país como o
Brasil, onde a

importância das
instituições da área
médica nem sempre
é reconhecida, os 70
anos da SBOT servem

para nos lembrar
que vale à pena

continuar lutando por
aquilo em que
acreditamos”.
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Q ue balanço o senhor faz
do seu primeiro ano à
frente da Comissão Na-

cional de Residência Médica?
O nosso primeiro grande desafio foi
devolver à CNRM a importância que
lhe era devida. Com o apoio do secre-
tário de educação superior e do pró-
prio ministro da educação, criamos o
Departamento de Residências e Pro-
jetos Especiais em Saúde, que passou
a ser o órgão responsável por todos
os serviços de residência médica do
país na área da saúde. Isso nos deu
maior equidade em relação a outras
diretorias, permitindo um diálogo em
nível de igualdade dentro do próprio
MEC, inclusive com maior capacidade
de negociação. Fui nomeado diretor
desse departamento pela Casa Civil
da Presidência da República e
passamos a ter maior liberdade de
atuação e infra-estrutura adequada.

A questão financeira foi equa-
cionada?
Em grande parte sim, porque conse-
guimos um repasse de verbas para
as comissões estaduais através da
Capes, de cerca de R$ 1 milhão por
ano. Esses recursos já estavam dispo-
níveis para essa finalidade mas nunca
foram reivindicados. Isso irá permitir
o funcionamento das comissões
estaduais e a criação de um grupo de
profissionais altamente capacitado
que será responsável pela avaliação
dos serviços de residência médica no
país. É um trabalho importantíssimo
que não estava sendo feito de forma
adequada por falta de recursos.

Quais foram as resoluções mais
importantes?
A transformação da Cirurgia da Mão
em especialidade médica foi uma

conquista muito grande. Também pas-
samos a residência em Ginecologia
e Obstetrícia de dois para três anos;
a Neurocirurgia para cinco anos,
sendo o primeiro ano reservado para
Neurologia Clínica; a Neurologia e a
Dermatologia passaram para três
anos. Eram solicitações antigas dessas
especialidades que nunca foram
atendidas. Também passamos a Cirur-
gia Geral para quatro anos, mas esta-
mos revendo essa resolução a pedido
do CFM, que discordou da medida.
Este fato ilustra outra mudança: pas-
samos a ouvir e a respeitar a opinião
das entidades médicas.

A CNRM realizou uma prova
prática visando avaliar a
qualidade dos serviços. Como foi
a experiência?
Bastante proveitosa. Essa prova é
fundamental porque a medicina é
constituída, fundamentalmente, por
habilidade, ética e atitude. Não se
pode avaliar um indivíduo, após
seis anos, só através de testes. É
um mecanismo inclusive para
resgatar a graduação, que vem sendo
sucateada pelos cursinhos prepa-
ratórios para residência. Oito insti-
tuições fizeram a prova e, no futuro,
espero que outras participem. No
final de junho realizamos uma reu-
nião em Brasília onde estas instituições
apresentaram o modelo adotado
nos seus respectivos serviços de
residência médica e tivemos 120
participantes de todo o País. Gos-
taria de deixar registrado que nossa
prova prática baseou-se no modelo
adotado pela SBOT no exame para
obtenção do Título de Especia-
lista, que tem sido citado como um
modelo de excelência, devido sua
seriedade e conteúdo.

residência médica no Brasil
Os novos rumos da

residência médica no Brasil
Os novos rumos da

Há novos projetos em pauta
para o futuro?
Sempre estamos pensando em novi-
dades para melhorar a qualidade da
formação durante a residência mé-
dica. Acabamos de aprovar uma
resolução que estabelece um estágio
voluntário optativo para que os alunos
passem de 30 a 90 dias em regiões
de fronteira ou de difícil acesso. Trata-
se de um projeto conjunto entre três
ministérios: Educação, Saúde e
Defesa. O objetivo é fazer com que
os residentes desenvolvam atividades
de saúde com as comunidades locais
e fiquem mais sensibilizados com os
problemas sociais do Brasil. A boa
notícia é que tem havido muito
interesse dos médicos
residentes nesse projeto,
que deve acontecer já a
partir de julho. Outro
projeto importante é a
criação de um intercâmbio
institucional em regiões
sem serviços de residência
médica. Esse intercâmbio
será importante para o
treinamento de residentes
em centros de excelência
para que eles retornem ao
seu local de origem como
médicos ou coordena-
dores de serviços que poderão ser
aberto nesses locais. Essa resolução
já foi aprovada pela nossa plenária e
deve ser publicada nos próximos dias.

Há serviços de residência que
são reconhecidos pelas socie-
dades médicas mas que não
estão adequados às normas do
MEC. Como resolver?
É preciso esclarecer que Serviços de
Residência Médica são somente
aqueles reconhecidos pelo MEC. Os
demais são centros de treinamento
que passaram a ser reconhecidos
pelas sociedades médicas em função
das limitações da própria Comissão
Nacional de Residência Médica em
atender a demanda pela criação de
novos serviços. O problema é que ao
término do treinamento o médico
solicita o diploma de residência e isso

tem gerado problemas inclusive de
ordem jurídica, justamente por não
serem reconhecidos pelo MEC.
Nossa posição é que as sociedades
pleiteiem a adequação para que
eles passem a ser oficiais. O passo
seguinte é promovermos a avali-
ação desses serviços para verifi-
carmos se eles atendem todas as
condições necessárias para que
sejam reconhecidos.

Quando esse trabalho será
iniciado?
Já está em andamento. Estamos
elaborando uma resolução com a
normatização dos critérios de ava-
liação para, em seguida, formarmos

as equipes e providen-
ciarmos seu treinamento.
Um aspecto importante é
que um dos integrantes
dessas equipes obrigato-
riamente deverá ser da
mesma área do serviço
que será visitado. Com
isso acabamos com
aquela discrepância de
mandar um pediatra ava-
liar um serviço de Orto-
pedia e vice-versa, como
era comum no passado.

A SBOT já solicitou a adequação
e inclusive realizou diversas
reuniões junto a CNRM com essa
finalidade. Há previsão para a
conclusão desse processo?
Na verdade é uma questão téc-
nica. A Comissão Nacional de
Residência Médica passou por um
período de grande transformação,
inclusive estrutural, e ainda não
nos foi possível estabelecermos
uma agenda de trabalho ideal.
Antes de iniciarmos essas visitas,
precisamos estabelecer os critérios
para a avaliação, formas de treinar
os grupos de visitadores para que
esse trabalho seja feito adequada-
mente. Não temos o objetivo de
fechar serviços, mas sim, colaborar
para que eles tenham uma qualidade
cada vez maior. É para isto que
estamos trabalhando.

A Comissão Nacional de Residência Médica passou por
grandes transformações nos últimos meses e aos poucos
vai reassumindo sua importância na área de ensino médico
no Brasil. Uma das mudanças mais importantes, segundo
o secretário executivo Antônio Carlos Lopes, foi o resgate
da própria identidade do órgão. Ele concedeu a seguinte
entrevista ao Jornal da SBOT:

“A prova escrita  do exame da SBOT é referência nacional” diz o
secretário executivo da Comissão Nacional de Residência Médica.

Antônio Carlos Lopes
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A SBOT no Congresso
Europeu de Ortopedia

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

A Comissão de Previdência
da SBOT solicita a todos

os ortopedistas que façam
o recadastramento até

31 de julho.

segundo semestre, segundo o presi-
dente da Comissão de Previdência,
Ricardo Esperidião. Já o presidente da
SBOT, Walter Albertoni, afirmou que
o benefício somente poderá ser ofere-
cido se houver adesão de um número
considerável de membros, fato que
vai permitir negociação mais vantajosa
com as empresas de seguros. "O reca-
dastramento é fundamental, pois
necessitamos de dados que não cons-
tam no nosso banco atual. Os colegas
devem nos enviar as informações até
31 de julho para darmos seqüência a
esse trabalho".

Envie seu e-mail: sbot@sbot.org.br4
Jornal da SBOT

CCCCConforme disposições estatutá-
rias, convocamos os Senhores

Membros Titulares da Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia,
para a Assembléia Geral Extraordi-
nária que se realizará no dia 15 de
julho de 2005, no Auditório Quartzo
B - Hotel Intercontinental - Av. Prof.
Mendes de Moraes, 222 - São
Conrado - Rio de Janeiro, às 17:00
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
horas em primeira convocação, as
17:30 horas em segunda convocação
e às 18:00 horas em terceira e última
convocação. Ordem do Dia: Apro-
vação dos Estatutos Sociais com as
alterações introduzidas.

São Paulo, 30 de junho de 2005.

Walter Manna Albertoni
Presidente

NOTÍCIAS DA CBHPM

A Comissão Permanente de Avali-
ação da CBHPM reuniu-se na

sede da ABM no dia 1º de julho para
acertar as correções sugeridas pelas
sociedades médicas. Pela SBOT com-
pareceram George Bitar, Paulo
Roberto Dias dos Santos, Frederico
Genuíno e Hélio Barroso dos Reis.
Segundo George Bitar, a maioria das
solicitações da Ortopedia, sobretudo
com relação ao auxilio de cirurgias e
alguns portes foram atendidas. "O
avanço mais importante foi em
relação às fraturas de tratamento
conservador e, além do pagamento

da consulta inicial, ficou previsto o
pagamento de nova consulta em 15
dias", resumiu.

C álculo eletrônico: estão dispo-
níveis no site www.cbhpm.

com.br 137 planilhas com cálculos
para a implantação gradual da
CBHPM em 63 planos de saúde. As
propostas, que contêm deflatores
temporários em três fases até a
adoção completa da Classificação,
foram elaboradas pela Comissão
Nacional para Implantação. Informa-
ções: mobilizacao@cbhpm.com.br.

Opresidente da SBOT, Walter
Albertoni esteve representando

a Ortopedia Brasileira no 7th EFORT
– Congress of the European Federation
of National Association of Ortho-
paedics and Traumatology – que
aconteceu entre os dias 04 e 07 de
junho em Lisboa, Portugal. O 7th
EFORT foi organizado pela SPOT –
Sociedade Portuguesa de Ortopedia
e Traumatologia – presidida por
Manuel Cassiano Neves. O Con-
gresso da Federação Européia, que
congrega 36 países e cerca de 34
mil ortopedistas , é um dos eventos
mais importantes do mundo,
prestigiado pelos maiores nomes
da Ortopedia mundial. "O conteúdo
científico do congresso foi de altís-
simo nível e tivemos a participação
ativa de muitos colegas do Brasil",
disse Walter Albertoni. Duas  carac-

A SBOT no Congresso
Europeu de Ortopedia

EVENTO

terísticas chamaram a atenção.
Primeiro, não havia intervalo para
o coffe-break, fato que evita atrasos
na programação e, em segundo
lugar, todos os cursos e simpósios
satélites realizados pelas empresas
patrocinadoras eram parte integrante
do programa oficial.

A partir do segundo semestre a
SBOT vai disponibilizar serviços

de previdência privada e seguros
para todos os seus membros, a um
custo bastante reduzido. Para que isso
seja possível, é fundamental que os
ortopedistas preencham a ficha
de recadastramento encartada na
última edição do Jornal da SBOT ou o
formulário eletrônico, disponível no
Portal da SBOT (www.sbot.org.br).
Não há prazo final para o recadastra-
mento, mas quem enviar seus dados
atualizados até o dia 31 de julho po-
derá solicitar o serviço já a partir do

Walter Albertoni, presidente da
SBOT e Manuel Cassiano Neves,

presidente da SPOT
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COMPORTAMENTO

Otermo plagium era usado na
antiga Roma e significava o
furto de pessoas livres, que

eram vendidas ou simplesmente
utilizadas como escravas. Segundo o
historiador inglês Peter Burke, o poeta
Marcial aplicou o termo aos escritores
que imitavam seu trabalho. A preocu-
pação com a propriedade das idéias
só aparece com a criação da Lei dos
Direitos Autorais, em 1710, na Ingla-
terra. É uma proteção à criação artís-
tica, literária, científica, tecnológica
etc., para evitar a pirataria e a vio-
lação dos direitos autorais. Curiosa-
mente, no mundo da informática,
particularmente na Internet, começa
a ser restaurada uma espécie de pro-
priedade coletiva das idéias. Na
opinião de Burke, os computadores
tornam o furto intelectual mais fácil
do que antes, pois basta copiar alguma
coisa e "colá-la" ao seu próprio texto.
Às vezes, o desempenho do plagiário
é melhor que o do plagiado. É uma
espécie de plágio necessário. Michel
Schneider, no livro Ladrões de Pala-
vras (Editora da Unicamp, 1990), cita
o crítico inglês Malone, apelidado
Minutius, que contou minuciosamente
os plágios de Shakespeare. Em 6.043
versos, 1.771 foram escritos por
algum autor anterior, 2.373 foram
refeitos e, do resto, 1.899 pertencem
a Shakespeare. Figuram, entre os pla-
giados, autores como Robert Greene,
Marlowe, Lodge e Peele.
Mesmo a peça Hamlet teria sido inspi-
rada em uma obra menor de autor

A má reputação do
PLÁGIO

desconhecido. Há o plagiário mal-
intencionado, que "psicografa" textos
alheios, e o plagiário involuntário,
cujas idéias coincidem com textos de
outros. Charles Darwin estava traba-
lhando quando, em 1858, recebeu
um manuscrito de Alfred Russell
Wallace, um naturalista britânico que
na época estava trabalhando nas
Índias Ocidentais. O conteúdo era a
essência de sua teoria. Essa situação
embaraçosa foi contornada por
ambos com uma apresentação con-
junta do manuscrito de Wallace e de
um resumo do livro de Darwin perante
uma comissão científica de alto nível.
Na literatura há uma verdadeira ob-
sessão com a originalidade e muitos
escritores sofrem de plagiofobia.
Alguns têm horror à leitura, porque
acreditam que uma mente livre de
influências funciona melhor para o
trabalho criativo. Uma frase do escritor

Jorge Luís Borges mostra que um texto
literário pode representar uma malha
intrincada de influências: "sou todos
os autores que li, todas as pessoas que
conheci, todas as aventuras que vivi..."
Já os puristas vêem plágio em cada
canto da atividade cultural: "O plágio
é a base de todas as literaturas, exceto
da primeira, que é desconhecida"
(Jean Giraudoux); "Adão tinha muita
sorte: quando dizia alguma coisa
interessante sabia que ninguém tinha
dito antes" (Mark Twain). Já o artista
Paul Cézanne era um radical: "Em
arte, ou se é revolucionário ou pla-
giário." O talentoso poeta Dalmo Flo-
rence queimou todos os exemplares
de seu único romance, com o argu-
mento de que ao ler o livro depois de
impresso teve a nítida sensação de ter
plagiado Guimarães Rosa. O poeta
Vinicius de Moraes termina o último
terceto do seu poema Soneto da Fide-

Às vezes, o desempenho do plagiário é melhor que o
do plagiado. É uma espécie de plágio necessário

lidade com os seguintes versos: "Eu
possa me dizer do amor (que tive)/
Que não seja imortal, posto que é
chama/ Mas que seja infinito
enquanto dure". Um poema de Henri
Régnier (poeta inferior ao nosso
Vinicius), publicado por volta de 1916,
diz: "L'amour est éternel... oui, tant
qu'il dure...". Simples coincidência?
Foi dito que O Crime do Padre Amaro,
de Eça de Queiroz, é um plágio de
La Faute de l'Abbé Mouret, de Zola.
Tartarin de Tarascon seria a versão
francesa de Dom Quixote. Alexandre
Dumas, pai, transcreveu, como suas,
páginas inteiras de Victor Hugo, de
Goethe e de outros romancistas.  Pre-
firo acreditar que, em muitos casos,
tratam-se de coincidências, cripto-
mnésia, intertextualidade ou influência
involuntária. Para resgatar um pouco
a imagem de uma espécie que anda
desgastada, pode-se afirmar que o ser
humano nunca é plágio. É um es-
tranho ímpar, no dizer do poeta Carlos
Drummond de Andrade. O ser huma-
no é editado num único exemplar e
não tem segunda edição. Como todo
argumento embute um contra-argu-
mento, Millôr Fernandes é de opinião
que o homem nasce original e morre
plágio. Mas os brasileiros não vivem
atormentados com o fantasma do
plágio e, como o nosso produto origi-
nal é o samba, já está consagrado o
princípio: "samba é como passarinho:
é de quem pegar primeiro".

Wilson Luiz Sanvito

Charles Darwin e Shakespeare: plágio ou coincidências?
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A partir desta edição
o Jornal da SBOT vai
começar a mostrar o
trabalho de
ortopedistas engajados
em ações comunitárias
pelo Brasil e no exterior.
São projetos como o
de Ricardo Affonso
Ferreira, coordenador
da ONG Expedicionários
da Saúde, que duas
vezes por ano mobiliza
uma equipe de médicos
para prestar
atendimento cirúrgico
em tribos de diversas
etnias como Yanomami,
Baniwa e outras
localizadas na Bacia do
Rio Negro (AM) e de
Eduardo Stewien, que
há dois anos trabalha
com índios Ticuna em
Tabatinga, a dois
mil quilômetros
de Manaus.

bacia do Rio Negro, daí nasceu o grupo Expe-
dicionários da Saúde. Estabelecemos contato
com organizações que cuidam da saúde pri-
mária naquela região, integramos outros mé-
dicos à nossa equipe e desde então temos saído
em expedições a cada seis meses", conta. No início
todas as despesas eram bancadas pelos próprios
médicos e ONG da região – FOIRN que tam-
bém eram responsáveis por toda a logística, mas
hoje o trabalho está mais bem organizado.
As expedições são organizadas com antece-
dência, com reconhecimento prévio dos locais
que serão visitados, de modo que os médicos
executem um maior número de cirurgias por dia
ainda que tenham de perder tempo carregando
barco nas costas e equipamentos cachoeira
acima. As regiões a serem visitadas são defi-
nidas em conjunto com antropólogos, soció-
logos do Instituto Sócio-ambiental e órgãos
responsáveis pela saúde local – FOIRN e IBDS.
Além de ortopedistas, atualmente o grupo é

RESPONSABILIRESPONSABIL

A população indígena da região já se acostumou com a presença dos médicos e ficam
aguardando sua chegada para a realização dos procedimentos cirúrgicos.

CCinco de setembro de 2004,
14h53, povodo de Iauaretê,
município de São Gabriel

da Cachoeira, Amazonas, Brasil.
Cerca de 40 graus de calor úmido
lá fora. Na sala de cirurgia, a
temperatura não é menor, já
que o sistema de ar não funciona.
Como a iluminação também é
precária, é preciso dispor de
uma dessas luminárias simples
de escritório e se aproximar bas-
tante para enxergar a operação.
André Brandalise, 33 anos, mé-
dico que integra a ONG Expe-
dicionários da Saúde, lava rapi-
damente o corte no rosto de
um índio que veio para retirar
um cisto...".
O relato é do jornalista Stelio
Marras, que acompanhou uma
das expedições organizadas
pelo ortopedista Ricardo Affonso Ferreira, criador
da ONG Expedicionários da Saúde. Duas vezes
por ano uma equipe formada por médicos
de várias especialidades sai de Campinas, no
interior de São Paulo em direção à região conhe-
cida como Cabeça do Cachorro, na Bacia do
Rio Negro, onde vivem cerca de 40 mil índios de
diferentes  etnias. Durante 15 dias eles realizam
procedimentos cirúrgicos eletivos – previamente
diagnosticados – ou de emergência.
Ricardo Ferreira diz que a idéia de se criar um
trabalho desse porte começou em 2002, quando
ele e mais seis amigos resolveram escalar o
Pico da Neblina. Na ocasião puderam perceber
o estado de abandono em que se encontrava
o atendimento médico na região e na volta co-
meçaram a desenvolver esse projeto. "Nosso
objetivo era organizar uma equipe médica
permanente e multidisciplinar que executasse
trabalho continuado de assistência médica cirúr-
gica nas comunidades indígenas localizadas na

A Organização não-governamental expedicionários da saú
(segundo da esq. para a dir.) desenvolve projetos na ár

Rio Negro, região remota do Amazon
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formado por Cirurgiões Gerais, Oftalmolo-
gistas, Otorrinolaringologistas, Ginecologistas,
Cirurgiões Pediátricos, Urologistas, Anestesistas,
Clínicos Gerais e Médicos Sanitaristas, além de
uma equipe de documentaristas que incluem
jornalistas,  fotógrafos e cinegrafistas.
Só foi possível montar esta estrutura em função
da adesão da iniciativa privada. "Desde o início
percebemos que não seria possível manter esta
atividade por muito tempo, porque não tínhamos
recursos. Então começamos a buscar parcerias
e a primeira empresa a nos apoiar foi a Positron.
Posteriormente firmamos acordos com a Gol
Transportes Aéreos e com a Unimed Campinas,
além do Comando Militar da Amazônia, que nos
deu apoio logístico na última expedição. Sem
estas parcerias nosso trabalho não seria possível".
Além de realizar cirurgias, o objetivo é formar
agentes de saúde entre os próprios índios, visando
a prevenção. Há seis meses o grupo levou para
Campinas um índio que tinha sido submetido

a uma prótese de quadril e que
precisa de revisão. Durante a
recuperação, ele recebeu treina-
mento na Prefeitura de Campinas
para ser agente de saúde e atuar
na sua tribo. "Precisamos cuidar
da saúde preservando o meio
ambiente. Se o índio permanecer
na região dele a floresta corre
menos risco. Ele não precisa ser
deslocado para um atendimento
que pode muito bem ser realizado
em sua própria tribo. Esse tem
sido o nosso desafio", diz o
ortopedista. Um dos projetos para
o futuro é montar "barracas
cirúrgicas", visando maior con-
forto dos pacientes e realizar
operações volantes. Com isso,
poderiam ser visitadas várias
aldeias ao longo da calha dos rios
e multiplicar a atuação da ONG.

Projeto semelhante é desenvolvido pelo orto-
pedista Eduardo Stewien, professor substituto
da Disciplina de Ortopedia e Traumatologia
da Universidade Federal do Amazonas, onde
funciona um Serviço Credenciado pela SBOT.
Há dois anos ele resolveu sugerir um desafio:
iniciar um trabalho com os índios Ticuna na região
de Tabatinga, próximo à fronteira com a Colômbia.
"Essa tribo consiste na maior etnia indígena do
Brasil. Trata-se de uma população bem carente
e pouco assistida. Há somente um hospital do
exército. O atendimento ortopédico é esporádico
e concentrado apenas na Traumatologia", informa.
A primeira viagem ocorreu em agosto de 2003 e
desde então ele tem visitado a região pelo menos
uma vez por ano. Segundo ele, praticamente
todo o estado do Amazonas é carente desse tipo
de atendimento, já que a maioria dos especia-
listas se concentra na capital  e as pessoas têm
de se deslocar de avião ou de barco para buscar
tratamento ortopédico em Manaus, em viagens
de cinco a sete dias. "Eles ficam muito isolados.
Sempre tive idéia de realizar um projeto com
comunidades indígenas e como os residentes
têm de fazer um trabalho de conclusão para
prestar o Exame para Obtenção do TEOT,
resolvemos partir para o desafio".
Na ocasião, o objetivo do estudo era observar
lesões do ligamento cruzado anterior do joelho,
mas os médicos acabaram fazendo outros
procedimentos em função da grande necessi-
dade dos pacientes. "Observamos um índice
importante de lesões de ligamentos em pratica-
mente 10% dos casos, além de lesões na coluna,
seqüelas de fraturas mal tratadas e pudemos fazer

O acesso à tribo Ticuna é feito pelos rios
(foto ao alto); o ortopedista Eduardo Stewien

(na foto acima, de camisa branca, à esq.)
com os agentes de saúde índigenas; abaixo,
as crianças revelam seu amor pelo futebol.

IDADE SOCIALIDADE SOCIAL

uma avaliação geral de como o atendimento ortopé-
dico e traumatológico nessa população é precário".
Uma das dificuldades relatadas é a burocracia para
se obter autorização para trabalhar entre os índios.
Na primeira viagem, a autorização teve de ser dada
pela Secretaria de Saúde de Tabatinga. Com o
objetivo de retornar este ano, ele diz que há meses
vem tentando obter autorização da Fundação
Nacional da Saúde, órgão responsável pelo
atendimento à saúde da população indígena no
Brasil,  mas sem sucesso. "Talvez por essa razão é
tão difícil fazer esse tipo de trabalho. Como desde
o início nosso objetivo foi estabelecer um programa
de visitas anuais para suporte básico em Ortopedia
e Traumatologia a esta comunidade, vamos
continuar tentando até firmar esse projeto, inclusive
visando sua expansão", finaliza o ortopedista.

“A necessidade por atendimento é grande entre
os índios da região”, diz Ricardo A. Ferreira.

úde, coordenada pelo Ortopedista Ricardo Affonso Ferreira
rea médica para índios de diferentes  etnias na Bacia do
nas onde vivem cerca de 40 mil índios.
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Quando se considera o custo
dos implantes ortopédicos
importados, os ortopedistas

têm a tendência de pensar que eles
são demasiadamente caros. Este
pensamento em geral é correto. Uma
solução lógica para baratear o
custo seria a produção no Brasil,
mediante cópia. Isto é o que ocorre
freqüentemente. Infelizmente estas
cópias são de má qualidade, embora
mais baratas. Pensando na falta de
recursos para atender aos pacientes
pobres e na riqueza dos países e
das firmas produtoras dos implantes
importados, a cópia parece ser a
solução lógica e justa. Convém aqui
lembrar que há 25 anos atrás o
país experimentava uma forte po-
lítica protecionista. Os implantes
ortopédicos importados sofriam
fortíssima taxação, além do crivo
estreito da CACEX, órgão gover-
namental que analisava as solici-
tações dos hospitais relativamente
ao conceito de similaridade e jul-
gava a necessidade de importação.
Era uma época de grande ufanismo
nacional. A alegação era de que a
jovem e pujante indústria nacional
precisava ser protegida da predatória
concorrência externa. Graças a este
protecionismo, nós ortopedistas,
experimentamos enorme retrocesso e
atraso em relação ao que ocorria
no primeiro mundo. A indústria na-
cional de implantes ortopédicos,
dona quase exclusiva do mercado,
não encontrava motivação para
evoluir e modernizar os implantes

que produziam, em sua
maioria cópias de im-
plantes ultrapassados.
Acrescido a isto, me-
diante uma ação carte-
lística, forçavam os pre-
ços de tal forma que os
implantes nacionais ven-
didos aqui eram mais
caros que os análogos
vendidos no primeiro
mundo! Isto demonstra
enorme incompetência,
pois, como é possível
vender um implante a
custos iguais ou mais
elevados que seus aná-
logos no primeiro mundo
sem ter qualquer gasto
com pesquisa, desenvol-
vimento e marketing? E
de pior qualidade? Algo
muito semelhante ocor-
reu com a indústria auto-
mobilística. Só depois da liberação
da importação de componentes é
que foi possível a modernização da
nossa indústria e a reabilitação da
competitividade do setor. Passamos
a produzir automóveis, ao invés de
"carroças". O que quero trazer aqui
é a visão do pesquisador, do orto-
pedista ligado à investigação. Quando
usamos uma cópia (pirata) de um
implante, estamos premiando o
copiador, o pirata, e estamos matando
o pesquisador e a pesquisa. É como
as cópias reprográficas dos livros;
os autores não ganham nada, apenas
as firmas que produzem e vendem

OPINIÃO

copiadoras. O ingresso de
implantes importados de
forma competitiva com
os nacionais é extrema-
mente importante para
nos inserir na fronteira
do conhecimento e per-
mitir investigar em nos-
sos pacientes as vanta-
gens e desvantagens des-
tes novos implantes quan-
do comparados com as
soluções convencionais.
Permite, também, que
possamos, apoiados prin-
cipalmente em nossa
indústria, desenvolver
novos implantes, eventual-
mente superiores ou mais
adequados aos nossos
pacientes.
Os convênios, os hospitais,
a indústria nacional e o
próprio sistema de saúde,

constantemente pressionam o mé-
dico de forma direta ou indireta,
forçando-o a escolher implantes mais
baratos, ou que propiciam maior
margem de lucro, esquecendo-se que
implantes de qualidade inferior ou
ultrapassados têm maior taxa de
insucesso. Esses insucessos podem
onerar de tal forma o sistema que
ultrapassa qualquer vantagem finan-
ceira devida ao uso de implantes
mais baratos. Esquece-se  que o preço
do implante é apenas um item da
conta, sem considerar que novos
desenvolvimentos visam diminuir
estadias hospitalares e mais rápida

recuperação do paciente, que pode
regressar mais rápido ao seu trabalho,
diminuindo a dependência e o ônus
ao sistema e permitindo normalizar
sua vida mais precocemente.
Vê-se pelos motivos expostos que
a indústria nacional deveria estar
querendo facilitar a entrada dos
importados e não o contrário, se
é que quer evoluir e ser competitiva.
Querer política protecionista é ir
contra seus próprios interesses
como indústria que quer ser mo-
derna, que pretende vender seus
implantes também em outros países.
Causa-me grande preocupação
quando vejo a indústria nacional
e os agentes de saúde e convênios
tentarem impingir aos colegas os
implantes nacionais, que, na sua
maioria, não têm qualquer amparo
na investigação clínica. O respeito às
patentes é muito importante para não
prejudicar o processo criativo e
também permitir ao Brasil se inserir
no cenário mundial como nação em
vias de se tornar desenvolvida e não
como pirata. Necessitamos, portanto,
manter um afluxo razoável dos
importados. A priorização de centros
universitários que fazem investigação
é essencial. A menor taxação e o
encorajamento de abertura no país de
fábricas filiais das companhias
estrangeiras poderiam baixar subs-
tancialmente o preço dos implantes e
trazer uma pressão salutar sobre a
indústria nacional.

Cleber J. Paccola

o que pensa o pesquisador?

“Quando usamos
uma cópia (pirata)
de um implante,

estamos
premiando o

copiador, o pirata,
e estamos
matando o

pesquisador e a
pesquisa”.

Jornal da SBOT
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Médico que inspirou o filme Patch Adams visitou
várias cidades brasileiras em junho onde falou
sobre seu trabalho e sobre a necessidade da

humanização do atendimento médico.

Irreverente e sensível. Assim pode
ser definido o caráter de Hunter
Adams, cuja trajetória foi inter-

pretada de forma brilhante por Robim
Willlians no filme Patch Adams – o
amor é contagioso. Na ficção, o
estudante de medicina colocou em
xeque o modelo de ensino adotado
pelas faculdades de medicina dos
Estados Unidos ao sugerir um
tratamento alternativo para os
pacientes, baseado na arte de fazer
rir. Criador de um hospital que utiliza
métodos pouco ortodoxos no trata-
mento dos pacientes, o médico e sua
equipe usam o humor e brincadeiras
para ajudar na cura dos pacientes.
"Fazemos qualquer coisa para fazer
as pessoas rirem", disse Adams, que
se tornou também um ativista social
ao longo dos anos por lutar pelo
reconhecimento dos efeitos tera-
pêuticos das brincadeiras e jogos em

hospitais. No mês passado ele esteve
no Brasil com uma série de palestras
em várias cidades brasileiras para
estudantes, médicos e profissionais de
várias áreas da saúde. Com admira-
dores e críticos em todo o mundo, o
médico de 59 anos diz que faz o que
for preciso para que seus pacientes
se divirtam. "Sou um palhaço que atua
como médico e não um médico que
atua como palhaço", define-se.
O Instituto Gesundheit, fundado por
ele nos Estados Unidos, atende
pacientes de graça – sem nunca ter
sido alvo de processos, faz questão de
ressaltar – num trabalho onde todo
mundo é responsável por todo mundo.
"Usamos os mesmos meios da
medicina tradicional, mas nosso
trabalho é concentrado na amizade.
Criamos uma comunidade onde
cada um cuida do outro. Temos um
hospital feliz e bobo!", costuma afirmar

em suas palestras pelo mundo a fora.
Ao pregar uma medicina mais
humana em visitas ao redor do
mundo, Hunter Adams se trans-
formou, também, num ativista social:
visitou campos de refugiados no
Afeganistão, viu de perto o estrago da
guerra nas Bálcãs e na África e
divertiu crianças que sobreviveram
ao Tsunami na Ásia. "Queremos
mudar o mundo, não através do
dinheiro e do poder, mas através do
amor e generosidade. O médico
precisa aprender a amar e de-
monstrar esse amor".

HUMANIZAÇÃO

Doutor da alegriaDoutor da alegria

"Sou um palhaço que
atua como

médico e não um
médico que atua
como palhaço".

Hunter “Path”Adams em
atividade: médico e palhaço

por vocação

ATUALIZAÇÃO ELEIÇOES AMB

No dia 21 de junho, em São
Paulo, o Conselho Delibera-
tivo e a diretoria plena da

Associação Médica Brasileira apro-
varam a indicação do
nome de José Luiz Gomes
do Amaral, que atual-
mente preside a Associ-
ação Paulista de Medicina,
como candidato da atual
diretoria para o processo
sucessório da entidade
para o triênio 2005/
2008, cujas eleições ocor-
rerão no dia 31 de agosto.
"Ter sido indicado entre
colegas tão qualificados
não pode ser entendido
como reconhecimento a
uma pessoa, mas como sinal da gene-
rosidade de amigos e colegas com
quem tenho tido o privilégio de con-
viver ao longo de tantos anos de in-
tensa vida associativa. Conheço bem
as expectativas que têm os médicos
sobre seu futuro, o que me faz sentir
o peso da responsabilidade que cabe

a presidência da Associação Médica
Brasileira. Não são pequenas nem
poucas as dificuldades que se apre-
sentam em nosso caminho, mas, sem

hesitação, lhes asseguro
ilimitada dedicação e
disposição para enfrentá-
las", destacou o can-
didato. O presidente da
SBOT, Walter Albertoni
manifestou o apoio da
SBOT à indicação do
presidente da APM,
afirmando tratar-se de
uma escolha natural.
"José Luiz Gomes do
Amaral é um colega que
tem uma postura ética,
social e política da maior

respeitabilidade, e a AMB estará em
muito boas mãos nos próximos anos.
Quero destacar também a lisura com
que o atual presidente Eleuses Paiva
conduziu o processo sucessório – o
qual tivemos oportunidade de acom-
panhar de perto –, com neutralidade
e sempre buscando a unidade", disse.

José Luiz Gomes do Amaral, que atualmente preside a
Associação Paulista de Medicina, foi indicado para

suceder Eleuses Paiva na presidência da AMB.

Candidato de Candidato de Candidato de Candidato de Candidato de CONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSOCandidato de Candidato de Candidato de Candidato de Candidato de CONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSO

José Luiz Gomes
do Amaral

Uma modalidade de cursos conhecidos como "hands-on",
que alia teoria à prática é uma tendência para a

atualização e reciclagem dos médicos. Veja a opinião do
ortopedista Rames Mattar Jr. sobre o assunto.
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Creio que o assunto seja perti-
nente, interessante e atual.
Quando entramos em sites de

busca com a palavra chave "hands
on in Orthopedics" encontramos
cerca de 40.300 citações. O termo
"hands-on" poderia ser simples-
mente traduzido por curso teórico-
prático. Porém, nesta fase de alto
avanço tecnológico, o significado,
na realidade, é muito maior. A
Ortopedia contemporânea criou
uma quantidade imensa de novos
materiais, implantes, instrumentos,
próteses, métodos de fixação, exames
de imagens e outros que implicam
na necessidade de um treinamento
específico e altamente sofisticado.
Na busca dos melhores resultados
utilizamos novas técnicas e mate-
riais, mas nem sempre temos a

oportunidade e meios ideais de
aprendizado e treinamento. Para
preencher esta lacuna estão sendo
criados cursos que mesclam a
teoria com o aprendizado prático
incluindo o manuseio do instru-
mental e equipamento em situ-
ações que simulam procedimentos
cirúrgicos. Esta é uma tendência
das últimas décadas que está
sendo cada vez mais necessária
na formação do Ortopedista. So-
mente com cursos desta natureza
poderemos manter os Ortopedistas
sempre afeitos, habituados e con-
fortáveis na utilização de novos ma-
teriais, instrumentais e equipamentos.
Devido à criação de um número muito
grande de novos implantes e instru-
mentos estes cursos devem se tornar
uma forte tendência.
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CARTAS

ando, num futuro próximo, um depar-
tamento especializado para auxiliar e
orientar o ortopedista vítima de
acusação de erro médico.

George Bitar

  CAUÇÃO
Encaminhei uma consulta à Asso-
ciação Médica de Minas Gerais sobre
se um promotor público poderia
articular, junto ao juiz, bloqueando,
impedindo ou ameaçando os hos-
pitais particulares de cobrarem
depósito caução. Se ele tem este
direito, onde está registrado e base-
ado em qual premissa? Ou será mais
uma pedra jogada em cima dos hos-
pitais, sem nenhum embasamento
jurídico? E se o cliente fraudar o hos-
pital na conta, quem terá que pagar?
O promotor, o juiz ou o Estado? Recebi
a seguinte resposta, assinada pela
assessoria jurídica da AMMG:
"Após pesquisa, localizamos a
Resolução Normativa da Agência
Nacional de Saúde Suplementar/
ANS de número 44, do dia 28 de
julho de 2003, que proíbe a exi-
gência de cheque-caução – ou
qualquer modalidade de garantia –
pelos prestadores de serviços no
atendimento de usuários de planos
de assistência à saúde. Sugerimos,
ao ensejo, que a presente consulta
seja dirigida à Associação dos
Hospitais, que poderá auxiliar mais
adequadamente, por se tratar de
assunto a ela afeto". A segunda parte
da pergunta não está respondida:
quem irá pagar a conta, em caso de
o paciente não poder pagar? O
promotor público, o juiz ou o Estado?
Nós, médicos, não podemos aceitar
o jugo do poder público simples-
mente por que existe uma lei biruta.
Democracia e direitos são vias de duas
mãos, lá e também cá. Médico não
pode continuar sendo bigorna do
poder Judiciário.

Renzo Sansoni

  PLANTÃO
Estou trabalhando em Umuarama –
PR. Nos hospitais desta cidade o
ortopedista de plantão atua junto
com um clínico geral e um pediatra
no pronto socorro. Não há cirurgião,
apenas com plantão à distância.
Todos os ortopedistas da cidade
estão exigindo dos hospitais provi-
dências, pois estamos atendendo
politraumatizados (TCE, Abdome
agudo, traumas de face e de tórax),
fazendo suturas de pele sem lesão de
tendão ou de nervos. Nossa idéia é a
contratação de um cirurgião geral.
Gostaria de saber o que cabe ao
ortopedista de plantão fazer. Quais

patologias cabe ao ortopedista de plan-
tão em um pronto socorro atender?

Marcelo Toshio Miura

Uma cidade como Umuarama não
pode deixar de ter cirurgião, ortope-
dista, pediatra e obstetra dentro do
que exige o CRM para um Pronto-
Socorro. Não aceitem atender fora da
especialidade, pois isto pode implicar
em processo por Erro Médico.

George Bitar

  PROPAGANDA
Encaminho solicitação de avaliação
de dois sites da internet por parte
da Comissão de Ética, na qualidade
de presidente da Sociedade Brasi-
leira de Terapia por Ondas de Cho-
que Aplicadas ao Sistema Músculo-
esquelético. Há aproximadamente
60 dias enviei a todos os
sócios (que também são membros
da SBOT) solicitação para que
revisassem seus sites de acordo
com o código de ética médica.
Solicito, portanto, a verificação do
site www.ondasdechoque.com.br,
onde permanece publicidade de
equipamentos médicos e o site
www.ortosom.com.br, onde além
da publicidade de equipamentos
médicos, existem reportagens já exi-
bidas em televisão com fundo cien-
tífico duvidoso e sensacionalista. Esta
solicitação não tem por objetivo a
punição dos colegas envolvidos, mas
sim a regularização do que é divul-
gado para o público leigo.

Mauro Meyer

 PARALISAÇÃO
Venho através desta, solicitar o apoio
da SBOT ao movimento de parali-
sação do serviço de sobreaviso mé-
dico do Hospital Maternidade
Marieta Konder Bornhausen de
Itajaí, SC, pelo corpo clinico
do hospital.
O motivo da paralisação foi o
não pagamento do sobreaviso mé-
dico por parte da instituição hospi-
talar e o não cumprimento das
normas do SUS, pois o hospital é
credenciado como tipo II de aten-
dimento e possui credenciamento
em alta complexidade em Ortope-
dia e não oferece plantão ou sobre-
aviso remunerado para qualquer
especialidade (possui somente dois
plantonistas no serviço de urgência
de plantão). Este movimento possui
o apoio do CRM/SC e Sindicato
Médico. Seria de grande ajuda um
comunicado aos membros da SBOT
sobre a paralisação, visto já sabermos
de mobilizações de ortopedistas
de Curitiba para virem assumir o ser-

  AUDITORIA MÉDICA
Quero parabenizar o editor do
Jornal da SBOT, Cláudio Santili,
pelo editorial publicado na última
edição. Sabemos que são somente
20% os custos médico-hospitalares e
80% é da área tecnológica, medi-
camentos e produtos para a saúde.
O papel do médico cada vez mais
fica restringido ao sabor das au-
ditorias, que dizem ser médicas
e que em parte o é, mas há uma
parte que nos faz suspeitar se há
envolvimento com a tecnologia ou
se são auditores incompetentes.
Acho que teremos que nominá-los,
ou melhor, temos que conversar
com os convênios e seguros. Nós
fizemos isso uma vez, acho que
está na hora de chamá-los e, em
conversa franca, colocar os “pingos
nos is” ou então começar a tomar
medidas legais contra estes audi-
tores. Temos que saber quem são.
Sabemos que nenhum sistema
funciona sem auditoria, mas esta
tem que ser decente. Precisamos
de nomes, pois ninguém pode negar
uma guia sem dizer quem está
negando e porquê. Acho que este
assunto pode nos ensejar a tomar-
mos medidas. Vamos pensar nisso pois
o que você relatou tem  acontecido
também aqui. Parabéns, Santili!
Gostei. Estamos dando passos para
frente.

Luiz  Carlos Sobania

 JORNAL DA SBOT
Simplesmente FANTÁSTICO o Nº 60
do nosso Jornal. Deixamos de ser
uma sociedade conservadora e
farisaica para nos transformarmos
em uma Sociedade Moderna,
transparente, que se abre para o
debate e levanta  questões afeitas
ao nosso dia-a-dia. Foi uma edição
corajosa que coloca um pouco de
esperança  no coração de muitos
colegas que vivem em todo nosso
grande país, sem voz nem vez e,
muitas vezes, sem um canal de co-
municação que os oriente sobre as
mais variadas questões do dia a
dia. Quero encorajar a todos que
opinem, sugiram, participem e
nunca se fechem no seu " próprio
isolamento". Todos os temas abor-
dados neste número são brilhantes,
especialmente o intitulado "A in-
dústria do erro médico". Em outro
momento, sugiro abordar a Univer-
salização do atendimento e a relação
entre médicos e pacientes.

Paulo Barreto

A Comissão de Defesa Profissional,
que promoveu o debate, estará cri-

viço – algo antiético em virtude de ser
uma paralisação ética.

Otávio Lazzaris Anacleto

  TRÂNSITO
Um texto publicado pela revista
holandesa ROUNDABOUT informa
que o  ministro dos transportes da-
quele país (órgão máximo responsá-
vel pelo trânsito – como na maioria
dos países desenvolvidos) está pro-
pondo a cassação da licença de
direção dos condutores envolvidos
em duas ocorrências graves ao longo
de cinco anos. E isso não significa
apenas acidentes com vítimas. Estão
incluídos nessa classificação de
gravidade o excesso de velocidade,
consumo de bebidas e outras drogas.
O infrator nessas condições per-
deria definitivamente sua licença e
precisaria ser submetido a um novo
processo de habilitação. Se o mesmo
acontecesse aqui, nossas ruas e
estradas ficariam vazias....

Fernando Pedrosa

  VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Sou o único ortopedista na minha
cidade e membro do corpo clínico
do único hospital. Presto serviço
para prefeitura e todos os dias atendo
15 pacientes. Não sou registrado,
ganho sete reais por consulta e
cinqüenta reais por cada gesso que
faço. Portanto a minha pergunta é:
sou obrigado a atender se chegar
uma fratura no hospital no qual
não faço plantão e não ganho para
fazer cobertura de ortopedia?

 Bruno Boleratzki

Se não houver vínculo empregatício
ou contrato com o hospital você não
é obrigado a prestar nenhum
atendimento. Se estiver no hospital e
chegar uma emergência, como
médico é obrigado a dar o primeiro
atendimento.

George Bitar

As cartas relativas a Defesa
Profissional foram respondidas pelo
presidente da Comissão de Defesa
Profissional da SBOT, George Bitar
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II Congresso Internacional de Especialidades
Pediátricas - Criança 2005
Curitiba / PR - F: (41)3022-1247

V Congresso Internacional de Reabilitação
Infantil da Oritel e Terceiro Congresso de Medicina
e Reabilitação da AACD
São Paulo / SP - F: (11) 5576-0933

03 a 05

27 a 30

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

26 a 27

XI COTECE -Congresso de Ortopedia e
Traumatologia do Ceará
Fortaleza/ CE - F: (85) 224-8712 • sbot-ce@mcanet.com.br

04 a 06

Congresso Centro-oeste de Ortopedia
Campo Grande/ MS - F: (67) 383-1662 • sbot.ms@terra.com.br

24 a 26

SICOT/ SIROT - III WORLD CONGRESS
Istambul - Turquia • www.sicot.org02 a 09

37º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Vitória / ES - F: 0800 557268 • www.cbot2005.com.br

29/10 a
01/11

El Mundo Su Ciencia y Cultura en la Visión del Medico
Ortopedista
Quito / Ecuador - F: (593-2) 2249-744

01 a 07

IX Congresso Brasileiro de Quadril
Goiânia / GO - F: (62) 212-885507 a 10

42º Congresso Argentino de Ortopedia e Traumatologia
Hotel Hilton - Buenos Aires • www.aaot.org.ar

05 a 08

Programa Essencial em Traumato-ortopedia

Ju
l

Associação Médica do Paraná - Curitiba/PR08 e 09

Hotel Seara Praia - Fortaleza/CE08 e 09

Hotel Melia Confort - Campinas/SP22 e 23

Hotel Mercure Belo Horizonte/MG29 e 30

Naoum Plaza Hotel - Brasília/DF29 e 30

A
g

o

Hotel Plaza São Rafael - Porto Alegre/RS05 e 06

Hotel Hilton Belém/PA05 e 06

Hotel Sofitel - Rio de Janeiro/RJ12 e 13

Matsubara Hotel - Maceió/ AL19 e 20

Informações: 0800-557268 / 5189-7860
w w w . s b o t . o r g . b r
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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.
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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 cate-

goria. 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 Congresso Anual da SBOT. Os
concorrentes poderão inscrever-se com
mais de uma obra em qualquer das
categorias, mas devem ficar atentos às
normas previstas no regulamento. Os
originais deverão ser rigorosamente iné-
ditos e trazer apenas o título da obra,
pseudônimo do concorrente 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 37º
CBOT em Vitória - ES.

PPPPPrêmios Anuaisrêmios Anuaisrêmios Anuaisrêmios Anuaisrêmios AnuaisPPPPPrêmios Anuaisrêmios Anuaisrêmios Anuaisrêmios Anuaisrêmios Anuais
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XIV Congresso Sul-brasileiro
Curitiba / PR - F: (41) 3262-802316 a 18

Curso Avançado de Trauma
 Rio de Janeiro / RJ - F: (21) 2543-384425

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

14 a 16

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. Para maiores informações,
ligue para (21) 2543-3844 ou visite o site
do Congresso: www.ortra.com.br
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Organizado pela Comissão de Educação Continuada, o PET - Programa Essencial em Traumato-ortopedia
está disponibilizando cursos de atualização em mais de 20 cidades brasileiras.

CURSOS PET

Os cursos PET realizado
nos dias 24 e 25 de

junho em Teresina (PI),
Florianópolis (SC) e Goiânia
(GO) receberam elogios, tanto
de palestrantes quanto dos
participantes. Na capital do
Piauí o curso incluiu um jantar
com comida típica da região
na sexta-feira e, no sábado,
feijoada no Hotel Metropolitan
após os trabalhos. Em seguida,
os presentes torceram juntos
pela Seleção Brasileira de
Futebol no jogo contra a
Alemanha, num clima bastante
agradável.
Em Florianópolis, o curso
teve 56 participantes, su-
perando a expectativa dos
organizadores e em Goiânia,
foram mais de 70 inscritos,
fato considerado um su-
cesso total. "O compro-
metimento dos médicos foi
tanto que tivemos colegas
que vieram diretamente de
suas cirurgias para nos
prestigiar", afirmou o coor-
denador em Goiânia, Marcio
Cirino.

A acumulam pontos para recertificação.
Geralmente as aulas acontecem às sextas-
feiras à noite e aos sábados pela manhã.
Cada encontro tem três professores, que
ministram quatro aulas cada um, totalizando
12 temas em cada área. A CEC tem procu-
rado conferir um caráter informal aos en-

contros para garantir melhor apro-
veitamento. Em todas as cidades são
oferecidos jantar e almoço para os
participantes, sem custo adicional.
O patrocínio dos cursos está sendo
dado pela Merck Sharp, através do
antiinflamatório Arcoxia. "Não po-
demos deixar de agradecer à
Merck Sharp, que fez do PET o seu
projeto de maior relevância para
este ano, e aos nossos palestrantes,
que desde o início abraçaram essa

idéia, prontificando-se a participar tão logo
foram convidados. Isso demonstra seu senso
de responsabilidade pela transmissão do
conhecimento científico e, com isso, todos
nós saímos ganhando, pois a Ortopedia
Brasileira se fortalece ainda mais", reco-
nhece o presidente da CEC.
Ele recomenda a participação não apenas
dos ortopedistas mais jovens como, também,
dos mais experientes, para haver maior
riqueza nos debates e para estimular novas
iniciativas desta natureza. "Não adianta
termos serviços credenciados de excelência
se não tivermos em mente que precisamos
compartilhar o conhecimento. Fizemos a
programação do PET de tal forma que todos
os serviços estarão próximos a algum local
onde o curso será realizado para que todos
possam participar", finaliza Moisés Cohen.

ASBOT tem oferecido inúmeras op-
ções de atualização e reciclagem
profissional. O PET – Programa

Essencial em Traumato-ortopedia, coor-
denado pela Comissão de Educação Conti-
nuada,  constitui uma boa oportunidade para
quem quer se manter atualizado com os
principais avanços na área de
Traumatologia e Ortopedia. "É um
projeto importante, que está atin-
gindo todas as regiões brasileiras
através de cursos em mais de 20
cidades em todo o País", diz o
presidente da CEC, Moisés Cohen.
Os cursos estão acontecendo desde
o dia 10 de junho e já foram reali-
zados em 13 cidades. Os próximos
encontros ocorrerão em Belo
Horizonte e Brasília (29 e 30 de
julho) e em Belém do Pará, nos dias 05 e
06 de agosto. Os preletores responsáveis
pelos cursos são os mais experientes dentro
de suas áreas e os temas foram sugeridos
pelos delegados da CEC nos estados e pelas
regionais. "Procuramos atender às necessi-
dades dos colegas estabelecendo um
programa bem abrangente e de interesse
da Ortopedia Geral", afirma o presidente
da CEC. Atualmente a CEC possui mais de
20 projetos em andamento, como a
tradução do Campbell, os fascículos etc., e
o PET é considerado um dos mais impor-
tantes, justamente porque trata-se de cursos
presenciais que permitem a interatividade
dos participantes com os preletores. É bom
lembrar que os cursos são totalmente gra-
tuitos e como são eventos oficiais da CEC,
os inscritos que tiverem 100% de presença

  SUCESSO EM TODO O BRASIL  SUCESSO EM TODO O BRASIL

PET - Teresina (PI)

PET - Florianópolis (SC)

PET - Goiânia (GO)

Moisés Cohen
Presidente da CEC


