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A

capital capixaba já está preparada para o maior
encontro da Ortopedia Brasileira. A partir do dia 29
de outubro, cerca de três mil congressistas deverão
desembarcar em Vitória, uma das mais belas capitais do País.
O Complexo do Sesc, onde serão realizadas as atividades
científicas, está recebendo os últimos retoques e, a partir do dia
29 de outubro, será o palco para a realização de cursos, mesas
redondas e conferências do mais alto nível científico.
Reafirmando seu caráter histórico, o Congresso de Vitória terá
a participação do "Rei" Roberto Carlos num grandioso show
de abertura, considerado o ponto alto da Programação
Social. O Jornal da SBOT traz todas as informações para
você tirar proveito do maior Congresso de Ortopedia e
Traumatologia da América Latina.
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Bem-vindo ao

CONGRESSO DA SBOT
O Congresso Anual é o local ideal
para nossa reciclagem e atualização
profissional, além de constituir uma
boa oportunidade para estarmos juntos
e decidir os rumos da SBOT.
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Domingo no

PARQUE

Após um empolgante ímpeto inicial, com
momentos de imobilização total da classe,
quase deixamos de falar na CBHPM. O
interesse dúbio de grupos de médicos e suas
causas regionais estão impedindo sua
implantação.
Pág. 02

Gestão 2008
Candidato à presidência da SBOT em 2008,
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho diz
que uma de suas prioridades será valorizar
o Título de Especialista. As eleições vão
acontecer durante o Congresso Brasileiro,
em Vitória.
Pág. 03
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SBOT
SBOT
D

esde sua fundação, há 70
anos, a SBOT passou por
mudanças muito importantes,
tanto científica quanto educativas e
associativas. Tem importância fundamental na permanente avaliação de
seus futuros membros, bem como no
aperfeiçoamento e atualização de seus
profissionais. Isto jamais seria
conseguido sem o denodo e idealismo
de todos aqueles envolvidos na difusão
de seus conhecimentos. Os nossos
congressos, jornadas, cursos e outras
atividades científicas têm o mérito de
serem sempre muito úteis ao
ortopedista, seja ele atrelado a um ou
mais comitês ou um generalista.
Muitos comitês passaram a ser pessoas
jurídicas, transformando-se em
sociedades, mas nem por isso seus
membros deixaram de ser membros
da SBOT.
É inegável o progresso científico que
alcançamos através do trabalho destas
sociedades e isto só engrandece a
entidade maior – a SBOT. Por isso é
fundamental estas sociedades, como
comitês da SBOT, participarem da
‘cruzada’ que iremos desencadear no
combate à ‘indústria do erro médico’.
O primeiro passo é diferenciar, de
forma bem clara, o que é mau
resultado e o que é erro médico. É
fundamental que na programação de
seus congressos e jornadas sejam
debatidos temas de defesa profissional
e, especificamente, temas que levem
à adoção de medidas profiláticas para
evitar os maus resultados. Porém,
como todos sabemos, dificilmente um
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juiz indefere um processo a favor do
médico, por maiores que sejam as
evidências da improcedência da ação.
É neste momento que a SBOT precisa
da participação de seus comitês. Nos
primeiros 15 dias, prazo que o juiz
exige que o acusado exponha sua
defesa, é que o comitê será acionado
para dar subsídios ao colega para que
ele saiba se defender. É fundamental
que essa participação do comitê seja
rápida, precisa e objetiva. Somente
quem já recebeu uma notícia de que
está sendo processado sabe da carga
emocional que essa situação acarreta,
seja jovem ou de mais idade, professor
catedrático ou livre-docente, especialista famoso ou plantonista de
periferia. Fica transtornado, abatido,
quer largar tudo, julga-se impotente e
incapaz de continuar trabalhando e,
em alguns casos mais extremos,
pensam até em largar o exercício da
medicina.
O apoio que daremos a ele no campo
jurídico, aliado a uma boa defesa
técnica preparada pelo comitê ajuda
muito a clarear suas idéias, levandoo a acreditar que a solidariedade existe
e faz milagres. Isto não pode ser
confundido com corporativismo.
Aqueles que praticam a má medicina,
que não se atualizam, que não sabem
aplicar uma técnica ou tratamento
certamente não terão o apoio da
SBOT. Não é o caso da esmagadora
maioria dos ortopedistas brasileiros.
George Bitar
Pres. Comissão de Defesa
Profissional

Congresso de

O

VITÓRIA

colega que está acostumado
a ler o Jornal da SBOT já nos
ouviu dizer que o Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia é o maior evento da
Ortopedia Nacional e que sua
participação é importante. Há várias
razões para fazermos esta afirmação, mas geralmente o aspecto
científico é o mais importante. Não
é sem razão que temos essa compreensão. Grande parte da nossa
atualização profissional acontece
justamente durante o nosso congresso maior. É ali que temos a
oportunidade de ouvir os colegas
mais experientes do Brasil e do exterior
para conhecer os avanços da nossa
especialidade, tanto nas áreas clínica e cirúrgica quanto com relação
ao desenvolvimento de novos
materiais. O Congresso da SBOT nos
dá a oportunidade de, num único
local, sabermos tudo o que é preciso
para melhorarmos o nosso trabalho
no dia a dia. Do ponto de vista
profissional, esta é a percepção
mais adequada que poderíamos
ter deste encontro e um motivo
poderoso para fazermos todos os
esforços para estar ali. E no caso
específico de Vitória, a Comissão
Científica teve o cuidado de eleger
temas absolutamente voltados para
a nossa realidade, dando preferência
aos palestrantes brasileiros. Mas
apesar de o aspecto científico ser
de fato importante, há outra razão
que eu gostaria de lembrar para
aqueles que ainda não decidiram
por sua participação. A SBOT é uma

Ligue grátis 0800 557268

das maiores sociedades de Ortopedia
do mundo, com um sistema de gestão
elogiado por outras entidades médicas; freqüentemente temos sido
convidados para assessorar órgãos
técnicos públicos e privados e para
participar dos fóruns onde se discute
políticas médicas e defesa profissional.
Isto não aconteceu somente porque
temos um congresso forte, mas porque
a Ortopedia Brasileira soube se
organizar e decidir suas ações de
forma conjunta. E o Congresso Anual
é o espaço que temos para estar todos
juntos e exercitar esta comunhão,
concordando ou discordando das
ações que são propostas. Já houve
ocasiões em que projetos que já
estavam decididos tiveram de ser
repensados porque durante o Congresso alguns colegas manifestaram
posição contrária. Faz parte do
processo democrático.
Certamente haverá outros motivos tão
importantes quanto estes para sua
participação no Congresso de Vitória,
como a parte social, por exemplo,
organizada de forma muito atraente
pela Comissão Social, e que terá o
show de Roberto Carlos como ponto
alto da programação e uma extensa
agenda de atividades para que você
e sua família tenham uma estadia
agradável. Além do mais, estamos
comemorando os 70 anos da SBOT
com grande jantar de congraçamento
e queima de fogos.
Seja qual for a sua razão, não fique
de fora!
Walter Manna Albertoni
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTA

SBOT vai eleger
O

PRESIDENTE para2008

sistema eleitoral adosileira e tenho certeza que cada um
tado pela SBOT elege
vai dar o melhore de si em prol da
o 2º vice-presidente,
SBOT durante nossa gestão.
que assume a presidência dois
anos mais tarde. Esse é um
Essa experiência anterior é funmodelo ideal?
damental, em sua opinião?
Não temos mais dúvidas a este resMe parece que seja importante esse
peito. Esse sistema faz com que o
engajamento das pessoas dentro da
futuro presidente participe ativasociedade previamente antes de
mente de toda a vida administrativa
almejar uma diretoria, seja como
da SBOT durante 24 meses antes de
integrante das diversas comissões ou
assumir o cargo. Essa participação
comitês e na diretoria das regionais,
é importante porque ele fica
porque assim podem conhecer
conhecendo profundamente os
melhor a SBOT, suas necessidades e
problemas e necessidades da SBOT
os anseios dos ortopedistas de um
e permite que todas as ações tenham
modo geral. Se isso acontecer,
continuidade durante sua gestão.
quando ele iniciar seu mandato já
Vejo este sistema como um amaestará maduro para tomar as
durecimento da nossa sociedade,
decisões corretas.
pois o presidente exerce seu
mandato sem abrir mão de suas
Muito tem se falado na necescaracterísticas pessoais, priorizando
sidade de se manter os Comitês
áreas específicas ou
de Especialidades
prestando determinados
agregados à SBOT,
serviços aos ortopemas muitos se transdistas de acordo com o
formaram em Socieseu perfil, contudo, sem
dades. Esta questão
abandonar o projeto de
chega a preocupar?
crescimento que vem
Não, porque o relaciosendo adotado por
namento com os Cotodas as gestões nos
mitês é um dos pontos
últimos anos. A SBOT
da SBOT. Apesar de
tem crescido justamente
muitos deles serem Soporque conseguiu imciedades Independentes
plantar esse sistema,
do ponto de vista juríTarcísio Eloy Pessoa
onde não há brigas nem
dico, ainda mantêm lide Barros Filho
rupturas, como é comum
gação com a sociedadevermos em outras instimãe. A criação destas
tuições.
sociedades decorreu de uma maior
necessidade de especialização cienÉ sabido que a SBOT possui
tífica e de profissionalização na
uma estrutura física e oradministração dos Comitês, o que é
ganizacional que certamente
perfeitamente compreensível e
contribuiu muito para seu
salutar. Mas este elo com a SBOT é
fortalecimento...
importante para manter nossa
Sim, mas que torna uma sociedade
unidade e evitar rupturas. A SBOT
forte são os seus membros e não
cresceu justamente porque se
suas estruturas, sejam físicas ou
manteve coesa.
administrativas, apesar delas serem
importantíssimas. O fato é que a
O que o senhor acha imporSBOT tem procurado valorizar os
tante priorizar?
seus membros e estes também têm
Temos várias prioridades, como a
procurado valorizar a SBOT. É assim
luta pela aprovação do Ato Médico,
que se constrói uma sociedade forte.
a implantação da CBHPM etc., mas
Seguramente é uma grande honra
eu creio que criar mecanismos que
poder concorrer e almejar a presilevem à valorização do Título de
dência dessa sociedade. A compoEspecialista em Ortopedia e Traumasição da nossa diretoria é muito
tologia deve ser uma das bandeiras
equilibrada, com pessoas de altíspermanentes em todas as gestões.
simo nível e muitos anos de contriPrecisamos valorizar o nosso TEOT.
buição na SBOT. Todos têm longa
Uma das maneiras de conseguirmos
história dentro da Ortopedia Braisso é fazendo gestões junto aos

Setembro 2005

As eleições para a presidência da SBOT em 2008
vão acontecer durante o Congresso de Vitória.
Apenas uma chapa foi inscrita para o pleito,
presidida por Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho.
Nesta entrevista, ele fala sobre as necessidades
da SBOT para o futuro e sobre a importância dos
votos de todos os ortopedistas, entre outros temas.

órgãos pagadores, sejam públicos
ou privados, para que eles dêem
maior valor ao profissional que
possua o Título de Especialista.
Outra coisa: precisamos continuar
trabalhando junto ao MEC para que
apenas a SBOT possa emitir o título
na nossa especialidade. Finalmente,
creio que devemos fazer gestões na
Comissão Mista formada pela AMB,
CFM e Comissão Nacional de
Residência Médica para que não
haja desvirtuação na definição de
novas especialidades médicas e
novas áreas de atuação.
O que é preciso fazer para que
a SBOT tenha maior visibilidade?
Eu creio que as campanhas de
utilidade pública que vêm sendo
desenvolvidas pela SBOT podem
ajudar muito nesse sentido, como as
campanhas de prevenção de acidentes de mergulho em águas rasas, uso
do cinto de segurança, diminuição
da violência no trânsito, prevenção
da osteoporose etc. Isso já vem sendo feito, mas precisamos manter e
estimular estas ações cada vez mais.
Há outra área que o senhor
destacaria?
A recertificação, por exemplo, é um
dos pontos altos da SBOT nos últimos anos. Tem havido uma constante preocupação por parte de

todas as gestões e fomos pioneiros
nesse sentido. Precisamos estimular
a recertificação por causa do grande
volume do conhecimento que é produzido diariamente A recertificação
é uma excelente tentativa de manter
as pessoas permanentemente atualizadas e este programa tem que ser
estimulado cada vez mais. Outro aspecto importante é o reconhecimento que a SBOT tem tido das sociedades internacionais. Temos orgulho
em perceber que a SBOT é reconhecida como uma das sociedades mais
importantes do mundo, com um
grande peso na Ortopedia mundial.
O fortalecimento das regionais também merece nossa atenção constante porque não adianta termos
uma Sociedade Nacional forte e
regionais enfraquecidas.
O que o senhor diria aos ortopedistas antes da eleição?
Ficaremos honrados se contarmos
com o voto de todos os colegas.
Quem for ao Congresso de Vitória
poderá votar lá mesmo, mas quem
não puder ir pode votar pelos
Correios. Todos já devem ter recebido as cédulas. Seria importante
para minha diretoria se recebêssemos o maior número de votos
possível, para que seja uma eleição
representativa. O apoio dos colegas
é essencial para o fortalecimento da
SBOT como um todo.

Chapa para a diretoria 2008
Presidente

Tarcísio Eloy P
essoa de Barros F
ilho
Pessoa
Filho

Secretário
-geral
Secretário-geral

Kodi Edson K
ojima
Kojima

1º Secretário

Osvandré LLech
ech

2º Secretário

Francisco Machado

1º T
esoureiro
Tesoureiro

Geraldo Rocha Motta F
Filho
ilho

2º T
esoureiro
Tesoureiro

Fernando Baldy dos Reis

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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À

Domingo no PARQUE

s vezes na vida as situações
se nos parecem repetitivas
e em muitas outras, mesmo
que não vividas tangenciam a
realidade como se, de ilusões,
passassem mágica ou tragicamente à materialização. É o
que se chama de “déja vù”. Eu
sinto isto, e metaforicamente,
muitas das situações que vivenciamos lembram-me as inesquecíveis quermesses do interior.
Assim, olho à frente e vejo nossa
SBOT que tem trabalhado para
oferecer subsídios técnicocientíficos aos órgãos públicos e
tomadores de serviço com o
objetivo de auxiliá-los na diminuição dos custos nos eventos
médico-hospitalares. É o nosso
compromisso social: saúde de
qualidade para a população.
Porém, isso não serve apenas para
a população, mas também, e
principalmente, para os planos de
saúde, pois alegam que estão mal
das pernas e é preciso que
“cooperemos” na racionalização.
É o projeto diretrizes.
Tudo bem, mas que alguém se
comprometa com este trabalho
incansável, pois não há garantia
alguma de que serão aceitas. A
saúde suplementar agora é
problema também de saúde
pública para o governo.
E a pergunta é: se depois de todo
esse esforço, tanto o público
quanto o privado (convênios e
cooperativas) disserem que não
aceitam, o que vai acontecer? O
mesmo que aconteceu com a
CBHPM e tantos outros empenhos
que desperdiçaram o nosso

tempo? É só isso que quero saber!
algo tão desprezível e, no entanto,
Numa outra tenda, vejo a mim
fomos forçados a mudar. E para quê?
mesmo, juntamente com outros
Para planos da mesma empresa,
quase 15 mil médicos e seus depense optarmos pelo inferior, pagaremos
dentes sendo arrebanhados para
quase o mesmo e se quisermos manter
um “pool salvador” de nossos
os direitos anteriores, que se paguem
direitos securitários, como se fôsUS$ 1.000/mês.
semos alguma espécie de tecido
É pouco? E olhe, havíamos consentido
podre e doente. Quase ouvi isto dos
em um aumento de 93% em janeiro
explicadores: “há que se extirpar
de 2005. Mais de 300% em vinte
este tumor, ermeses. Que pena,
radicar o mal
eu não sei adminispara salvar a
trar, mas com cer“Foi que ele viu Juliana na
vida deste moteza havia alguém
roda com João
ribundo”. Eu
lá, que é doutor em
sou apenas um Uma rosa e um sorvete na mão cooperativismo e
médico e, como
podia nos salvar. À
tantos outros,
Juliana seu sonho, uma ilusão mim e a um bloco
também um pai
de outros médicos,
Juliana e o amigo João
de família que,
incluindo principalnão sabiamente,
O espinho da rosa feriu o Zé mente os mais andeixei o meu antigos. Que pena,
tigo seguro saúE o sorvete gelou seu coração” optaram por salvar
de (que arrepena seguradora!
Gilberto Gil.
dimento!) após
Que pobrezinha!
uma série de
Depois de usar o
argumentos semelhantes aos que
marketing de ser a “cuidadora de
ouço agora, e aderi aos assédios
confiança dos médicos paulistas”
associativos de incorporar-me a um
nos deixou alegando desamor,
grupo de segurados sob a insígnia
que estava de mal e não queria
da maior associação médica da
mais uma carteira tão sinistra. Que
Federação. Puxa vida, pensei, se
decepção, médico não sabe ou não
esta é a empresa escolhida para
quer cuidar de médico!!! É na base do
cuidar da nossa saúde, deve ter a
cada um por si.
minha confiança e se está conDo outro lado da praça, vê-se
signada pela minha entidade de
um grupo que desfralda cartazes
classe é muito mais que segura.
com apelos para que tomemos
Enganei-me! Se foi ético e judicialconsciência dos riscos iminentes
mente legal o que fizeram comigo
por que passamos caso a lei do
e todos os outros, enganamo-nos.
ato médico não seja votada. A
Alguns que observam de fora
nefasta interferência de ações
podem não entender, mas uma
não respaldadas cientificamente
família (pai, mãe e dois filhos) que
não vai contribuir para a saúde
pague US$ 600/ mês não deve ser
da população, mas sim com interesses

de mercado de trabalho. E nós
aí, aguardando que alguém decida por nós.
Veja a própria CBHPM, após um
empolgante ímpeto inicial, com
momentos de imobilização total da
classe, e de repente quase deixamos
de falar nela. Talvez o esvaziamento
do movimento tenha ocorrido por
interesse dúbio de grupos de médicos e suas causas regionais, que
impedem que seja implantada.
Talvez sejam estes mesmos grupos
os interessados em que não haja a
diferença por acomodação, que
ao meu ver, seria um passo em
direção ao salutar credenciamento
universal. Interesses de grupos que
olham apenas para o próprio
umbigo e pouco contribuem para o
bem comum.
Em que mala está o dinheiro da
CPMF, que foi criada para melhorar
a saúde pública no país?
Nesta ciranda de realidade, olho
para o centro deste picadeiro e vejo
um tronco. Nas quermesses do
interior ele é o desafio. Untado por
substância sebosa e escorregadia,
constitui-se num atrativo jocoso a
cada tentativa de algum incauto.
Nesta cena figurativa o desafiante
se traja de branco e tenta incessantemente superar o obstáculo, mas
como se vê na platéia, há a certeza
de que a cada árdua e pequena
progressão, agarrando-se às farpas
da esperança, sempre pode acontecer um desigual escorregão
empurrando-nos para baixo. E tudo
volta ao início. Eta!!
Cláudio Santili
Editor-chefe Jornal da SBOT

ESPAÇO DOS COMITÊS

TRAUMA ORTOPÉDICO

Flávio Faloppa, Fernando
Baldy dos Reis, Silvana e José
Sérgio Franco.

A

Sociedade Brasileira de
Traumatologia Ortopédica,
em conjunto com o Departamento de Ortopedia e Traumatologia
da Universidade Federal de São
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Paulo (EPM-UNIFESP), com o Instituto
de Ortopedia e Traumatologia da
Universidade de São Paulo e os Departamentos de Ortopedia e Traumatologia da UNICAMP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o
HTO-INTO realizaram com grande
sucesso o 2º Curso Interinstitucional
de Trauma, com a presença de 318
inscritos de todo Brasil e 32 professores e instrutores. Durante dois dias
foram discutidos os temas mais relevantes da Traumatologia do Membro
Inferior, com a realização de quatro
cirurgias ao vivo, onde a platéia pôde
interagir com o cirurgião em tempo
real, discutindo os principais passos

cirúrgicos e suas dificuldades, acompanhando sua realização por professores
de renomada experiência. As aulas foram
baseadas na melhor evidência científica
disponível na literatura sem influência ou
apologia a qualquer marca ou fabricante
de implante ortopédico. Os coordenadores do evento agradecem de público o
grande apoio recebido da SBTO, SBOT e
SBOT-SP. O 3º curso Interinstitucional
(Trauma 2006) já está marcado para
março de 2006, com o tema "Traumatologia do Membro Superior" e será realizado no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo.
Fernando Baldy dos Reis
Flávio Faloppa

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

ORTOPEDIA
PEDIÁTRICA

O

IV TROIA vai acontecer nos
dias 02 e 03 de dezembro
de 2005 na Universidade
Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Já
está confirmada a presença do
escocês Malcom Macnicol, um dos
mais proeminentes ortopedistas da
Europa, chefe do Royal Hospital for
Sick Children de Edimburgo. O IV
TROIA será referência nacional no
tratamento do trauma infantil, onde
serão apresentadas técnicas de
redução, fixação e de imobilização de
fraturas. Informações com Eliana
(0800 557268) e Gisa (21 254-3844)
ou visite o site www.sbop.org.br.
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Entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro a cidade de
Vitória, capital do Espírito Santo, vai se transformar no
maior centro latino-americano para atualização em
Ortopedia e Traumatologia. Com um programa científico
abrangente e uma programação social de tirar o fôlego,
37º CBOT tem tudo para se transformar em um dos maiores
Congressos da SBOT em todos os tempos.

J

á está tudo pronto para o 37º
Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia, que
vai acontecer numa das mais belas
capitais brasileiras. Cercada por
montanhas e com localização
geográfica estratégica, a cidade de
Vitória, capital do Espírito Santo, é a
terceira mais antiga do Brasil e
caracteriza-se por sua beleza natural
deslumbrante aliada à modernidade. As atividades do congresso
irão acontecer no Complexo do Sesc,
localizado no município de Aracruz,
a 40 km do aeroporto de Vitória.
O presidente do 37º CBOT, Hélio
Barroso dos Reis afirmou que o
objetivo é conferir um caráter

informal ao congresso, a começar
pelo traje. "Estamos organizando um
evento de alto nível, mas com a cara
do povo capixaba, que é alegre e
descontraído. Queremos que todos
se sintam bem e confortáveis, por
isso estamos sugerindo trajes
adequados à nossa realidade informais nas atividades diárias e
esporte fino nos eventos noturnos.
Este será o congresso da informalidade", garantiu.
Segundo a presidente da Comissão
Social, Denise Ferreira Garcia, há
seis meses a Comissão Organizadora tem feito reuniões semanais
para garantir um evento à altura da
tradição da SBOT. "Temos sorte de

contar com um grupo coeso, de
cerca de 20 pessoas, cada um com
uma responsabilidade. Essa divisão
de tarefas tem facilitado muito nosso
trabalho. Vamos trabalhar com dois
restaurantes montados no local, dois
bufês e uma churrascaria , temos
empresa de decoração. São muitos
detalhes mas o trabalho tem fluído
bem. Será um congresso inesquecível", diz.
Segundo ela, o show de Roberto
Carlos será o ponto alto do
Congresso, pela projeção do artista
no mundo e pela dificuldade em se
conseguir um espaço na agenda.
"Roberto é o maior artista brasileiro
de todos os tempos e um dos
maiores do mundo e isso tem gerado
uma expectativa muito grande.
Houve muito empenho para conseguir fechar o contrato e quando
isto aconteceu foi como um sonho
que tornou realidade, porque acima
de tudo ele é capixaba, o que
significa muito para nós. Esse evento
vai marcar a história da Ortopedia
Brasileira", acredita.

A idéia é fazer com que os congressistas participem das atividades até
o último dia. "Geralmente é comum
no último dia todos estarem desanimados, com ar de fim de festa,
mas nosso objetivo é mudar essa
realidade", diz Denise. Segundo ela,
o parque aquático estará aberto a
todos e uma plataforma de esportes
radicais será montada por uma
empresa especializada neste tipo de
atividade. Após a cerimônia que vai
abrir os preparativos para o congresso de Fortaleza (CBOT 2008),
haverá um grandioso churrasco.

Recorde de pré-inscrições!

Traje informal

Antes mesmo de seu início o Congresso de Vitória começou
a bater recordes. O número de pré-inscritos neste ano
totalizou 2.550 ortopedistas.

Uma das características do Congresso de Vitória será a
informalidade. Mesmo para as atividades sociais mais
importantes está sendo sugerido traje esporte fino.
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CONGRESS

REUNIÕES DA SBOT

Está tudo pronto para o
maior congresso de
Ortopedia da América Latina.
Depois de praticamente três
anos de organização, quase
uma centena de reuniões,
viagens e muitas noites de
trabalho, a Comissão
Organizadora do 37º
Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia
deu por encerrados os
preparativos para o
Congresso Anual da SBOT,
que começa no próximo dia
29 de outubro. Durante três
dias, os ortopedistas que
forem a Vitória, capital do
Espírito Santo, poderão se
atualizar com os mais recentes
avanços científicos, além de
desfrutar uma programação
social que foi cuidadosamente
preparada para garantir
excelentes opções de lazer e
descanso para toda a família.
O Jornal da SBOT faz um
resumo dos temas que estarão
à disposição dos ortopedistas
para sua atualização e
reciclagem profissional,
com a indicação das salas
e todas as informações
necessárias para tirar o
melhor proveito do 37º CBOT
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29/10 (sala 7)

Comissão Executiva, com início previsto para 15h30 e
encerramento às 17h30, impreterivelmente, para não
atrasar as solenidades da noite.

30/10 (sala 2)

Reunião da Diretoria da SBOT-RJ, das 12h45 às 14h30.

30/10 (sala 8)

Reunião da CET, das 12h45 às 14h30.

31/10 (salão 1) A reunião de Defesa Profissional vai discutir temas
como a Lei do Ato Médico, a implantação da CBHPM
e a criação de um departamento de apoio ao
ortopedista vítima de processo por erro médico,
com a participação dos presidentes da AMB,
Eleuses Vieira de Paiva e José Luiz Gomes do
Amaral e do CFM, Edson de Oliveira Andrade,
das 11h40 às 13h.
31/10 (salão 1) Às 18h30 acontece a Assembléia Geral da
SBOT, com eleição da Diretoria para 2008.

CONFERÊNCIAS NACIONAIS
Estão sendo esperadas cerca de 1.390 participações de conferencistas
de todos os Estados Brasileiros nas diversas atividades científicas do
congresso.

MESAS-REDONDAS
31/10 e
01/11

Vão acontecer em todas as salas. Serão 20 atividades que
discutirão os temas mais importantes da atualidade nas 13
subespecialidades que compõem os Comitês da SBOT.

DIA DOS COMITÊS
30/10, a
partir
das 14h30

Fixadores Externos (Sala 12), Ombro e Cotovelo (Sala 10),
Doenças Osteometabólidas (Sala 11), Trauma Desportivo
(Sala 9), Oncologia Ortopédica (Sala 13), Trauma Ortopédico
(Sala 5), Artroscopia (Sala 8), Cirurgia da Mão (Sala 3),
Cirurgia do Joelho (Sala 2), Cirurgia do Pé (Sala 4),
Ortopedia Pediátrica (Sala 7), Coluna Vertebral (Sala 6) e
Quadril (Sala 14).

COMO EU TRATO
30/10 e
01/1, a
partir
das 14h30

30/10: Pé (sala 10), Pediátrica (sala 13), Joelho (sala 2),
Mão (sala 3), Ombro (sala 5), Quadril (sala 6), Tumor (sala
7), Desportiva (sala 8), Coluna ( sala 9), Trauma (sala 1).
01/11: Pé (sala 10), Pediátrica (sala 13), Joelho (sala 2),
Mão (sala 3), Ombro (sala 5), Quadril (sala 6), Tumor (sala
7), Desportiva (sala 8), Coluna (sala 9), Trauma (sala 1).

Ligue grátis 0800 557268

Jornal da SBOT

SO DA SBOT

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

CURSO CEC-CET

Serão seis encontros, todos no dia 31/10, com a participação de Robert
Marshall (Inglaterra), Ross M. Wilkins (EUA), Carlos Irisarri (Espanha),
David Dejour (França), Manuel Cassiano Neves (Portugal), Javier
Perez (Colombia), Ivan Gorosito (Argentina), Juan Pedro Del Campo
(Uruguay), Aníbal de Los Rios (Paraguai), Roberto Yáñes Diaz (Chile)
e Juan Carlos Lopes (Bolívia).

01/11
(sala 1)

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
31/10 e
01/11

TEMAS DE ATUALIZAÇÃO / OFICIAIS
Dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, no salão 1, em
horários alternados. No dia 30, as atividades serão das 09h3010h30; no dia 31 das 18h às 18h30 e no dia 1º de novembro, das
17h às 17h30. Já os temas oficiais acontecem nos dias 30 e 31 de
outubro, no salão 1, das 11h às 11h40.

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

Das 11h às 13h. Vai abordar as
questões mais comentadas no
Exame da SBOT - TEOT 2005.

Ao todo serão 26 cursos,
sempre das 09h30 às 11h.

TEMAS LIVRES
Dos temas inscritos para o congresso foram
selecionados 500 trabalhos. As atividades
serão nos dias 30 e 31 de outubro e no dia
1º de novembro, em horários alternados,
ocupando 39 salas nos três dias.

Um evento imperdível. Assim pode ser descrito o show de Roberto Carlos, na abertura do Congresso da SBOT, no dia 29. O "Rei'
será a principal atração da programação social. Além disso, dentro do conceito inovador "tudo para todos" do CBOT 2005, a
Comissão Social colocará à disposição de congressistas e acompanhantes regularmente inscritos também profissionais de
educação física e um salão de beleza completo.

PROGRAMAÇÃO ADULTOS
Sábado (29/10)

14h: Esportes radicais no parque
aquático do SESC

Domingo (30/10)

10h - Passeio de escuna.

19h: Show Roberto Carlos

16h - Circuito de ginástica
expressa

Coquetel dançante

20h: Jantar dos Comitês

Segunda (31/10)

Terça (01/11)

10h - City Tour por Vitória, Vila Velha e "Ilha do Mel". 10h - Oficinas de Culinária, Yoga
e esportes radicais com gincana.
16h - Circuito de ginástica
15h - Exposição de artes
20h: Festa dos 70 anos da SBOT e luau com show
pirotécnico
18h: Churrasco de encerramento.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL
5 a 8 anos

9 a 12 anos

13 a 18 anos

Sábado - 29/10
Parque aquático, cinema, boate e show de
abertura.

Sábado - 29/10
Parque aquático, esportes radicais, cybercafé,
show de abertura, coquetel e Boate

Sábado - 29/10
Parque Aquático, CybercaféM Cinema,
show de abertura, coquetel e boate

Domingo - 30/10
Caminhada na mata atlântica, esportes
radicais, recreação e noite livre com os pais.

Domingo - 30/10
Esportes radicais, parque aquático, cinema e
trecking noturno.

Domingo - 30/10
Esportes radicais, caminhada na mata
atlântica, cybercafé e trecking noturno

Segunda-feira – 31/10
Esportes radicais, parque aquático,
luau com os pais, boate.

Segunda-feira – 31/10
Caminhada na Mata Atlântica, parque aquático,
cinema, luau, caça ao tesouro (com brindes).

Segunda-feira – 31/10
Parque aquático, esportes radicais, boate, luau
com os pais e caça ao tesouro (com brindes).

Terça-feira – 01/11
Parque aquático, cybercafé e
churrasco com os pais

Terça-feira – 01/11
Parque aquático, cybercafé e churrasco
com os pais

Terça-feira – 01/11
Parque aquático, cinema e churrasco
com os pais.
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Visite o seu portal www.sbot.org.br

A Comissão Social montou uma
estrutura para cuidar de crianças e
adolescentes para que os pais
possam aproveitar ao máximo a
estada na cidade. O 'Circuito Jovem
SBOT' vai atender o público infantojuvenil, dividido em grupos de 5 a 8
anos, 9 a 12 anos e 13 a 18 anos. As
atividades infantis começam sempre
às 10 horas.
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SBOT 70 ANOS

Fórum de Defesa Profissional e

CONTROLE DE MATERIAIS
A SBOT realizou, nos dias 16 e 17 de setembro, o Fórum SBOT 70
Anos para discutir a distribuição de materiais de implantes no País e
assuntos relativos à Defesa Profissional, como a CBHPM, Lei do Ato
Médico e os limites da ética, entre outros temas importantes.

C

omo parte das festividades
pelo Dia do Ortopedista e
pelos seus 70 anos a SBOT
promoveu, em São Paulo, o Fórum
SBOT 70 Anos – Defesa Profissional
e Controle de Materiais. O evento
aconteceu em São Paulo, nos dias
16 e 17 de setembro, e contou com
a participação de profissionais e
especialistas em diversas áreas de
atuação. O Fórum foi dividido em
duas etapas. No dia 16 o foco das
discussões foi o uso dos materiais
de implante coordenadas por Luiz
Carlos Sobania, presidente da
Comissão de Controle de Materiais

da SBOT, com a participação de
médicos, fabricantes, distribuidores,
planos de saúde e representantes
de órgãos técnicos e regulatórios,
como Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, Agência
Nacional de Saúde Suplementar e
Instituto de Traumato-ortopedia,
além de distribuidores, fabricantes
e representantes dos convênios
médicos. Na platéia, profissionais
de vários estados acompanharam
as discussões e participaram dos
debates. O painel sobre controle
de materiais contou, também,
com a participação do presidente

da Associação Paulista de Medicina,
José Luiz Gomes do Amaral, e do
presidente da AMB, Eleuses Vieira de
Paiva, que falou sobre a implantação
da CBHPM e da necessidade da
criação da Ordem dos Médicos do
Brasil. Os trabalhos do Sábado foram
coordenados pelo presidente da
Comissão de Defesa Profissional da
SBOT, George Bitar. Primeiro, os
representantes de todas as regionais
da SBOT fizeram um relatório sobre
a implantação da CBHPM em todo
o Brasil. Em seguida a presidente
da Comissão de Divulgação e Assuntos
Médicos (Codame) do Cremesp, Maria

do Patrocínio Tenório Nunes, falou
sobre os limites éticos na propaganda dos serviços médicos.
A mesa-redonda sobre “Erro
Médico”, que discutiu o crescimento da chamada “indústria da
indenização”, foi uma das mais
concorridas e demoradas. O desenbargador do Tribunal de Justiça
do Paraná, Miguel Kfouri Neto, que
participou dos debates, deu a visão
do judiciário sobre os processos
envolvendo médico. O último painel
do dia discutiu a criação do
Departamento de Assistência
Jurídica a Ortopedistas.

Veja alguns destaques do encontro:

Maria do Patrocínio Tenório Nunes
Falou sobre os aspectos éticos na veiculação de
propaganda por parte dos médicos. Forneceu
estatísticas sobre as especialidades médicas mais
denunciadas ao Cremesp.
Paulo Cesar
Rigolo (ABIMO)
Liliana Lugarinho (ANS)
Discorreu sobre a limitação de
internação e procedimentos constantes na Lei 9656/98. Segundo
ela, antes da lei: a) Ênfase na sustentabilidade econômica; b)
Coberturas estabelecidas por
cada operadora. C) Possibilidade
de qualquer
conformação
de planos; d)
Seleção de risco; e) Exclusão
de doenças.
Após a lei o
quadro mundou: a) Incorporação dos
aspectos assistenciais; b) Cobertura mínima obrigatória (rol
de procedimentos); c) Padronização assistencial dos planos (ambulatorial, hospitalar com e sem
obstetrícia e odontológico); d)
Proibida exclusão de doenças; e)
Proibida limitação número de dias
ou internações
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Falou sobre as dificuldades das empresas produtoras de
materiais de implante,
como falta de padronização, por exemplo,
e afirmou que 95%
das reclamações estão relacionadas ao
instrumental e não ao material em si.

Carla Valéria
Martins Rodrigues
Falando em nome da
Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Ministério da Saúde, deu
um panorama sobre o
impacto financeiro dos
materiais de implantes
no Sistema Único de
Saúde e explicou os propósitos da criação
da Rede Multicêntrica de Avaliação de
Implantes Ortopédicos, REMATO, da qual a
SBOT passou a fazer parte.

José Luiz
Gomes do
Amaral
Presidente eleito
da AMB, elogiou
a maturidade da
SBOT na discussão de temas
de grande interesse e falou
sobre a importância da criação da
Câmara Técnica de Implante da
AMB, da qual é presidente. Segundo
ele, as discussões levarão à padronização dos processos de produção, levando a uma maior qualidade dos materiais, sobretudo os
nacionais.

Miguel Kfouri
Neto
Desembargador
do Tribunal de
Justiça do Paraná, participou
de inúmeros
casos envolvendo erro médico. Grande problema, segundo ele, é que a
legislação brasileira permite
qualquer pessoa processar o médico, mesmo quando não há
indícios técnicos do erro. “Judiciário
é obrigado a acolher a denúncia e
instaurar o processo”, disse.

Eleuses
Vieira de Paiva
Praticamente se
despediu da Ortopedia como presidente da Associação Médica Brasileira, já que vai entregar o cargo ao
anestesiologista
José Luiz Gomes do
Amaral, no final de outubro. Falou
sobre a importância da criação da
Ordem dos Advogados do Brasil e
agradeceu o apoio da SBOT em todas
as ações desenvolvidas durante seu
mandato.

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

Victor Hugo Travassos
O presidente da Anvisa
posicionou a platéia sobre
as atribuições da agência
que dirige, afirmando
que houve avanços consideráveis no aspecto
regulatório, mas que falta
de pessoal qualificado
dificulta os trabalhos.

Jornal da SBOT

PROJETO TRAUMA

Ministro da Saúde recebe
Associações Médicas

O

LIGADAS AO TRAUMA

Ministro da Saúde,
Saraiva Felipe recebeu
em audiência os diretores de sete associações
médicas ligadas ao atendimento
hospitalar a politraumatizados,
entre elas a SBOT, no último dia
19 de outubro, em Brasília.
Participaram do encontro os
presidentes da Associação Médica
Brasileira, Eleuses Vieira de Paiva
e José Luiz Gomes do Amaral,
além dos deputados federais
Rafael Guerra, presidente da
Frente Parlamentar da Saúde, e
Jandira Feghalli. A proposta do
grupo foi a de solicitar prioritária
atenção do Ministério da Saúde à
questão do trauma no País, cujas
condições de assistência estão
cada vez mais precárias, tanto
em recursos materiais quanto
em treinamento e capacitação
de recursos humanos, gerando
para o SUS sua maior despesa
evitável no País.
A diretoria da SBOT entregou
ao ministro estudos, campanhas,
pesquisas, livros e o primeiro
exemplar da Revista SBOT 70
anos. Além disso, as entidades
entregaram a proposta de criação da Câmara Técnica de Trauma, que desenvolverá com profis-
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O ministro da saúde, Saraiva Felipe (ao centro, entre Eleuses Paiva e o
deputado federal Rafael Guerra) recebe representantes de sociedades
médicas que atuam na área de trauma em seu gabinete, em Brasília.
No destaque, momento em que recebe de Marcos Musafir a proposta
de criação da Câmara Técnica do Trauma.

sionais líderes da ponta do sistema,
o Planejamento Nacional de
Soluções para o Sistema Trauma.
O Ministro salientou a necessidade de início imediato dos
trabalhos, reiterou seu interesse em
aproximar-se das associações

médicas e declarou ser sua prioridade em 2006, remunerar
melhor aos profissionais de
plantão e aumentar os repasses
para alta complexidade, o que
vem de encontro ao Projeto
das Associações.

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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CARTAS
PROTESTO
Fui convidado a prestar um depoimento sobre a crise nas clínicas
ortopédicas, o que prontamente
aceitei, pois, como membro da
ACCOERJ, esta é minha luta. Este
depoimento saiu publicado no
último jornal da SBOT (pág. 63).
Quero registrar o meu protesto e
minha decepção pelo suprimento de
palavras e frases que alteraram o
sentimento do depoente e tornaram
algumas destas frases sem o menor
sentido. Minhas criticas são sobre
"alguns" planos de saúde, como está
escrito no texto original, não
generalizando como foi publicado.
Trabalho com planos que me
remuneram adequadamente e
pontualmente. Escrevi :"Recebia-se,
no máximo, até o dia 5 do mês
subsequente a entrega da fatura.
Hoje, quando não há grandes
atrasos, recebe-se a partir do dia 15
(maioria dos convênios)". Como foi
suprimida a primeira frase, a
subseqüente ficou sem sentido, pois
só foi publicado "hoje quando não
há grandes atrasos, recebe-se a
partir do dia 15". Além disso, foi
retirada a parte em que mencionei
que isso ocorria, apenas, em relação
a alguns convênios, dando a
entender que todos os convênios se
comportam do mesmo modo.
Manifesto o meu desapontamento
com a falta de fidelidade ao texto
original enviado a esta sociedade,
solicito publicação de errata em
uma próxima edição deste jornal.
Ricardo Pinheiro
TEMPOS DIFÍCEIS
Vão-se os tempos de futuro
garantido. A insegurança é o que
mais bate na porta do Ortopedista
atualmente. A incerteza financeira
corrói com as nossas vidas, e a única
coisa que nos resta é trabalhar cada
vez mais. Não tenhamos dúvidas,
trabalhamos muito, mas muito
acima da media de qualquer
trabalhador registrado, e isto
também vais nos destruindo dia a
dia. Envelhecemos e aquilo que
sempre aconteceu, de que conforme envelhecemos íamos nos
acomodando no consultório, não é
mais possível, visto que os custos são
tão altos que não podemos
abandonar mais os plantões. Com
isto envelhecemos cada vez mais
rápido e nos tornamos doentes,
doentes do corpo e da alma, pois
estamos rapidamente deixando de
sentir prazer com o nosso trabalho,

IN MEMORIAN

que sempre foi o nosso maior
combustível. Agora, ao ler histórias,
como a relatada no nosso último
jornal, de ortopedistas que deixaram
de ser médicos para trabalhar de
fiscal, achamos isto normal e
ficamos, inclusive, com uma certa
inveja. Em que ponto chegamos! Se
observarmos um pouco mais,
encontraremos ortopedistas que
agora atuam em outras áreas
da Medicina. Isto nos mostra
que além de ganharmos cada vez
mais como médicos, a nossa especialidade, antes tão nobre, agora se
encontra num dos patamares de
rendimentos mais baixos das áreas
médicas. O que mais incomoda é
de que por mais que diminua o
nosso poder aquisitivo, nos
adaptamos da pior forma, procurando arranjar novos empregos e
trabalhando cada vez mais, em vez
de tentar nos valorizar, nos
vendemos – isto nos parece mais
fácil do que lutar. Tenho certeza de
que até o ortopedista que tinha o
maior poder aquisitivo já sentiu que
a água está subindo, e cada vez
mais nos incomoda. Precisamos nos
mexer, parar de reclamar e agir com
estratégia, e isso tem que começar
com a SBOT. Eu sinto que cada vez
mais ortopedistas almejam que a
SBOT haja de forma mais incisiva
sobre este assunto. Esta situação tem
jeito, e a solução esta em nossas
mãos. Devemos agir.
Túlio Ravelli
Muito boa a tua carta. Ainda mais
porque que "bate" com tudo o que a
Comissão de Defesa Profissional da
SBOT prega. Há 18 anos, o Jornal
da SBOT tem a mesma linha editorial
que é a luta da Defesa Profissional.
Dezenas de editoriais trataram deste
assunto. As matérias sobre o tema
deveriam ter conscientizado todos os
Ortopedistas. É o que imaginam as
outras Sociedades de Especialidades. Em muitos Estados do Brasil,
os Ortopedistas conseguiram
grandes avanços. Infelizmente no
maior, mais rico e mais poderoso,
os paulistas nada ou pouco
conseguem graças à desunião
inacreditável que se reflete em todos
os Estados mais populosos, com
exceções, que liquida qualquer
movimento sério pelo resgate da
nossa profissão. Seja bem-vindo
para nos ajudar, nós nunca
desistimos.
George Bitar
Pres. Com. Defesa Profissional

A critério do Editor, as correspondências enviadas para a
Seção de Cartas do Jornal da SBOT poderão ser resumidos
para se adequarem ao espaço disponível.
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J. A. NOVA MONTEIRO (1918-2005)

O formador de

ORTOPEDISTAS

J

osé Albano C. da Nova Monteiro faleceu serenamente enquanto dormia na sua residência no início de outubro. O final
sereno compensa uma vida extremamente participativa nos mais
diversos setores da atividade
humana. Foi presidente “highsociety” do Jockey Club, cartola do
Botafogo, imortal da Academia
Nacional de Medicina, letrado em
artes e cultura, dentre outros.
Nenhuma marca, no entanto, foi
mais notável que a do “professor
Nova”, o educador ortopédico.
Entrou em 1943 no Hospital Miguel

Couto e nunca mais saiu. Dedicouse à Ortopedia e administração do
hospital com maior movimento em
trauma do que muitos hospitais de
frente de batalha. Formou 558
ortopedistas, um recorde nacional.
Era facilmente amado ou odiado
pelos seus residentes. Motivos de
ambos os lados não faltavam. Ele
encerra, com muito carinho, a fase
do “professor-ditador”. Ele sabia
como poucos intercalar severidade
e bondade. Dentre seus pupilos
figuram desde líderes da Ortopedia, como ex-presidentes da
SBOT e de outras sociedades internacionais, até ortopedistas interessados apenas em aprender e
trabalhar com seriedade e simplicidade. Nas reuniões do ORTRA, ele
era aplaudido e continuamente
homenageado. Numa delas, o prof.
Hiroaki Fukuda, que veio de Tóquio
para palestrar, permanecendo
apenas 36h no Rio, impressionouse com o seu dinamismo e a clareza
com que o “prof. Nova” descrevia o
cenário da Ortopedia européia da
primeira metade do século. Sim, o
“prof. Nova” surpreendeu a todos
até o final. Resquiast in Pace.
Osvandré LLech
ech

HOMENAGEM
O Jornal da SBOT recebeu várias de manifestações de pesar pelo
falecimento de José Albano de Carvalho da Nova Monteiro, que
publicamos abaixo de forma resumida:
"A ortopedia do século XXI assiste ao encerramento de uma trajetória brilhante e
científica nas patologias do sistema músculo-esquelético com o falecimento de José
Albano de Carvalho da Nova Monteiro, aos 87 anos, em decorrência de uma
pneumonia. Nova Monteiro foi o criador da Ortopedia do Hospital Municipal Miguel
Couto, no Rio de Janeiro (...). Com uma destacada atuação por mais de 55 anos
no Centro de Ortopedia do Miguel Couto... só deixou de ir trabalhar no final de
agosto, quando por recomendação médica(...). Nós, membros da Sociedade
Brasileira de Coluna, destacamos o seu eficiente trabalho em prol do desenvolvimento
da ortopedia e da traumatologia, e nas patologias da coluna vertebral".
Carlos Maçaneiro
Sergio Zylbersztejn
"Aos 87 anos de idade faleceu o professor José Albano de Carvalho da Nova
Monteiro, Chefe do serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Municipal
Miguel Couto - RJ, ao qual dedicou-se intensamente por 55 anos, formando gerações
de ortopedistas. Médico de personalidade forte e sistematico com as "revisões das
chapas"(como ele mesmo falava)todos os dias, pontualmente às 7:30h da manhã.
Gostaria de registrar, com saudade, a satisfação e o privilegio de ter sido residente
do grande mestre.
Francisco José Quirino costa de Carvalho
"O professor Nova Monteiro formou uma Escola Ortopédica no Brasil, formando
mais de 550 residentes. Ele foi, antes de tudo, um profissional a serviço da
comunidade dedicando mais de seu tempo para a instituição pública do que para
a privada, exigindo sempre o mesmo critério em qualquer ambiente: servir mais e
melhor. Estamos todos muito tristes mas temos um grande exemplo a seguir".
José Sérgio Franco

Ligue grátis 0800 557268
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Câmara Municipal de Passo Fundo, RS, concedeu o título de
"Cidadão Passofundense" ao ortopedista José Saggin em reconhecimento aos relevantes serviços pres- José Saggin
tados àquela comunidade ao longo de 27 anos.
Saggin chegou naquela cidade em
1978 e integrou o Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), desenvolvendo intensa atividade profissional na área de atendimento, ensino
e pesquisa, e liderança da área médica, sendo diretor clínico do instituto
por mais de 10 anos, presidente da
Unicredi, membro da Academia de
Medicina, dentre outros. A honraria
foi concedida em sessão solene
no dia 19 de setembro, dia do ortopedista e dia em que a SBOT completava 70 anos.

Setembro 2005

Quando a sua gestão começou a
trabalhar efetivamente?
Nosso trabalho se iniciou há dois anos,
quando fomos eleitos para a 2ª vicepresidência da SBOT. Nesse período
trabalhamos com os presidentes Neylor
Lasmar e Walter Albertoni. Além de um
rico aprendizado, pudemos colaborar
em vários projetos destas diretorias.
Participamos de todas as reuniões
relacionadas à defesa profissional, das

comissões, da diretoria etc. Ultimamente
temos dedicado algum tempo também
à organização do Congresso em
Fortaleza no próximo ano.
A realização do Congresso tem sido
prioridades nas reuniões?
Há muitos assuntos que já discutimos
mas o Congresso requer realmente um
cuidado maior. Na noss última reunião
da nossa diretoria, por exemplo, o
Congresso de Fortaleza foi um dos temas
principais. São tantos detalhes para a
organização de um evento tão grande
como este que é necessário uma equipe
coesa e competente. Isto estamos tendo
com a liderança do presidente do
Congresso, Francisco Machado. Os
preparativos estão adiantados e no
Congresso em Vitória haverá um
estande do Congresso de Fortaleza com
todas as informações necessárias para
os colegas. Estamos tentando lançar um
pacote social, turístico e financiamento
atrativo para aqueles que pretendem
comparecer no próximo ano.

EVENTOS
29/10 a
01/11

1º Vice-presidente
Arlindo Gomes Pardini
2º Vice-presidente
Marcos Esner Musafir
Secretário-geral
Itiro Suzuki
1º Secretário
Renato Brito de A. Graça
2º Secretário
Glaydson Gomes Godinho
1º Tesoureiro
Pedro Péricles R. Baptista
2º Tesoureiro
Osvandré Luiz C. Lech
Presidente do
XXXVII CBOT-2005
Hélio Barroso dos Reis

CONSELHO EDITORIAL
Editor-chefe
Cláudio Santili
Editores associados
Rene Abdalla
Geraldo Motta
Osvandré Lech
George Bitar
Glaydson Godinho
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37º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Vitória / ES - F: 0800 557268 • www.cbot2005.com.br

05

8º Curso simulado da SBOT-RJ
Prova escrita/Interativa
Rio de Janeiro/ RJ - F: (21)2543-3844/ www.sbotrj.com.br

08

Curso de Atualização em Traumatologia 2005:
Lesões Traumáticas do Pé e Tornozelo
São Paulo / SP - F: (11) 3889-7073

16 a 19

Congresso Chileno de Ortopedia e Traumatologia
Viña Del Mar - F: (56 - 2) 207-2151 • www.schot.cl

02 e 03

TROIA
Rio de Janeiro / RJ - F: (21)2543-3844 - www.sbotrj.com.br

05 a 08

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

08 a 10

V Congresso Paranaense Ortopedia
Umuarama / PR - F: (41) 3262-8023 / (44) 3362-1870

09 e 10

Presidente
Walter Manna Albertoni

Rames Mattar

AGENDA
Out

É importante todos responderem?
Sim, porque quanto maior for o número
de membros que responderem à pesquisa mais valor esta terá pois o resultado será mais real e mostrará que o
ortopedista confia em sua Sociedade.
Além das perguntas formuladas, todas
as sugestões serão analisadas. A
omissão não dá direito a exigir qualquer
ação futura.

Essa pesquisa tem sido comum nas
gestões que se iniciam. É uma forma de legitimar as ações da SBOT?
Sem dúvida. As diretorias que nos
antecederam também submeteram
várias questões aos sócios e isto
contribuiu decisivamente para o sucesso
daquelas gestões. As respostas e
opiniões dos sócios às perguntas da
diretoria são a forma mais legítima de
participação além das assembléias
gerais. Do ponto de vista prático, uma
enquete nacional como esta equivale a
uma assembléia geral.

Nov

P

orque a pesquisa está sendo
enviada a todos os membros?
O objetivo desta pesquisa é tomar
conhecimento dos anseios do ortopedista brasileiro. Pode ser que a visão
que a diretoria tem quanto às necessidades dos colegas seja diferente.
Além disso, num país tão grande e
com características regionais diversas,
é preciso que a nossa Sociedade seja
igual para todos. A resposta a esta enquete será uma demonstração do
interesse de nossos associados em
participar das decisões da diretoria e
das Comissões da SBOT.

Dez

Arlindo Pardini vai
presidir a SBOT em 2006

O ano nem terminou mas a Diretoria que vai assumir a SBOT em 2006 já está
trabalhando há pelo menos dois anos, acertando detalhes para o Congresso
do Próximo ano e discutindo as prioridades para a próxima gestão. Nesta
edição está sendo encartada uma pesquisa para que todos os ortopedistas
possam dar sua opinião sobre os rumos que a Ortopedia deve adotar no
próximo ano. Para o presidente eleito para 2006, Arlindo Pardini, responder
ao questionário é fundamental para que a SBOT continue no rumo certo.

DIRETORIA 2005

II Simpósio Integrado de Especialidades
Ortopédicas (II SIEO)
Belo Horizonte / MG - F: (31) 3273-3066

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

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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19 DE SETEMBRO

DIA DO ORTOPEDISTA

70 anos da SBOT

Diversas ações marcaram as comemorações pelo Dia do Ortopedista e pelos 70
anos da SBOT, tanto na Sede Nacional quanto no âmbito das regionais.

C

omo parte das comemorações pelo Dia do Ortopedista e pelos 70 anos
da SBOT, o presidente Walter
Albertoni inaugurou dois novos
conjuntos que irão permitir melhor
acomodação para a Comissão de
Ensino e Treinamento e para a
Biblioteca Virtual. “Esta ampliação
vai permitir um atendimento
melhor aos membros da SBOT”,
Inauguração de dois nodeclarou ele durante o evento. A vos conjuntos na Sede NaSBOT também promoveu o Fórum cional, que irão abrigar a
SBOT 70 anos – defesa profis- CET e a Biblioteca Virtual.
sional e materiais de implante –
que discutiu aspectos éticos da
Associação Médica Brasileira,
prática médica, honorários, erro
Eleuses Vieira de Paiva, da
médico e outros temas de interesse.
Associação Paulista de Medicina,
O lançamento da Revista dos 70
José Luiz Gomes do Amaral e da
anos da SBOT e o lançamento do
Agência Nacional de Vigilância
Selo Comemorativo Oficial dos
Sanitária, Victor Hugo Travassos,
Correios foram o ponto alto
entre outros dirigentes nacionais.
do encontro, que contou com a
Nos estados, as comemorações pela
participação dos presidentes da
passagem do Dia do Ortopedista
ficou a cargo das regionais da SBOT.
No Rio de Janeiro, a data foi
lembrada através do desenvolvimento de diversas ações. Mais uma
vez, os ortopedistas cariocas deram
demonstração de cidadania ao
abordar temas importantes, como a
Selo e Carimbo
oficiais dos Correios
segurança no trânsito. A consciencomemorativos aos
tização pelo uso do cinto de segu70 anos da SBOT.
rança foi o tema da palestra proferida pelo 2 vice-presidente da
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SBOT, Marcos Musafir na sede
Polícia Civil Metropolitana do
Rio de Janeiro. A data
também foi lembrada pela
imprensa carioca, com a
publicação de várias reportagens especiais na mídia
impressa e eletrônica. Na
sede da SBOT-RJ foram
realizados debates sobre ética
médica e adequação dos estatutos da regional ao novo
Código Civil Brasileiro.
Em São Paulo a regional da
SBOT promoveu um jantar de
confraternização para cerca de 300
pessoas, entre ortopedistas e profissionais de outras áreas de atuação.
Em Goiás a festa pelo Dia do Ortopedista envolveu autoridades, como
o prefeito de Goiânia Iris Rezende,
que recebeu os ortopedistas para um
café da manhã acompanhado pelo
senador Maguito Vilela, e o governador Marconi Perilo, que promoveu
um jantar para os ortopedistas goianos na sede do Governo Estadual.
“Fomos homenageados até no
Campeonato Brasileiro. No dia 18
o Goiás entrou em campo com uma
faixa parabenizando os ortopedistas
em seu jogo contra o Botafogo,
válido pela série A do Brasileirão”,
afirmou o presidente da SBOT-GO,
Sandro Reginaldo.

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

No Rio de Janeiro, palestras
sobre prevenção de acidentes.

Lançamento da Revista dos 70 anos,
durante Fórum em São Paulo.

A SBOT-SP organizou jantar para
cerca de 300 convidados.

O time do Goiás homenageia os
ortopedistas do Estado em jogo
contra o Botafogo.
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