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O

37º Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia teve mais de 4.500 inscritos,
entre congressistas e acompanhantes,
superando em 30% as expectativas da Comissão
Organizadora. Durante três dias, Vitória, capital do
Espírito Santo foi palco dos mais recentes avanços
científicos em Ortopedia e Traumatologia, transmitidos
por importantes conferencistas brasileiros e estrangeiros.
No aspecto social, o encontro teve uma programação
abrangente e bem diversificada, com muitas opções de
lazer para adultos e crianças. O ponto alto foi a presença
do "Rei" Roberto Carlos no show de abertura.
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presidente

Congresso de Vitória

Dificuldades e sucessos
Vitória foi escolhida como sede do nosso
Congresso pela Comissão Executiva
em 2001. A Comissão de Congressos da
SBOT, que avaliou as condições da cidade
considerou-as satisfatórias.
Pág. 02

Editorial

Rock me baby

Afora problemas gerados por terceiros, o
Congresso de Vitória teve atividade
científica de alto nível. Compartimentada
em segmentos das várias especialidades,
havia bom espaço, lugar adequado para
exposições, alimentação boa e acessível,
segurança, sem contar a programação de
shows e jantares.
Pág. 02

Fórum

Defesa

PROFISSIONAL
A Comissão de Defesa Profissional organizou mais um fórum para discutir CBHPM,
Ato Médico e Assistência Jurídica aos
Ortopedistas. Encontro ocorreu em Vitória,
durante o Congresso da SBOT.
Pág. 12
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EDITORIAL

Rock me baby

Ô

meu, você tem razão!
Pagou o Congresso, vislumbrou
um tempinho para "escapar" de
todas as obrigações e passar uma semana
"desestressado" reciclando seu conhecimento, revendo os amigos, congraçando
e, de quebra, uma prainha e coisa e tal.
Tudo normal mas, se deu mal Juvenal.
Furou! Em parte, diria eu. É verdade que
o tempo foi um grande vilão para com
toda a nossa dedicação. Todos os dias
praticando o bem, auxiliando e trabalhando para o próximo, nós merecíamos
um pequeno quinhão do sol capixaba.
Mas não deu, e como se não bastasse,
ferrou o já complicado deslocamento
aéreo até lá. Aeroporto aquém do fluxo
turístico da cidade, poucos vôos, despreparo geral. Julgávamos, eu e todos os
responsáveis por algum ou qualquer dos
segmentos da direção da Sociedade e do
Congresso, que promessas políticas
seriam cumpridas, mas adivinhe?
Cadê o toucinho que estava aqui? O gato
comeu e se escafedeu. Aí meu irmão,
ferrado na terra e no ar, nem nos restou o
mar (tava frio). Choveu reclamação, mas
também choveu elogios. Porque, qual dos
bacanas aí não entrou numa fria antes,
neste país?
Não se trata de justificar para dourar a
pílula, mas afora problemas gerados por
terceiros (inclusive pelo Criador), o evento
teve atividade científica de alto nível.
Compartimentada em segmentos das
várias especialidades, havia bom espaço,
lugar adequado para exposições, comida
boa e acessível, segurança, sem contar a
programação de shows e jantares. No que
dependeu da capacidade organizacional
do presidente Barroso com sua Comissão
e de toda a Diretoria Nacional, a contar
do Albertoni, mantivemos bem alto o
nome da Ortopedia Brasileira. Valeu!
Desculpe-me, meu amigo, mas vê se pode: outro dia vou a loja de uma amiga
minha que tentou (veja bem, tentou)
devolver-me uma peça que eu havia
comprado, pela metade do preço que
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“O amor é o calor que aquece a alma
O amor tem sabor pra
quem bebe a sua água
”.
água”.
Jota Quest

havia pago. Disse-me que no todo aquela
peça não era a mais importante e patati,
patatá. É sempre assim, disse-lhe: quando
nós vamos comprar, tudo é esplêndido,
maravilhoso e único:
– "Doutor, o carro está novinho sem
qualquer arranhão. Única dona e era
viúva. Só saía para ir ao bingo e manter
o motor funcionando".
Duas semanas depois, você vai revender:
– "Ih, Doutor! Mas tá bichado hein? Olha
este pára-choque. E esta traseira então,
isto foi batido".
Dizem sempre: é a lei da oferta e da
procura. Por que esta estória? Porque eu
acho que é exatamente isto o que acontece
no nosso dia-a-dia e que aconteceu mais
uma vez no nosso evento. Não há mais
palavra, muito menos acordo cumprido
no "fio do bigode", como diziam. Sentiram
que podiam tirar mais. Tentaram e, por
vezes, conseguiram. Estão errados? Eu
acho que sim, no campo ético de tentar
tirar um a mais, porém, estamos vivendo
episódios neste país em que ninguém sabe
mais o que é ou não é moral.
O preço da tarifa aérea e do hotel
subiram subitamente porque havia
pouca oferta e muita procura. Aqui
Juvenal! Por que não devolvem o dinheiro
quando a procura diminui ou quando
tem muita oferta? Por que não pagam
mais, por exemplo, pelo atendimento
na fila do SUS? Ou vai me dizer que lá
há mais oferta que procura?
As ondas vão para onde se quer que
se faça o vento. É preciso, portanto,
usar o treinamento que recebemos,
"faça um bom histórico, fato a fato,
julgue e confronte os sinais e sintomas, se necessário solicite um algo
complementar e na certeza do diagnóstico: aja!" Porém, com discernimento
na atribuição das responsabilidades pois,
uma coisa é uma coisa e outra coisa é
outra coisa.
Cláudio Santili
Editor-chefe

Congresso de Vitória

Dificuldades e SUCESSOS

A

cidade de Vitória foi escolhida
como sede do nosso Congresso
pela Comissão Executiva em
2001. A Comissão de Congressos da
SBOT, que avaliou as condições da cidade
na ocasião, considerou-as satisfatórias.
Posteriormente fomos à Vitória e, juntamente com a Comissão Organizadora,
presidida por Hélio Barroso dos Reis, nos
reunimos com representantes dos governos estadual e municipal, onde nos foi informado que um novo aeroporto internacional seria inaugurado até 2004 e que,
através de um acordo com a iniciativa
privada baseada em incentivos fiscais, o
centro de convenções e a rede hoteleira
da cidade seriam ampliados. Isso não
aconteceu e quando faltavam 12 meses
para o Congresso decidimos não esperar
mais. Como era impossível realizarmos o
Congresso da SBOT no centro de convenções de Vitória, partimos em busca de
um novo local. Levar o Congresso para
Aracruz foi a melhor alternativa, pois o
Complexo do SESC era o único que atendia às nossas necessidades, com salas e
auditórios adequados. Porém, havia dois
inconvenientes: a distância de Vitória e a
falta de um espaço para área comercial.
Não tínhamos saída, pois o Congresso
precisava acontecer. Assim, montamos
uma estrutura com cinco mil metros quadrados de área, totalmente climatizada,
para acomodar as empresas.
Creio que este foi um dos pontos altos do
Congresso, pois a área comercial ficou
bem instalada, superando a expectativa
dos nossos parceiros, fato que levou a
uma manifestação positiva de todas as
empresas e que facilitou, inclusive, o
lançamento do Congresso de Fortaleza.
A automação, pela primeira vez gerenciada totalmente pelo Departamento de
Informática da SBOT, também funcionou
bem. A Comissão Social foi extraordinária
e, liderada pela dra. Denise Garcia,
elaborou uma programação excelente,
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com festas todas as noites e demais
atividades abertas a todos; ninguém ficou
de fora. Com certeza o show de Roberto
Carlos e a Festa dos 70 anos da SBOT
jamais serão esquecidos. A segurança é
outro aspecto a ser lembrado, pois não
houve registros de qualquer problema.
Recebemos apoio integral da Prefeitura de
Aracruz e do Governo do Estado, que
mantiveram uma guarnição do Corpo de
Bombeiros de prontidão no local, posto
policial, ambulâncias dotadas de UTI e um
efetivo da Polícia Militar acompanhando
as atividades externas da programação
social. Entretanto, como ocorre em todos
os eventos de porte, tivemos dificuldades.
Os principais foram com relação à rede
hoteleira e com o transporte entre os hotéis
e o Centro de Convenções. Esse problema
foi causado, em parte, pelo alto número
de congressistas inscritos, que somados
aos profissionais mobilizados pelas empresas, elevou o número de participantes
para quase seis mil, superando todas as
nossas previsões. Quando atingimos três
mil pré-inscrições a Comissão Organizadora passou a desencorajar novas
adesões porque não haveria apartamentos disponíveis no eixo Vitória-Aracruz.
Mesmo assim, o congresso recebeu
1.800 inscrições no local, o que eliminou
qualquer possibilidade de acomodação.
Também houve reclamações quanto ao
custo das diárias, que foi alto e discrepante
em relação aos preços praticados no
balcão dos hotéis. Já solicitamos esclarecimentos às empresas responsáveis pela
organização e estamos aguardando os
relatórios para as providências devidas.
Reconhecemos as dificuldades, mas grande parte delas era estrutural e não dependia de qualquer medida ao alcance da
Comissão Organizadora, que trabalhou
com muita competência e dedicação.
Walter Manna Albertoni
Presidente da SBOT
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Vitória

"Hélio e Denise Garcia: parabéns pelo
esforço e dedicação na presidência do
Congresso. Vocês souberam administrar brilhantemente essa difícil missão".
(Neylor Lasmar)

Deus que zele cada vez mais por esta
classe, a dos médicos, para que continue sempre merecedora do prestígio
e da credibilidade a que faz juz".
(Wanda e Donato D'Angelo).

"Já com a vida voltando aos parâmetros normais, sento-me em frente
ao computador para escrever uma
carta. O Zé Márcio Gonçalves de
Souza, nosso colega de Belo Horizonte, diz ser eu o último dos epistolares! Para ele, ninguém mais escreve
cartas; a comunicação é feita por
telefone ou por e-mail. Mas como sou
arredio a telefones (fixo ou celular), e
não achando ser o e-mail o meio mais
adequado para traduzir idéias e
sentimentos, volto-me sempre para
velha e boa carta. A finalidade desta
pe expressar os nossos agradecimentos por todas as gentilezas
recebidas por ocasião do 37º CBOT".
(Edison José Antunes)

"Queremos parabenizá-los pelo
sucesso do Congresso. Vocês estão de
parabéns. O evento ficará marcado
em nossa história. Com certeza os
frutos serão colhidos a cada dia,
sempre maduros, saborosos e
cobiçados. Somos gratos pela oportunidade que nos deram, de compartilhar de perto desse êxito".
(Márcia e Roberto Lóra)

"Ainda com o coração emocionado
por tantas gentilezas e carinhos recebidos durante a nossa permanência
em Vitória, participando do 37º Congresso da SBOT, queremos enviar-lhes
os mais profundos e sinceros agradecimentos. As emoções vividas foram
tantas, plagiando o nosso cantor
maior, Roberto Carlos, que jamais se
apagarão da nossa memória enquanto Deus nos permitir viver.
Recebam também as nossas efusivas
congratulações pelo grande sucesso
do 37º CBOT, fruto de um trabalho
árduo e apaixonante de toda a Comissão Organizadora, perfeito em
todos os sentidos, científico e social.
Certamente os jovens médicos ortopedistas muito se atualizaram com as
informações recebidas. Renovamos,
mais uma vez, a nossa gratidão e o
nosso profundo apreço, pedindo a

"Manifesto meu descontentamento
com o 37º Congresso da SBOT. Aproveito as palavras ditas pelos senhores
quando do encerramento do mesmo
para transmitir meu sentimento: 'um
congresso que por suas características
permitiu pleno convívio dos participantes. Uma verdadeira imersão'. Não
foi este o Congresso que assisti. Não
tive o privilégio de me hospedar no
Complexo do Sesc e perdi em média
duas horas e meia por dia entre idas
e vindas. (...) Sei que organizar um
congresso gigante como este não é
tarefa fácil, mas conheço a capacidade
e a experiência da diretoria da SBOT,
que realizou tantos congressos
passados. Não entendo como não foi
possível prever tal desconforto,
dificuldade e custos aos participantes".
(Ricardo Sousa e Silva Morelli)
"Decidi ir a Vitória no começo de outubro. Comprei a passagem aérea e em
seguida procurei fazer a reserva de
hotel. Tentei todos e não consegui confirmar em nenhum. (...) Iria no dia 29
e retornaria no dia 31. Procurei a
empresa de turismo oficial e fui
informada de que não poderia fazer

A posição da SBOT

A

gradecemos as mensagens elogiosas, mas não deixamos
de considerar as críticas procedentes, apesar do grande
esforço da Comissão Organizadora e do Congresso ter
alcançado alto nível científico e excelente convívio social.
Estamos apurando os fatos negativos e solicitamos
esclarecimentos às empresas responsáveis pela organização
para tomarmos as providências.
Diretoria 2005

As atividades científicas, sociais e a infraestrutura oferecida no Congresso de Vitória
receberam inúmeros elogios mas problemas
relativos à hospedagem, traslados para o
Centro de Convenções, embarque e
desembarque aéreo acabaram gerando
reclamações por parte dos congressistas.
Abaixo, transcrevemos, de forma resumida,
parte das críticas e elogios.

reserva de apenas duas diárias e sim
do pacote completo e que eu entraria
no lugar de uma desistência, tendo de
fazer o depósito imediato. (...) Quando
cheguei em Vitória a tarifa praticado
no balcão era quase a metade do
preço cobrado. Faço alguns questionamentos: a SBOT existe para nos
ajudar e proteger ou para nos impor
uma agência de turismo que, no
mínimo, não zela pelos seus clientes?
Por que uma agência possui o monopólio de todos os eventos da nossa
sociedade? Por que não há uma
regionalização, facilitando a operacionalização? Qual a razão de ter
havido aumento de 140% no preço
das inscrições"?
(Tatiana de Oliveira Medeiros)
"A distância do centro de convenções
e as condições de hospedagem da
cidade deixaram muito a desejar. A
cidade provou que não tinha estrutura
suficiente para receber um congresso
tão grande, sem um aeroporto
adequado. O investimento que a SBOT
fez para ter um congresso em Vitória
foi muito alto. O ponto positivo foi o
fato de a Comissão Organizadora ter
conseguido, apesar desses problemas
todos, organizar o congresso. As salas
de aula foram muito boas e a programação científica muito abrangente.
Temos de reconhecer que a Comissão
conseguiu tirar leite de pedra".
(Adalberto Visco)
"Houve grande esforço da organização
em realizar um congresso de grandes
dimensões. O congresso em si foi
bom, sobretudo com relação ao programa científico e a programação
social, que foram excelentes, mas a
cidade não oferecia a infra-estrutura
adequada. Não tenho críticas sobre a
organização, mas a distância do local

Débitos
• Deficiência da rede hoteleira
• Traslado para o Centro
de Convenções
• Distância do Sesc em
relação a Vitória
• Número de vôos insuficientes
• Alto custo das diárias

do evento em relação a Vitória e os
problemas relativos a hospedagem
tiraram um pouco o brilho do evento.
Mesmo no Sesc as instalações foram
muito simples em relação ao nível de
congressos anteriores".
(Chang Chia Po)
"Achei que o congresso foi muito bom,
sobretudo pela parte social. O show
de abertura foi excepcional e todas as
festas de uma maneira geral foram
muito animadas. O local do evento,
em termos de salas e auditórios,
funcionou muito bem porque possuía
instalações adequadas. Outro ponto
positivo foi a área dos estandes, muito
bem montada. Esse congresso só foi
possível pelo trabalho excepcional
realizado pela comissão organizadora. Na minha opinião, o saldo do
congresso foi extremamente positivo".
(Sandro da Silva Reginaldo)
"Organizar um evento como o
Congresso de Vitória dá um trabalho
enorme e as falhas são impossíveis de
não acontecer. Na verdade, quero
parabenizar a Comissão Organizadora de forma geral e, em particular, por duas coisas: o show do
Roberto Carlos (um momento mágico)
e a parte da recreação. Não somente
eu e minha esposa, mas em particular
meus filhos, adoraram".
(Ayrton Barroso)
"Quero registrar meu descontentamento em relação à escolha do local
do Congresso numa cidade que não
comporta um evento desta magnitude,
obrigando os congressistas a percorrer
os hotéis em busca de uma vaga. O
que deveria ser uma atividade de
educação médica acabou sendo um
transtorno".
(Luís Eduardo Cantor Vieira)

Créditos

• Segurança
• Abrangência do temário científico
• Programação Social
(Festa dos 70 anos da SBOT e
show de Roberto Carlos)
• Infra-estrutura do Centro
de Convenções
• Excelente Área de Exposição

Lembre-se: sua opinião é muito importante. Participe!
Outubro 2005

Visite o seu portal www.sbot.org.br

3

EDITORIAL DEFESA PROFISSIONAL

A política é

FUNDAMENTAL

“O médico não sabe
a força que tem.
Precisa fortalecer
suas entidades,
valorizar
o trabalho dos
muitos que ainda
acreditam na força
da nossa profissão”.

N

os tempos atuais exercer
atividade política tem sido
sinônimo de uma quase
marginalidade, trazendo para o país
um enorme prejuízo, principalmente
para as futuras gerações. Num
levantamento feito pelo Ibope e
publicado na edição de 7 de
setembro da revista Carta Capital,
81% dos entrevistados colocaram a
confiança nos médicos em 1º lugar,
ficando os políticos em último lugar,
com 8%. Mas, então, por que
a categoria médica está tão enfraquecida, não conseguindo modificar uma situação vergonhosa que
mantém nossos honorários congelados há mais de 10 anos? Por que
ainda utilizamos a tabela 92, toda
suja e rasgada, para recebermos
migalhas pelo nosso trabalho?
Porque o médico não sabe fazer

outra coisa a não ser trabalhar.
Trabalhar para empresário, muitas
vezes médico, que o explora;
trabalhar para instituições hospitalares que não respeitam seu
trabalho, que atrasam os pagamentos, que desvalorizam suas
atividades.
O médico não sabe a força que tem.
Precisa fortalecer suas entidades,
valorizar o trabalho dos muitos que
ainda acreditam na força da nossa
profissão. As entidades médicas,
que necessitam da participação dos
mais jovens, não têm respaldo naqueles que decidem. Fazer política
não é vergonha nenhuma, muito
pelo contrário. Devemos participar
efetivamente da política como
sujeitos da história; ditar normas,
como profissionais competentes que
somos; dizer não à corrupção e aos
corruptos, eleger indivíduos que
tenham compromisso com o bem
comum, independente de qual
partido forem.
Neste episódio nebuloso que estamos vivendo está provado que
nenhum partido político detém a
primazia de ser o campeão da
ética e da moralidade. Chega de
utilizarem o nosso trabalho, a nossa
clientela para eleger indivíduos descompromissados com a saúde da
população. Quando sabemos que

85% dos pacientes dependem do
SUS e que o governo nada faz para
melhorar a situação de médicos e
hospitais que atendem a população,
estamos sendo omissos, maus
brasileiros e péssimo exemplo para
nossos filhos. A assistência médica
aos doentes do SUS lembra a
assistência médica aos indigentes
que se praticava no passado.
Conseguiram piorar o que já era
ruim. Nos hospitais-escola a espera
para se fazer uma revisão de prótese
total de quadril chega a 400 dias.
Proibiram a retirada de enxerto
ósseo o nos colocaram na vala
comum dos transplantes. E o que
dizer das fraturas "envelhecidas", que
aguardam 30, 40, 60 dias para
serem operadas, evidentemente
gerando muitas seqüelas? Tudo isto
tem a ver com política, que é a arte
do bem comum.
Não é vergonha nenhuma participarmos dela. Antes de perdermos
completamente a capacidade de nos
rebelarmos, vamos participar efetivamente de tudo aquilo que diz respeito à nossa profissão e ao futuro
do nosso país. Quem puder se
engajar num partido político, que o
faça e não deixe que os outros
decidam sempre os nossos destinos.
George Bitar
Pres. Com. Defesa Profissional

Confiança em alta
Pesquisa do Ibope
publicada pela revista
Carta Capital coloca
médicos em
primeiro lugar no
quesito'confiança'.

N

o auge das denúncias do
deputado Roberto Jefferson
contra o PT, a revista
semanal Carta Capital foi às ruas
para saber onde a população
depositava sua confiança. A idéia da
reportagem era aferir o índice de
confiança da classe política
brasileira.
O resultado não foi diferente daquilo que se esperava: os políticos
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ficaram em último lugar, com
apenas 8% de confiança. Na outra
ponta, em primeiro lugar, está a
classe médica. Com 81% dos votos,
os médicos detiveram o maior

percentual de confiança da população. A pesquisa foi realizada pelo
Ibope entre os dias 18 e 22 de
agosto e ouviu 2.002 eleitores de
143 municípios brasileiros.

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

Gesso é
ATIVIDADE
MÉDICA

A

SBOT e o Conselho Federal
de Medicina não apóiam a
criação da atividade de técnico
de gesso, que reivindicam este
procedimento como sendo sua
atividadade. "A feitura do gesso
é ato médico. Esta discrepância
ocorre por causa da displiscência de alguns médicos que
delegam parte de sua responsabilidade para outros profissionais", afirmou o presidente da
Comissão de Defesa Profissional da SBOT, George Bitar.
Segundo ele, o CFM já tem deliberação a este respeito.

CREMESP inocenta
ortopedista acusado
pelo FANTÁSTICO

O

ortopedista Marcos Antonio Souza Pontes,
acusado pelo Fantástico, da TV
Globo, de vender laudos médicos a pacientes do Sistema
Único de Saúde teve seu caso
relatado em edições anteriores
do Jornal da SBOT. Ele enviou
o resultado do julgamento realizado pelo Conselho Regional
de Medicina de São Paulo, no
qual foi considerado, por unanimidade, "não culpado de infringência aos artigos 9º e 112 do
Código de Ética Médica".

Pesquisa:
melhores e os piores
planos de SP

P

esquisa encomendada pela
Associação das Clínicas e
Consultórios do Estado de São
Paulo (Acoesp) revelou os cinco
melhores planos de saúde do
Estado: Sul América, Unimed
Paulistana, Bradesco Saúde,
Fundação Cesp e Omint/Skill.
Realizado pela empresa Strata
Marketing, o estudo também
apontou os cinco piores planos:
Royal Saúde, Blue Life, Serma,
Dix Amico e Life System. A
pesquisa foi efetuada entre
maio e julho deste ano com
base em 123 questionários,
mediante os critérios de remuneração por atendimento,
pontualidade de pagamento,
volume de atendimento a
pacientes, nível de interferência
na realização de procedimentos (glosas injustificadas),
facilidade e/ou dificuldade de
comunicação e nível de burocracia exigida para a realização
do atendimento.

Jornal da SBOT
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Um evento à altura da
Ortopedia Brasileira

A realização do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, entre os dias 29 de
outubro e 1º de novembro foi um verdadeiro desafio, vencido pela força de vontade da
Comissão Organizadora e da Diretoria da SBOT.

O

Congresso Brasileiro de
positores lotaram o auditório prinOrtopedia e Traumatocipal do SESC para a abertura
logia, ocorrido entre os
solene do CBOT. O presidente
dias 29 de outubro e 1º de
do Congresso, Hélio Barroso dos
novembro, em Vitória, recebeu
Reis deu as boas-vindas aos
mais de 4.500 inscrições – 1.800
congressistas, abordando o deapenas no local –, fato que susenvolvimento especialidade ortoperou as expectativas até dos
pédica; o presidente da SBOT,
mais otimistas. Alguns
Walter Albertoni ressaltou
aspectos mereceram eloo trabalho realizado
gios dos presentes: a
durante o ano, agradequalidade da Progracendo aos integrantes
mação Social, a abrande sua diretoria; e o
gência do Programa Cienpresidente eleito para
tífico, a infra-estrutura de
2006, Arlindo Gomes
salas e auditórios para
Pardini recebeu o meas atividades científicas
dalhão que simboliza a
e, finalmente, a área
presidência, afirmando
de exposição, climatizada
que se sente orgulhoso
a 22Cº, e que gerou um O vice-governador por presidir uma entido Espírito Santo,
documento assinado por
dade como a SBOT.
todos os expositores elo- Welington Coimbra. Encerrando a cerimônia,
giando a organização.
o vice-governador do
"Esse fato é inédito nos nossos
Espírito Santo, Welington Coimbra,
encontros", afirmou presidente
relembrou as primeiras reuniões
do Congresso, Hélio Barroso
realizadas com a Diretoria da
dos Reis.
SBOT, há três anos, e disse que
No sábado, 29 de outubro, cerca
nesse período o que se viu foi um
de cinco mil pessoas, entre contrabalho muito bem executado, tanto
gressistas, acompanhantes e exno aspecto científico quanto social.

Outubro 2005

"Este congresso caminha para ser o
maior evento médico já realizado no
Estado. A SBOT está de parabéns,
não apenas por seus 70 anos mas,
também, por contribuir para o
desenvolvimento econômico, social
e turístico de todas as regiões
do Brasil. Vocês são um exemplo
para todas as entidades da Sociedade Civil", elogiou.
Enquanto o palco era preparado
para o show de Roberto Carlos,
Walter Albertoni fez uma homenagem aos ex-presidentes da SBOT,
cujas fotos foram projetadas nos
telões do anfiteatro. Na pessoa de
José Laredo Filho, ele homenageou
os presidentes que já faleceram,
tendo dedicado suas vidas à
Ortopedia Brasileira. Em Donato
D'Angelo, reconheceu o empenho
dos ortopedistas que, apesar de não
estarem mais na presidência, ainda
dão sua contribuição, participando
ativamente das decisões. "É por
isso que a SBOT cresceu e vai
continuar crescendo. Nossa responsabilidade não se encerra
com o término do nosso mandato",
concluiu Walter Albertoni.

Os presidentes Arlindo Pardini
(2006), Walter Albertoni (2005) e
Hélio Barroso dos Reis (CBOT): discursos afinados com o crescimento
da Ortopedia Brasileira.

Cerca de cinco mil congressistas
lotaram o auditório do SESC na
abertura solene do 37º CBOT.

A área de exposição, totalmente
climatizada, foi bastante elogiada
pelas empresas.

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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O maior evento
da Ortopedia
Brasileira
aconteceu entre os
dias 29 de outubro
e 1º de novembro,
em Aracruz, cidade
satélite de Vitória,
capital do Espírito
Santo, tendo
recebido mais de
4.500 inscritos,
entre congressistas
e acompanhantes.
Como já é tradição
na SBOT, o
congresso, além de
ser o local ideal
para atualização
científica, foi
também, ponto
de encontro para
reuniões,
congraçamento e
planejamento da
SBOT. Nesta edição
fazemos um resumo
das principais
atividades
desenvolvidas
durante o CBOT.
6

Comissão Executiva

O

Congresso foi aberto oficialmente no domingo, 30 de
outubro, mas o trabalho começou um dia antes, com
a realização da reunião da Comissão Executiva. Além das
comunicações gerais da Diretoria e da apresentação
tradicional das Comissões relativas às ações realizadas
durante o ano, os integrantes elegeram o local do 40º
Congresso da SBOT através de votação. A escolha recaiu sobre
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que vai sediar o Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia de 2008. A capital
gaúcha voltará a receber um Congresso da SBOT depois de
52 anos – o último foi realizado em 1956.

Programa Científico

N

o campo científico, todas as palestras tiveram boa
presença, com grande lotação das 13 salas,
dotadas de recursos de som e imagem. Ao todo, foram
20 sessões Como eu Trato, 13 Conferências Internacionais, 29 cursos de aplicação e atualização, 20
mesas redondas modernas, 11 simpósios, 500 temas
livres e um curso CET/CEC, com as questões mais difíceis
no exame para obtenção do TEOT em 2005. Mais uma
vez, as atividades do Dia dos Comitês (foto), ocorridas
no dia 30 de outubro foram as mais concorridas, com
lotação máxima de todas as salas.

Programação Social

Encontro de Mulheres

A

Programação Social do 37º CBOT foi unanimidade entre os congressistas, com shows
todas as noites e atividades específicas voltadas
para o público infantil e acompanhantes durante
os quatro dias. O lema da Comissão Social,
coordenada por Denise Garcia, foi Tudo para
Todos. "Nosso grande desafio foi fazer uma
programação abrangente e com muitas opções,
para que ninguém ficasse de fora", afirmou.
Obviamente o ponto alto foi o show do 'rei' Roberto
Carlos, que subiu ao palco no dia 29 emocionou
a todos com seu carisma. Um dos momentos de
maior emoção foi a homenagem feita a Donato
D'Angelo que, chamado ao palco, recebeu o
carinho do rei, de quem é amigo de longa data.

Ligue grátis 0800 557268

O

utra inovação do Congresso de Vitória foi
ter reservado espaço para um encontro
de mulheres ortopedistas, coordenado por
Patrícia Fucs, sob a organização de Fernanda
Silveira e Therezinha Calhau, da AMES, que conseguiram patrocínio para o almoço. “A participação feminina está crescendo ano após ano
e precisamos nos conhecer. Espero que este
encontro seja mantido nos próximos congressos",
afirmou. A organização ofereceu um almoço
para todas as ortopedistas inscritas no congresso,
sendo prestigiadas pelos presidentes da SBOT,
Walter Albertoni, e do Congresso, Hélio Barroso
dos Reis.

Jornal da SBOT

CBOT

Congresso de Fortaleza

E

m Vitória foi feio o
lançamento do próximo Congresso da
SBOT, que vai acontecer em Fortaleza,
com uma grande
novidade: realização paralela
com o Congresso da SLAOT, fato
que irá proporcionar uma visibilidade ainda maior ao encontro.
A Comissão Organizadora do
38º CBOT montou um estande todo decorado e distribuiu brindes
para os congressistas. O presidente do Congresso, Francisco Machado afirmou que a capital cearense já possui uma das melhores infra-estruturas
do Nordeste para o turismo, com rede hoteleira, malha aérea e centro
de convenções adequados. "Estamos trabalhando lado a lado com a prefeitura para que novos investimentos sejam feitos na cidade. Não
vamos concorrer com nenhum outro evento, mas trabalhar muito para
oferecer o melhor congresso ao ortopedista", informou.

Diretoria 2006

O

presidente eleito para 2006,
Arlindo Gomes Pardini Jr.
recebeu o medalhão que simboliza
a presidência da SBOT, durante a
abertura solene do Congresso. A
posse oficial acontece somente em
janeiro, mas o trabalho já começou,
com a realização de várias reuniões
para o planejamento das atividades para 2006. Uma delas ocorreu durante o congresso. Outras
reuniões importantes que ocorreram durante o CBOT, entre elas a
da CET, para dirimir dúvidas dos candidatos ao TEOT, e da Comissão de
Materiais, com representantes da Anvisa, para discutir a normatização
do uso de implantes ortopédicos.

N

Eleições SBOT 2008

a segunda feira, 31 de outubro houve o pleito para a Diretoria 2008,
que culminou na eleição de Tarcísio Eloy
Pessoa de Barros Filho para a presidência
da SBOT, com mais de 95% dos 1.452 votos
válidos. Pela primeira vez na história do
CBOT foram utilizadas urnas eletrônicas
semelhantes às utilizadas nas eleições
parlamentares brasileiras (foto), cedidas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Após a divulgação do resultado oficial, o futuro presidente declarou
que ele e sua diretoria vão honrar os
votos recebidos com muito trabalho e
dedicação e indicou o nome de Osvandré
Lech para presidir o 40º Congresso da
SBOT, que vai acontecer durante sua
gestão, em Porto Alegre.

Outubro 2005

Assembléia
Geral

N

a segunda-feira, 31 de outubro, a Diretoria 2005 convocou
a Assembléia Geral Ordinária. O
presidente da SBOT, Walter Albertoni informou que a prestação das
contas da SBOT vai ocorrer no TEOT
de Campinas, mas adiantou que os
relatórios serão acompanhados pelo
parecer técnico de um contador
profissional. Em seguida deu um
panorama sobre as ações empreendidas pela SBOT em 2005.
Em seguida a Comissão Eleitoral
apresentou os resultados oficiais da
eleição para a presidência da SBOT
em 2008 e o presidente do CBOT
de Fortaleza, Francisco Machado
recebeu de Hélio Barroso dos Reis
uma enorme bola, simbolizando o
início das atividades do próximo
encontro.
Durante a assembléia o presidente
do 37º Congresso da SBOT, Hélio
Barroso dos Reis fez um balanço
minucioso do evento. Segundo ele,
o congresso envolveu um staff
composto por mais de 1.200
profissionais credenciados para os
estandes, 150 seguranças, 42
bombeiros, duas unidades de
resgate, posto policial civil montado
dentro do SESC e 350 profissionais
de apoio, entre outras medidas.
"Tivemos de trazer tudo de fora, dos
kits higiênicos às toalhas. Não havia
ar condicionado nem frigobar nos
quartos. Isso foi feito especificamente
para o congresso. Tivemos de
convencer o SESC a investir R$ 1,2
milhão em infra-estrutura. Foi difícil

administrar tudo isso, mas valeu
à pena", afirmou emocionado.
O presidente eleito para 2006,
Arlindo Pardini sugeriu um voto
de louvor em reconhecimento
aos esforços da Comissão Organizadora, sendo apoiado por
todos os presentes. Ao final,
José Sérgio Franco afirmou que
Vitória, depois do CBOT, nunca mais
será a mesma.

Inscrições

Sorteios

A

lguns recordes começaram a
ser batidos antes mesmo do
início do Congresso de Vitória.
O número de inscrições prévias, feitas através da Internet foi de 1.531 e 1.800
inscrições foram feitas no local.
Ao todo, 3.522 congressistas
e 1.050 acompanhantes se
inscreveram para o congresso,
totalizando 4.572 participantes.
"Esses números superaram
nossas previsões em pelo menos
30%", afirmou o presidente
do congresso, Hélio Barroso
dos Reis.

Visite o seu portal www.sbot.org.br

N

o encerramento do Congresso
foram realizados diversos
sorteios entre os inscritos, de pacotes
para o próximo congresso a um
automóvel zero quilômetro. O
ganhador do carro foi Ricardo
Esperidião, de Goiás (foto).
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Donato D'ângelo

continua ensinando

H

á 53 anos, o
menino pobre,
capixaba de
Cachoeiro do Itapemirim, Roberto Carlos
Braga, de 10 anos,
sofreu um trauma gravíssimo e necessitava
de atendimento ortopédico, inexistente na
sua cidade. Sua vida
cruzou-se com a de um
jovem ortopedista,
Donato D'ângelo, a esposa Wanda
carioca de Petrópolis,
recebem o carinho Roberto Carlos.
Donato D'Ângelo, que
editor da RBO por 30 anos,
recém havia chegado do treiex-presidente da SBOT, educador
namento no Instituto Rizzoli,
por excelência, um dos "pais" da
em Bologna, Itália, e que discirurgia do ombro, o carismápunha de entusiasmo e amor
tico "Professor" Donato D'Ângelo.
à profissão suficientes para atenVidas que deram certo.
der àquele menino num dos
Os dois – o "Rei" e o "Professor" –
nove leitos de que dispunha,
reencontraram-se mais uma vez
sob a administração do IAPC.
na sessão de abertura do 37º
Como a pequena enfermaria
CBOT e receberam uma prolonera de adultos, Donato congada ovação de cinco mil pessoas
seguiu que a mãe do menino
em pé. Em meio a lindas canções
Roberto, dona Laura, se hospee um belíssimo espetáculo, havia
dasse também no hospital, em
uma mensagem simples: o valor
outra dependência, para cuidar
da gratuidade e da bondade
do filho enfermo. O tratamento,
na medicina. O atendimento ao
com a candura e a eficiência do
excluído, geralmente com honoprof. Donato, foi gratuito. Os
rários injustos possui, sim, valor
anos se passaram. O menino se
e dignidade pessoais, e, acima
transformou no maior cantor da
de tudo, inclusão social. O "Rei"
música brasileira, autor e intérprete
Roberto reconheceu isto diante de
de canções de amor cantadas
nós. Obrigado, Professor Donato,
geração após geração, o "Rei"
por mais esta aula.
Roberto Carlos. O jovem ortopedista se transformou num dos
Osvandré Lech
ícones da Ortopedia Brasileira,
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Empresas elogiam
A área de exposição do
37º Congresso da SBOT,
ocorrido em Vitória,
gerou um fato inédito: uma
nota de agradecimento
assinada pelas empresas
elogiando a organização
pela infra-estrutura
disponibilizada no local.

CBOT

E

m qualquer congresso da área
médica o espaço destinado
para a montagem dos estandes das empresas participantes é
uma das maiores preocupações.
Em Vitória, onde ocorreu o Congresso da SBOT, não foi diferente.
Como não havia uma área de exposições no Complexo do SESC, em
Aracruz, o jeito encontrado pela Comissão Organizadora foi improvisar.
"Montamos uma tenda com cinco mil
metros de área, totalmente climatizada, com todos os recursos necessários para que os nossos parceiros
comerciais ficassem bem instalados.
Deu trabalho, mas valeu à pena",
declarou o presidente do Congresso,
Hélio Barroso dos Reis. A julgar pelo
retorno dado pelas empresas, valeu
à pena mesmo. O espaço reservado
para a instalação dos estandes,
assim como a infra-estrutura de
serviços e o atendimento disponibilizado no local agradaram tanto que
acabaram gerando uma nota de
agradecimento com 45 assinaturas
elogiando a organização do Congresso. "Os expositores que sempre
se posicionaram com o parceiros,

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

através desta trazem seus agradecimentos ao dr. Hélio Barroso dos Reis
pela coragem em disponibilizar uma
estrutura condizente, que atendeu
plenamente às necessidades de
todos os participantes em relação a
área física e a todas as condições
oferecidas pela mesma", diz a nota.

Jornal da SBOT

OPINIÃO
"A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios (e
agora também na medicina) é que a automação aplicada a uma
operação eficiente aumenta a eficiência. A segunda, é que a
automação aplicada a uma operação ineficiente aumenta a
ineficiência". (Bill Gates em A Estrada do Futuro).

O

CRIATURAS:
DO HOMEM AO ROBÔ

homem, e principalmente o
médico, acredita que tudo
pode!! Afinal ele foi criado
"à imagem e semelhança de Deus".
Recentemente o jornal O Estado de S.
Paulo publicou uma reportagem na
qual informa que um brasileiro está à
frente de uma nova aplicação da microrrobótica em cirurgia cardíaca.
"Com equipes de três centros de
pesquisa europeus, o médico André
Scattolin Faure, de 39 anos, desenvolve um microrrobô para tratar
fibrilação atrial – tipo de arritmia,
caracterizada pelo batimento cardíaco
acelerado e irregular das câmaras
superiores do coração (os átrios).
Participam do desenvolvimento do
protótipo centros da Bélgica, França e
Alemanha, além de uma empresa
britânica. O instrumento permitirá
maior precisão do procedimento,
menos riscos para pacientes, menor
tempo de cirurgia e de pós-operatório".
(O Estado de S. Paulo).
A Internet tem revolucionado os meios
de comunicação. O prontuário
eletrônico, cartões inteligentes, redes
de área local e ampla com monitoração remota de pacientes (cardiobip, telesocorro), transmissão de
imagens digitais, vídeo, áudio e
sistemas de arquivamento e trans-

Robodoc

Neste campo, uma das maiores
preocupações, no momento em que
se tenta introduzir conceitos e prática
da humanização e acolhimento, seria
de que a informação médica informatizada pode complementar, mas
não poderá substituir o relacionamento pessoal que deve existir entre
o médico e o paciente. Neste sentido,
o Conselho Regional de Medicina de
São Paulo entende que a Internet não
deve ser um instrumento para con-

Nursebot

missão de imagens (PACS), são
exemplos de recursos que otimizam a
gestão. No entanto, regras devem ser
seguidas para garantir principalmente,
a segurança, tanto no arquivamento
dos dados quanto no sigilo médico.
Para tanto, o Conselho Federal de
Medicina e a Sociedade Brasileira de
Informática na Saúde criaram regras
para a certificação dos sistemas
informatizados, guarda e manuseio do
prontuário médico. Outro importante
avanço nesta área refere-se a
telemedicina, seja ela de ensinoaprendizagem através de videoconferência, sistemas de segunda
opinião médica, tecnologias de
multimídias interativas online para
informações clínicas, teletreinamento,
telecirurgia e, principalmente, através
cirurgia robótica a distância.

ESCOLAS MÉDICAS TRADICIONAIS
Entreviste seu paciente, anote a história.
Examine seu doente (tocando-o palpandoo auscultando-o), anote o exame físico.
Vai operar? Explique detalhadamente a
cirurgia ao paciente!
Visualize o ato cirúrgico em sua mente,
planeje no papel e...pronto: você (médico
ou Deus) está apto a realizar a cirurgia.
No pós-operatório: verifique PA, pulso e
temperatura.
Ficou mal feito: culpa do médico.
Ficou bem feito: graças ao Deus!

sultas, diagnósticos ou venda de
medicamentos. A cirurgia robótica
já é uma realidade em cirurgia
cardíaca, neurocirurgia, implante de
marca-passo, com navegação em
cirurgia ortopédica, principalmente em
colocação de próteses e guiando
osteotomias etc. Sem dúvida grandes
avanços virão, porém, cuidado: seus
novos “anjos da guarda poderão ser
os robos ao lado.
Alcides Durigan Júnior

ESCOLAS MÉDICAS DO FUTURO
(QUEM SABE DO PRESENTE)
Acesse o prontuário eletrônico
(o paciente digitou).
Acesse o banco de imagens dos exames
do paciente.
Vai operar? Explique como o paciente pode
obter os dados da cirurgia na Internet.
Adquira o "software", instale no robô, aperte
"enter" e.....está feito o milagre da cura (pelo
médico ou pela maravilha da tecnologia).
Instale o "chip" para monitorar via internet.
Ficou mal feito: culpa do médico.
Ficou bem feito: graças ao robô!

AMB

A

Nova diretoria da AMB toma POSSE

cerimônia de posse da nova
diretoria da Associação Médica
Brasileira foi realizada na noite
de 28 de outubro, no Teatro Abril, em
São Paulo. A presença de autoridades
como o prefeito José Serra, o governador Geraldo Alckmin e o ministro
Agnelo Queiroz demonstraram a
força e a representatividade que classe
médica ocupa hoje no cenário
nacional.
O presidente da AMB nas últimas duas
gestões, Eleuses Vieira de Paiva abriu
a cerimônia agradecendo aos diretores da AMB, aos quais classificou de
"colegas leais e éticos, que muitas
vezes abandonaram consultórios
lotados, atividades acadêmicas e
compromissos pessoais para se
dedicar a uma causa, a uma luta". A
unidade construída com o Conselho
Federal de Medicina, a atuação das
Federadas, Sociedades de Especialidade e Conselhos Regionais foram

Outubro 2005

citadas por ele como o diferencial
para os sucessos obtidos nessas
gestões. Por fim, apresentou o novo
presidente da AMB, José Luiz Gomes
do Amaral, que assumiu a diretoria da
entidade para o triênio 2005-2008.
José Luiz Gomes do Amaral, que deixa
a presidência da APM também após
duas gestões seguidas, iniciou sua fala
agradecendo a convivência com
diferentes pessoas – médicos, diretores
e funcionários – e a oportunidade de,
juntos, enfrentar desafios, corrigir
falhas e compartilhar sucessos.
"Substituir Eleuses na APM e, agora,
na AMB, nunca foi uma de minhas
pretensões. Talvez seja possível
identificar em nós a mesma dedicação
às causas da medicina, o mesmo respeito ao médico e a mesma esperança
de que um sistema de saúde socialmente justo seja construído em nosso
País", constatou José Luiz. "Os obstáculos não serão pequenos, mas po-

derei contar com uma
diretoria credenciada e,
acima de tudo, com a
confiança da sociedade
e dos médicos. Dela
emanará a força para
dirigir uma entidade
como a AMB. Disponhome a servir, incansavelmente, a medicina
e a sociedade brasileira",
finalizou.
O presidente da Associação Paulista de MeEleuses Paiva, José Luiz Gomes do
dicina, Jorge Carlos
Amaral, Jorge Curi e o governador de São
Machado Curi enfatizou
Paulo, Geraldo Alckmin, na posse da
a importância da pardiretoria da AMB.
ceria entre a AMB, o
serviço público de saúde, além
CFM e todas as outras entidades
dos desmandos no setor privado.
médicas. "Não há outra forma
Será necessário o empenho máde suplantar desafios como a aberximo de cada um de nós para retura indiscriminada de cursos de
verter este cenário sombrio”, desmedicina, a falta de vagas para resitacou Curi.
dência médica e de verbas para o

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

REVISTA 70 ANOS

C

Publicação histórica

om mais de 400 imagens e
250 páginas, chega gratuitamente ao ortopedista brasileiro mais um resgate da história da
Ortopedia Brasileira. O objetivo da
obra foi reviver, com a maior fidelidade possível, todos os momentos
importantes da SBOT desde a sua
fundação, em 1935, além de mostrar
o trabalho atual das diversas Comissões, Comitês de Especialidades,
Regionais, Sede Nacional, meios de
comunicação e o trabalho dos expresidentes. Não faltou, também, a
inclusão de todos os nomes que
constam no cadastro-geral da SBOT,
fotos históricas, e a presença da nova
geração – aquela a qual caberá conduzir os destinos da nossa instituição
num futuro próximo. O tempo de execução deste projeto foi de apenas seis
meses, graças à participação de 76

Renato Graça e Osvandré Lech
coordenaram o projeto.

colaboradores de todos os cantos do
país, ao apoio institucional de 14
empresas que mantém parceria com
a SBOT, e a coordenação dos editores
Osvandré Lech (RS) e Renato Graça
(RJ). Típico de obras de cunho histórico, existem muitos pontos polêmicos e inacabados nesta publicação.

Algumas Regionais e Comitês, por
exemplo, possuem uma história rica e
detalhada que não foi possível
descrevê-la na íntegra, devido ao
espaço limitado. Por certo que em
outras publicações toda a riqueza de
detalhes poderá ser relembrada. Pela
importância do assunto, os editores
solicitam que outras contribuições da
história da Ortopedia Brasileira continuem sendo enviadas para o acervo
da SBOT.
Walter Albertoni não mediu esforços
para que a obra “70 anos Construindo
a Ortopedia Brasileira” chegasse às
mãos de todos os membros da
SBOT. Para tanto, foram distribuídos
3.526 exemplares durante o 37º
Congresso da SBOT e outros 5.010
foram postados recentemente.
Osvandré Lech e
Renato Graça

INFORMÁTICA

Em dia com as novas

TECNOLOGIAS

Para o presidente da Comissão de informática da SBOT, Pedro Péricles Ribeiro
Baptista, a constituição de um departamento específico na Sede Nacional permitiu
à SBOT incorporar novos recursos tecnológicos.

E

m que contexto se deu a
criação da Comissão de
Informática da SBOT?
Como parte de um processo de mudanças estruturais na nossa sociedade. Uma das maiores preocupações da Diretoria 2005, desde sua
posse, foi trazer para dentro da
SBOT todas as áreas consideradas
estratégicas ou confidenciais, como
o cadastro de membros, por
exemplo. Não havia sentido, todas
as vezes que necessitávamos de
alguma informação termos de
recorrer a terceiros. Hoje tudo é
gerenciado pela SBOT.
Há uma estrutura própria?
A demanda fez com que fosse
necessário constituir de um Departamento de Informática dentro
da Sede Nacional, subordinado à
Comissão de Informática e gerenciado por um profissional
contratado junto ao mercado, com
conhecimentos específicos na área
de sistemas.
Além do cadastro, que outras
atividades a Comissão coordenou?
Estando de posse do nosso cadastro,
foi possível agregar outros serviços,
como o desenvolvimento do novo
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site da Revista Brasileira de Ortopedia, totalmente reformulado e
com um sistema de busca mais
simplificado e eficaz, e a criação
do site do Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia, que
aconteceu em Vitória. Antes desse
trabalho, a cada ano era necessário
contratar esse serviço no mercado,
gerando um alto custo. Hoje, tudo é
feito dentro da SBOT, com toda
segurança e praticamente sem custo,
já que a mesma plataforma pode
ser utilizada pelos congressos
subseqüentes. O Portal da SBOT
na Internet, endereço a partir do
qual os ortopedistas têm acesso
a serviços como Biblioteca Virtual,
por exemplo, também foi totalmente reformulado, num trabalho
que não tem previsão para acabar,
já que se trata de um processo
dinâmico. Outra linha de atuação do Departamento de Informática é dar suporte para as
comissões de Ensino e Treinamento e Educação Continuada no
desenvolvimento de projetos de
educação à distância.
Com esse volume de trabalho a
estrutura poderá ser ampliada?
Na verdade isso já aconteceu. Inicialmente previmos a contratação de

um programador, mas foi preciso
agregar outro profissional ao
departamento. Isso permitiu darmos início a outro projeto de
forma paralela: a informatização
da tesouraria. Depois de finalizado, a diretoria da SBOT poderá fazer o acompanhamento
das finanças da nossa sociedade
a partir de qualquer local do
Brasil, com toda segurança e
transparência.
Quais são as possibilidades que
esse departamento trará para
a SBOT no futuro?
São inúmeras, pois a cada dia surgem recursos mais avançados.
O mais importante é que estamos preparados para adotá-los
em benefício dos membros. Por
exemplo, vamos implementar,
num futuro próximo, mecanismos que permitem o contato
telefônico com qualquer parte
do mundo, via internet, sem nenhum custo. Já estamos testando
este sistema na Sede Nacional.
Por isso tudo, a agenda de trabalho já está totalmente comprometida até o final de 2005,
fato que tem levado a Comissão
de Informática a estabelecer
prioridades.

Ligue grátis 0800 557268

O simulado da SBOT-SP em
Itapeva, MG, teve
participação de 180
candidatos ao TEOT.

A

Regional de São Paulo realizou, entre os dias 18 e 20
de novembro, o curso preparatório para o Exame da SBOT,
que acontece em Janeiro. O
encontro aconteceu na cidade de
Itapeva (MG), e reuniu cerca de
180 candidatos. O curso foi
composto por aulas, palestras e
provas simuladas. "Esse encontro
é fundamental para que os alunos
revisem seus conhecimentos e
possam realizar um bom exame",
explicou o presidente da regional
da SBOT em São Paulo, Edgard
dos Santos Pereira.

Goiás e
Distrito Federal

Regionais de Goiás e Distrito
Federal realizaram exame
preparatório conjunto.

P

receptores de Brasília e Goiânia atuaram como examinadores durante o 1º Simulado
Integrado aos residentes de Goiás
e do Distrito Federal, que teve
como membros da comissão
organizadora Sandro da Silva
Reginaldo e Edegmar Costa pela
SBOT-GO e Aloísio Bonavides e
Ériko Filgueira pela SBOT-DF (na
foto acima, os quatro da direita
na fileira inferior da foto). O
seminário foi realizado em
hotel-fazenda a meio caminho
entre as duas capitais, nos dias
19 e 20 de novembro de 2005.

Jornal da SBOT

ESPAÇO JURÍDICO

O

ÉTICA MÉDICA

dr. Paulo Rockett, tendo em
vista carta publicada no
Jornal da SBOT, nº 61,
junho de 2005, página 10, solicita à
Assessoria Jurídica da SBOT análise site www.ortosom.com.br, em
consonância com o Código de Ética
Médica.
PARECER
Em correspondência enviada à
SBOT e publicada no jornal da
entidade, o dr. Mauro Meyer,
presidente da Sociedade Brasileira
de Terapia por Ondas de Choque
Aplicadas ao Sistema Músculoesquelético, solicita avaliação do
site acima especificado, em face
da reprodução de reportagens
exibidas em televisão com fundo
sensacionalista, visando regularizações. Primeiramente, é importante destacar que o Código de
Ética Médica trata, no Capítulo
XIII, artigos 131 a 134, sobre publicidade médica, vedando ao profissional, essencialmente, a divulgação de assuntos médicos, em
veículos de comunicação, de forma

sensacionalista, promocional ou
inverídica, sem conteúdo informativo e educativo. Paralelamente, a
Resolução CREMESP nº 97/ 2001
contempla o "Manual de Princípios
Éticos para Sites de Medicina e
Saúde na Internet"; assim como a
Resolução CFM nº 1701/2003
"Estabelece os critérios norteadores
da propaganda em Medicina".
Com a citada normatização, pretende o órgão fiscalizador do exercício profissional – conhecedor do
progresso tecnológico – que os sites
de medicina ofereçam conteúdos
fidedignos, corretos e de qualidade,
vetando aos médicos a autopromoção
e sensacionalismo, destinados à
concorrência desleal, bem como a
propaganda de produto, em troca de
vantagem econômica.
Ao abrir o site www.ortosom. com.br,
verificamos que o mesmo esclarece a
técnica, discorre sobre as indicações
e o tratamento, as contra-indicações,
vantagens e demais informações. Ao
nosso ver, o site em questão, em momento algum fere os preceitos
éticos defendidos pelo Código
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V Congresso Paranaense Ortopedia
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II Simpósio Integrado de
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Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica

AGENDA

Projeto
Trauma

Associação Médica Brasileira criou,
em setembro, a Comissão de
Trauma, composta por Izio Kowes,
Milton Steinman, Domingos Fernandes
Drumond, Renato Poggetti, Luis Carlos
Von Bahten e Mario Mantovani como
membros titulares. Durante o primeiro
encontro da Comissão, realizado em
8 de novembro, na sede da AMB,
em São Paulo, o grupo definiu uma
agenda de trabalho para os próximos
dois anos.
Contribuir para a elaboração de uma
política de atenção ao trauma,
principalmente por meio de campanhas
permanentes de prevenção, além de
congregar os médicos das mais diferentes especialidades envolvidas no
atendimento ao traumatizado para a
defesa da categoria em relação ao
reconhecimento profissional, remuneração justa e condições adequadas de
trabalho estão entre os objetivos principais. A decisão da AMB vem fortalecer o
trabalho já desenvolvido pela SBOT e
outras sociedades de especialidades
envolvidas o projeto Trauma 2025,
apresentado recentemente ao Ministério da Saúde.

e Resoluções. Ao contrário, o decoro
da profissão é preservado, pois o
mesmo disponibiliza informações
técnicas e orientadoras, cuja descrição, em absoluto, sugere concorrência desleal, obtenção de lucro, ou
intenção de auferir qualquer benefício. As entrevistas dadas ao longo
do tempo são reproduzidas com a
intenção de esclarecer o público
interessado e, também o curioso, que
visitam a página, não revelando conteúdo sensacionalista voltado a
demonstrar técnica exclusiva, ou curas
milagrosas.
Por fim, recomendamos ao editor
do Jornal da SBOT que dê publicidade às conclusões da presente manifestação, no mesmo
espaço utilizado pelo remetente da
correspondência, preservando a
igualdade de direitos, sobretudo
entre os associados, como prática
corriqueira, anteriormente utilizada
em caso similar.
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DEFESA PROFISSIONAL

Fórum de

Frederico Genuino, Samir Bitar, José Luiz
Gomes do Amaral, George Bitar, Neumar
Macedo, Luiz Telvio Valim e Hélio Barroso
dos Reis, na abertura do Fórum da SBOT.

O

Congresso de Vitória foi
palco para mais uma rodada de discussões sobre
temas como CBHPM, Erro Médico,
Contratualização e a criação do
Departamento Jurídico da SBOT. O
encontro foi realizado na segundafeira, 31 de outubro, durante o
Congresso de Vitória, sendo
coordenado pelo presidente da
Comissão de Defesa Profissional,
George Bitar. No encontro, o
presidente da AMB, José Luiz Gomes
do Amaral afirmou que as ameaças
enfrentadas pelos médicos na atualidade são concretas e se contrapõem
aos princípios básicos que norteiam o
exercício da medicina. "A presença de

DEFESA PROFISSIONAL
Fórum de Defesa Profissional reuniu, em Vitória, especialistas em direito
médico e representantes das entidades médicas nacionais para a discussão
de temas relativos ao exercício da medicina.

atravessadores entre nós e os nossos
pacientes prejudica as relações diretas,
a confiança, a liberdade de prescrição
e de escolha e o próprio sigilo médico,
que são características inalienáveis
no exercício da nossa profissão",
declarou. Um dos principais temas foi
a criação do Departamento Jurídico
da SBOT, proposto pela Comissão de
Defesa Profissional. O advogado Luiz
Télvio Valim defendeu a criação de
uma rede jurídica em todo o Brasil
visando o primeiro atendimento ao
ortopedista em caso de processo por
erro médico. "Em alguns casos medidas tomadas de forma errada no início
podem acabar com as possibilidades
de sucesso no futuro, arruinando

'Erro Médico' ou 'Mau Resultado'?
O questionamento foi feito pelo ortopedista Itamar Sofia
do Canto, ex-presidente da Sociedade de Ortopedia e
Traumatologia do Rio Grande do Sul, posicionando-se
contra o termo 'erro médico', que tem sido evocado nos
eventos de Defesa Profissional. "Creio que deveríamos
adotar este termo apenas quando ficar provado que ele
realmente ocorreu. O mais adequado é 'mau resultado',
porque na maioria dos casos é o que acontece. Ao
discutirmos o 'erro médico' é como se admitíssimos de
antemão nossa culpa", afirmou. O assunto gerou
discussão e até o presidente da AMB, José Luiz Gomes
do Amaral se manifestou favoravelmente à sugestão do ortopedista gaúcho.
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completamente a peça jurídica. Por
isso creio que a SBOT está no caminho
certo ao discutir a criação deste
departamento", disse ele.
Neumar Macedo, membro da Comissão Nacional de Defesa da Regulamentação do Ato Médico do CFM
fez um balanço sobre como está a
discussão da Lei do Ato Médico e a
tramitação do projeto no Congresso
Nacional. Segundo ele, o projeto não
foi a votação por causa do ambiente
político desfavorável no segundo semestre desde ano. O presidente da
Comissão Nacional de Implantação
da CBHPM, Samir Bitar falou sobre a
contratualização e sobre como está a
implantação da CBHPM no Brasil. Ele
rebateu as críticas de que a CBHPM
ainda não aconteceu. "Um projeto tão
complexo como este não poderia, nem
era essa nossa intenção, ser imposto
às empresas sem um amplo debate e
isto já está acontecendo". O presidente
da Associação Médica do Espírito
Santo, Hélio Barroso dos Reis lembrou
que no seu Estado, oito cooperativas
já adotaram a CBHPM de forma
integral e que uma já a adotou no
âmbito do SUS.
Samir Bitar afirmou que o que se busca
com a CBHPM e a com a Contratualização é mudar o rumo da relação
entre médicos e operadoras no País.
"Nosso trabalho é muito maior do

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

O presidente da AMB, José Luiz
Gomes do Amaral e George Bitar.

que simplesmente implantar uma
tabela ou assinar um novo contrato.
Estamos quebrando paradigmas e
é um engano achar que não avançamos. Convencer as empresas, o
governo e a sociedade da importância
destes projetos era o maior desafio e
isso nós já fizemos", concluiu.
O presidente da SBOT, Walter
Albertoni lembrou da importância da
aprovação do projeto que converte a
CBHPM em lei. “Devemos estar preparados para retomar o trabalho que
vínhamos desenvolvendo na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal".
José Luiz Gomes do Amaral afirmou
que a inclusão da área sindical no
processo será importante para
reestruturar as relações de trabalho
dos médicos com as empresas. "Antes
não podíamos fazer isso, mas hoje
temos um instrumento de negociação
mais consistente", finalizou.
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