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C

om a realização de diversas campanhas e
projetos voltados para a comunidade a SBOT
demonstra sua preocupação com os problemas
sociais do Brasil. Durante o Congresso da SBOT a
Comissão de Campanhas Públicas e Ações Sociais
lançou a Campanha Criança Segura no Carro,
que já está presente em 11 estados brasileiros.
O Convênio com as APAE´s, que já se encontra
implantado em São Paulo, está se expandindo
para outras regionais. No dia 10 de dezembro, mais um projeto foi concluído, com a
inauguração de uma quadra poliesportiva
na Escola Paulistinha de
Educação da Unifesp,
fruto de um convênio
entre a SBOT e a
Nike do Brasil.
Págs. 06 e 07

Palavra do
presidente

Feliz 2006
Sinto-me realizado por ter finalizado
alguns dos projetos que previmos no início
do ano, como a reforma administrativa da
SBOT e a aprovação e registro do nosso
Regimento Interno e Estatuto, que foram
concluídos e que irão permitir maior
agilidade às futuras gestões.
Pág. 02

Editorial

No país do

Improviso

Todo final de ano e, cada vez mais, é grande
a briga por uma vaga no escasso e
inelástico universo de uma boa residência
médica. Na busca por soluções, debatemse pais, professores, instituições e
jovens médicos.
Pág. 02

Entrevista

Prontos para
trabalhar
O presidente eleito para a Gestão 2006,
Arlindo Gomes Pardini deve assumir a
presidência da SBOT no início de janeiro.
Em entrevista ao Jornal da SBOT ele falou
sobre suas expectativas e prioridades para
o próximo ano.
Pág. 03
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Alice no país das maravilhas.
Nós, no país do improviso.

H

á uma preocupação, que antes
era latente e hoje se faz presente
no cenário nacional do ensino
médico. E sempre atentos devemos
denunciá-la para que seja discutida
ecleticamente.
Não é de todos desconhecida a recente
e extraordinária ameaça que tem sofrido
a qualidade do ensino médico com a
criação irresponsável de inúmeras
fábricas/escolas de graduados em
medicina. As nossas entidades
representativas em vão têm lutado para
combatê-las e até que surja solução só
nos resta alertar.
Absolutamente despreparadas do ponto
de vista profissional para formar, educar
e sem qualquer tipo de estrutura para o
treinamento prático da arte/ofício que é
a medicina, estas casas despejam no
mercado centenas, milhares de jovens
que buscam algum lugar para "completar" sua formação. É a residência
médica.
"Formados" em prédios/escolas, esses
jovens nunca ou pouco vivenciaram o
dia-a-dia de um hospital. Num clima de
euforia histérica com a produção do
rebento, pais e escola, não estão nem
aí. “Vamo vê no que vai dá”!
O despropósito é que depois, super
treinados em um cursinho preparatório para o vestibular da residência,
decoram respostas e, com aplicação e
tempo para "rachar", adentram instituições com estrutura consolidada no
ensino teórico/prático na arte missionária de tratar. Embora todos tenham
esse direito, não há lugar para todos.
Aí depois vêm os problemas: a qualidade no atendimento está caindo,
precisam humanizar o médico, médico
só pensa em dinheiro etc., etc. O
que fazer?
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“Chegou no meu espaço
mandando no pedaço,
o amor que não é brincadeira;
Pegou me deu um laço,
dançou bem no compasso
de prazer, levantou poeira.
Poeira, poeira, poeira,
Levantou poeira!”.
Ivete Sangalo
Nos parece lógico que as instituições
governamentais, que avaliam e autorizam a abertura dessas faculdades,
deveriam exigir o mínimo necessário
para a completa formação desses médicos. Exigindo qualidade comprovada
do corpo docente e, principalmente,
estrutura médico-hospitalar para a
formação humanizada e competente,
destes jovens em hospitais-escola. A
nossa profissão se aprende mesmo é
com a mão na massa, sob a zelosa
orientação presencial do professor.
Hipócrates já sabia disso.
Bem, esta era uma preocupação que
parecia distante, mas está aí hoje à nossa
porta como um grande problema. Todo
final de ano e, cada vez mais, é grande
a briga por uma vaga no escasso e
inelástico universo de uma boa
residência médica. Na busca por
soluções, debatem-se pais, professores,
instituições e jovens médicos. Como
sempre e tudo por aqui na tropicália,
os "responsáveis" tentam nos dizer que
o problema é nosso. Eu, simplista que
sou, tenho vontade de dizer : segura que
o filho é teu! O recado está dado.
Feliz 2006 !
Cláudio Santili
Editor-chefe

A

Feliz 2006

s ações que empreendemos em
2005 já foram bastante divulgadas, entretanto não há como
deixar de fazer algumas considerações
ao término desta Gestão. Consideramos
o Jornal da SBOT não um veículo da
Presidência ou da Diretoria, mas um
órgão de imprensa de todos, onde o
presidente e o editor-chefe têm espaço
e liberdade para se manifestar, assim
como os colegas de Comitês, Comissões,
Regionais e também os nossos sócios.
Todos podem expressar suas opiniões –
sejam críticas, elogios ou sugestões –,
como vem acontecendo ao longo dos
15 anos de vida deste periódico. Os profissionais que o conduzem, a começar
pelo editor-chefe, têm autonomia plena
no exercício desta função. O jornal
cresceu e se firmou como um veículo
sério justamente porque soube se posicionar num contexto democrático, caso
contrário não seria mais do que um
folhetim. Em relação à Revista Brasileira
de Ortopedia, a partir deste ano o editorchefe passou a ser indicado pelo
Conselho Editorial e não mais pelo
presidente da SBOT, fato que certamente
contribui para que a revista seja
conduzida de forma menos política e
mais técnica e científica.
Sinto-me feliz por ter concluído alguns
projetos que previmos no início do ano,
como a reforma administrativa e a adequação e registro do nosso Regimento
Interno e Estatuto, que irão permitir
maior agilidade para as futuras gestões.
A ampliação da Sede Nacional, com a
aquisição de mais dois conjuntos, veio
acomodar melhor a CET e abriu espaço
para o Departamento de Informática e
para a Contabilidade. O seguro de vida
para os sócios já está implantado desde
1º de dezembro. O Congresso de
Vitória, apesar das dificuldades de infra-
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estrutura, superou todas as nossas
expectativas, tanto no grande número de
inscritos quanto nos aspectos científico
e social. A experiência nos ensinou
que a SBOT não deve ter uma única
agência de viagens oficial e já
passou a operar com mais agências
credenciadas, estimulando uma salutar concorrência entre elas.
Exercer a presidência de uma entidade tão complexa quanto a SBOT não
é fácil, mas esta foi, sem dúvida, uma
das experiências mais gratificantes da
minha vida profissional. Podemos
encontrar algumas características da
SBOT em algumas sociedades, mas tudo
o que a SBOT tem não há em nenhuma
outra entidade. Afinal, que sociedade
controla os Centros de Ensino e Treinamento como a SBOT? Que sociedade
tem uma prova como o TARO no meio
do ano e um exame de ingresso como o
TEOT? Que sociedade mantém um
programa de atualização e reciclagem,
incluindo uma Biblioteca Virtual com os
principais periódicos científicos na
especialidade? Quantas possuem um
programa de recertificação como o
nosso? Por estas e outras tantas razões
tenho muito orgulho de ter feito parte
desse time de vencedores. Gostaria de
encerrar este editorial agradecendo aos
integrantes da minha Diretoria pelo
incansável trabalho e inestimável apoio
em todos os momentos, aos funcionários
da Sede Nacional e aos colegas do Brasil
todo pela confiança e consideração que
me dispensaram.
Ao presidente Arlindo Pardini e à sua
competente Diretoria, desejo sucesso na
condução da SBOT em 2006. A todos,
muito obrigado e feliz Ano Novo!
Walter Manna Albertoni
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTA
Dentro de poucos
dias a SBOT
terá uma nova
Diretoria.
O mineiro Arlindo
Gomes Pardini Jr.
deverá ser
empossado na
reunião da
Comissão Executiva
da SBOT, que
acontece no início
de janeiro durante
o exame para
obtenção do TEOT.
Nesta entrevista
ele fala sobre sua
expectativa e sobre
as prioridades
para 2006.

C

omo o senhor avalia o
ano de 2005?
Foi um ano excepcional
principalmente para os assuntos
internos da SBOT. Pode-se dizer
que a Diretoria 2005, comandada
por Walter Albertoni 'arrumou a
casa' e hoje todos os departamentos estão funcionando como
uma empresa enxuta, com os
funcionários em seus respectivos
lugares. Eu creio que este foi um
grande avanço. Ao mesmo tempo,
não se deixou de lado o trabalho
que vinha sendo feito junto aos
órgãos governamentais, como a
Anvisa, Agência Nacional de Saúde
Suplementar e Comissão Nacional de Residência Médica para
a discussão de assuntos extremamente importantes para nós, como
a CBHPM, controle de materiais
etc. Na Defesa Profissional tivemos
diversos fóruns onde discutimos
o Ato Médico, Classificação
Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos e Contratualização, dentre outros. Ou seja,
apesar da crise política e da
paralisação do Congresso Nacional, nosso trabalho nessa área
continuou e espero podermos
retomar as ações em Brasília no
próximo ano, mas precisamos esperar pelo chamado das entidades
nacionais, como a AMB e o CFM.
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Prontos para

trabalhar
de julho. Em janeiro próximo deveremos lançar o site do CBOT para
levar todas as informações aos sócios.

Assim que o sinal verde for dado a SBOT volta a atuar com
força total nessa área?
Sem sombra de dúvida, e eu espero que seja logo. Mas não
podemos nos antecipar à AMB.
Continuamos concentrados nesse
objetivo, qual seja, fazer a nossa
parte para que a CBHPM e o Ato
Médico se transformem em lei o mais
breve possível.
Sua gestão terá uma bandeira
específica, um projeto maior?
Temos prioridades em várias
áreas. Por exemplo, no aspecto
político nossa ação será no sentido de estreitar as relações com
a AMB e com o CFM visando a
criação da Ordem dos Médicos
do Brasil e a aprovação da Lei
do Ato Médico. No âmbito interno
nosso desafio será fortalecer as
regionais, ouvindo-as e dando todo
o suporte necessário para o
fortalecimento dos seus congressos
regionais. Além disso vamos dar
continuidade aos projetos que
já estão em andamento nas
áreas de educação continuada,
ensino, treinamento, defesa profissional, materiais, previdência
etc. Estas são prioridades que
considero permanentes. Particularmente espero que a Comissão
de Informática se transformasse
em comissão permanente, frente
ao importante trabalho que foi
realizado neste ano. Também pretendemos estimular a recertificação
de todos os ortopedistas. Fomos pioneiros nessa área e temos de continuar dando exemplo para as
demais sociedades médicas.

O senhor assume oficialmente
em janeiro mas já houve várias reuniões de sua diretoria.
O que foi discutido nesses
encontros?
Inicialmente concentramos as
discussões no Congresso de Fortaleza, porque é nossa intenção
lançar o congresso o mais rapidamente possível. Também discutimos projetos e o planejamento
para 2006.

O fato de haver um ortopedista
na vice-presidência da AMB vai
facilitar o contato?
Essa foi, inclusive, uma das grandes contribuições da gestão de
Walter Albertoni, quando ele não
apenas indicou, mas defendeu
a candidatura e a posterior eleição
do nosso colega Hélio Barroso
dos Reis para compor a diretoria
da Associação Médica Brasileira.
Certamente a SBOT poderá dar
muitas contribuições através dele.
Eu o convidei para ser o representante da SBOT junto às
entidades nacionais e órgãos
governamentais.

Como estão os preparativos
para o Congresso de Fortaleza?
Estão bem adiantados. Ainda
falta um ano mas já recebi a
comunicação da empresa de turismo que os pacotes estão prontos para serem lançados. Essa
antecedência é fundamental para
que os colegas tenham tempo
de se organizar e comparecer ao
nosso congresso maior. A grade
científica já está praticamente
pronta e a Comissão Científica
já definiu os temas oficiais e de
atualização com a CEC. Já definimos, inclusive, a data limite para
envio de temas livres, que será 31

“Vamos dar
continuidade aos
projetos que já estão
em andamento nas
áreas de educação
continuada, ensino,
treinamento, defesa
profissional, materiais,
previdência etc”.
Arlindo Gomes Pardini

Visite o seu portal www.sbot.org.br

Qual deve ser o perfil de uma
diretoria da SBOT?
Experiência e comprometimento
com a Ortopedia e com os ortopedistas. Nesse aspecto estou tranquilo
pois todos os integrantes Diretoria
2006 já trouxeram contribuições
importantes para a SBOT. O
secretário-geral, Cláudio Santili já
exerceu esta mesma função em
outras gestões; Adalberto Visco presidiu a regional da Bahia e é
ativíssimo na SBOT; João Maurício
já integrou a CET e presidiu a
regional do Rio de Janeiro; Edilson
Forlin presidiu um congresso imenso
da Ortopedia Pediátrica em Curitiba,
já tendo sido presidente da regional
do Paraná; Caio Nery foi tesoureiro
na Gestão 2002; os vice-presidentes
Marcos Musafir e Tarcísio Eloy
Pessoa de Barros Filho dispensam
qualquer apresentação, ambos
com muita experiência científica e
administrativa. Como já disse,
são pessoas com muita experiência cujo amor pela Ortopedia
Brasileira é inquestionável. Creio
que faremos uma grande gestão. Gostaria de deixar registrado que a escolha destes profissionais baseou-se na história e no
currículo de cada um.
O que o senhor diria aos
ortopedista antes de sua posse?
Primeiro agradecer sua confiança
ao me eleger. Todos podem ter
certeza de que nós não os decepcionaremos. Desde que comecei
a fazer parte da diretoria, há
dois anos, tem sido gratificante
ver que a SBOT se assemelha
muito a uma grande empresa.
Os cuidados tomados com as
aplicações financeiras e as aquisições imobiliárias para preservar
o patrimônio de todos são impressionantes, assim como a
transparência em todas as operações fazem da SBOT uma empresa bem administrada. Também
me chamou a atenção do profissionalismo e competência dos
funcionários. Tenho a impressão
de que vou trabalhar em uma
empresa enxuta e séria. Essa é a
minha expectativa para 2006.
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EDITORIAL DEFESA PROFISSIONAL

Pobre, doente e

C

SEM CONVÊNIO

erca de 85% dos brasileiros não
têm convênio médico (em
algumas regiões, 100%) e
dependem
exclusivamente
do
atendimento oferecido pelo SUS (Sistema
Único de Saúde), que se propôs a ser o
maior sistema de atendimento médico
hospitalar do Ocidente.
Na maioria dos municípios a gestão da
saúde é plena, isto é, a prefeitura "banca"
toda a assistência e recebe para
atendimento ambulatorial e PS uma
quantia por habitante.
Existem municípios onde este valor é
0,16 centavos de real, sendo que apenas
10% da sua população têm "direito" a
convênio médico. O Município, o Estado
e o Governo Federal têm alguns hospitais
que não dão conta do atendimento total,
restando aos hospitais filantrópicos
(Santas Casas e Beneficências) e alguns
hospitais particulares atenderem o resto
da população.
Tudo perfeito no papel e nas promessas
que todos os candidatos fazem de
priorizar saúde e educação, num país
de carga tributária das maiores do
mundo. Não passa um dia em que os
telejornais, rádios e outros meios de
comunicação deixem de divulgar
doentes amontoados nos corredores dos
grandes hospitais, médicos e enfermagem atordoados, trabalhando em

situações de extremas dificuldades. Todos
descontentes e estressados: médicos,
enfermagem, auxiliares administrativos,
diretores, parentes dos pacientes e os
infelizes pacientes.
Sabemos que existem "ilhas de excelência" que oferecem serviços muito
melhores que muitos hospitais particulares, porém, a grande maioria dos trabalhadores e seus familiares, desamparados, pobres, doentes e, muitas
vezes, desempregados, sofre muito para
ter direito a uma simples consulta, quem
diria tratamento médico.
O caos hospitalar no Estado do Rio é o
retrato do atendimento previdenciário no
país. Os recursos são poucos e mal
distribuídos. Os valores pagos aos
hospitais filantrópicos e particulares são
muito distantes daqueles que são
repassados para atender o doente SUS.
Os hospitais pagam para atender.
Que dizer, então, dos honorários médicos cujos valores são menores que os
valores pagos pelos convênios e estes
não atualizam os valores recebidos pelos
médicos há 10 anos?
Quanto aos nossos dirigentes, dizem que
estão priorizando a saúde e a educação.
Estão sendo falsos, hipócritas, responsáveis por muitas mortes e seqüelas
da população mais pobre e necessitada.
Que dizer do acidentado no trabalho

que perdeu os seus direitos – atendimento e hospitalização – pois caiu na
"vala comum" do SUS? Este é o quadro
real. E vem de longe.
Não adianta o ministro ou o presidente
dizerem que estamos evoluindo, que
temos "apenas" 8% de indigentes. Além
dos pacientes "tradicionais", estão
migrando para o SUS pessoas oriundas
da classe média que não têm mais
condições de pagar convênio.
E muitos convênios populares são
apenas empresas que visam lucro, que
prometem e não oferecem nada ou
quase nada ao incauto segurado e que
sobrevivem às custas do SUS. Somente
uma política realista baseada nas
prioridades e necessidades na área da
saúde é que poderá reverter este quadro.
A CPMF, criada exclusivamente para
arrecadar recursos para a saúde, teve
sua origem totalmente deturpada. O
grau de sofrimento do pobre, doente e
sem convênio poderá aumentar muito à
medida em que desfilam impunes políticos, empresários e sonegadores
que escandalizam a nação com
seus valériodutos, caixas 2 e outras
imoralidades. O povo brasileiro não
merece isso.
George Bitar
Pres. Com. Defesa Profissional

AMB/CFM

Entidades definem
plano para

2006

A Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina reuniram-se em Brasília para
discutir as ações que serão empreendidas em 2006. A SBOT esteve representada pelo 2º vicepresidente da AMB, Hélio Barroso dos Reis.
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de Lei 3466/04, entre outros. A
mesma metodologia foi aplicada
aos demais temas. Com isso, as
discussões, além dos oito temas
centrais, geraram ainda outros 23
campos temáticos e 90 subtemas.
"As diretorias executivas das duas
entidades voltarão a ser reunir
para definir quem serão os
responsáveis - comissões ou
diretorias especificas - para o
desenvolvimento das respectivas
ações", explicou o presidente da
AMB, José Luiz Gomes do Amaral.
Primeira reunião conjunta entre o
"Agora será necessário aglutiCFM e a nova Diretoria da AMB.
narmos todas as idéias e prorelacionados à área da saúde
posições de forma a cumprir, da maneira
atualmente em trâmite tanto na Câmara
mais eficiente possível, os pontos
dos Deputados como no Senado
elencados", completou Edson Andrade,
Federal. Uma pesquisa preliminar já
presidente do Conselho Federal de
selecionou 91 projetos, os quais serão
Medicina.
apreciados pelas entidades para
Outra frente de atuação conjunta da
posicionamento oficial da categoria. O
AMB e do CFM será no Congresso
ortopedista Hélio Barroso dos Reis, que
Nacional, em cumprimento à agenda
ocupa a 2ª vice-presidência da AMB,
legislativa, trabalho que consiste no
participou do encontro.
levantamento de todos os Projetos de Lei
Foto: imprensa AMB

O

primeiro encontro reunindo
todos os membros da nova
diretoria da Associação Médica
Brasileira com o Conselho Federal de
Medicina Brasília, logo após a reunião
de diretoria plena da AMB. A reunião
conjunta aconteceu na sede do CFM e a
pauta foi a realização de planejamento
estratégico, que visará metas e ações
conjuntas das duas entidades para
2006. Na reunião, que contou com a
participação de todos os membros integrantes das duas diretorias, foram escolhidos oito temas centrais que serão prioritários na pauta das entidades no ano
que vem: regulamentação da profissão
médica, atualização profissional, ensino
médico, Sistema Único de Saúde, saúde
suplementar, integração das entidades
médicas, inserção política e social dos
médicos e assuntos internacionais.
No tema saúde suplementar, por exemplo, foram inseridas ações envolvendo
a Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos (CBHPM),
contratualização, aprovação do Projeto
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Recertificação

A

última reunião de trabalho
do ano da Comissão
Nacional de Acreditação
(CNA) aconteceu no dia no dia 15
de dezembro, na sede da AMB. No
encontro foram finalizados os
preparativos para o processo de
educação continuada que resultará
na concessão do Certificado de
Atualização Profissional, que entra
em vigor em janeiro de 2006. Continuam online no site www.cnacap.org.br os formulários para
cadastramento dos eventos. Conforme a Resolução 1772/2005, as
atividades do segundo semestre de
2006 devem ser cadastradas até 31
de março. Os integrantes da CNA
lembraram que os médicos cujos Títulos de Especialista ou Certificados
de Área de Atuação forem obtidos
a partir de 1º de janeiro de 2006
terão que participar do processo de
forma obrigatória, somando 100
pontos em atividades de atualização, durante cinco anos, para
obter o Certificado de Atualização
Profissional. A adesão dos demais
especialistas é opcional, sendo que
são considerados tanto os Títulos
emitidos pelas Sociedades de
Especialidade/Associação Médica
Brasileira quanto pela Comissão
Nacional de Residência Médica.

Honorários
Honorários
Médicos
Médicos

A

assessoria do deputado
Fausto Figueira (PT), médico
com atuação profissional na
cidade de Santos e 1º secretário da
.Assembléia Legislativa de São Paulo
informou que foi aprovado, no final
de novembro, regime de urgência
para o Projeto de Lei 743/2005, que
estabelece critérios para a edição
de lista referencial de honorários
médicos no âmbito do Estado de
São Paulo. Com o regime de urgência, o prazo de tramitação será
reduzido. Nas comissões temáticas,
por onde a tramitação é obrigatória,
como por exemplo a de Saúde e
Higiene, o prazo cai de 30 para
apenas dois dias. Pelo Projeto de Lei,
as operadoras de planos de saúde
que mantêm convênios no Estado
adotarão o Rol de Procedimentos e
Eventos Médicos (RPEM), a ser
editado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), conforme determina a legislação
federal sobre o assunto. Caso a
ANS não cumpra a determinação
legal no prazo estabelecido, o
Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp)
editará, a partir de 1º de julho de
cada ano, a lista referencial de
honorários e serviços para os
procedimentos médicos.

Jornal da SBOT

LAZER

Estória de

Pescador

O instrumentador cirúrgico, Genivaldo Alves (na foto à esquerda) é uma fera na
pesca esportiva. Apesar disso, seu talento não está apenas na beira de um rio.
De sua bancada de trabalho saem algumas das varas de pescar mais
badaladas no circuito da pesca esportiva internacional.

R

esponda rápido: se você tivesse de
escolher entre ficar na beira de
um rio 'testando' varas de pescar e
ficar 'enfurnado' num centro cirúrgico o
dia todo, qual seria sua escolha? Parece
simples mas não é. Fazer o que se gosta,
e ainda por cima com uma boa possibilidade de retorno financeiro é o sonho de
muita gente, mas para Genivaldo Alves é
um dilema. Muito provavelmente nos
próximos meses ele tenha de fazer essa
opção. "Sou instrumentador cirúrgico por
vocação e pescador esportivo por paixão",
define-se. Ele conta que chegou a
trabalhar 17 horas por dia dentro de um
centro cirúrgico e antes que o estresse o
tirasse de sintonia, resolveu desenvolver
uma atividade para relaxar. "Como eu já
era um pescador esportivo de black bass,
modalidade que envolve a pesca de
robalo e tucunaré, resolvi começar a fazer
minhas próprias varas", conta. Hoje, nove
anos depois, as varas By Alves são
referência entre pescadores do Brasil,
França e Japão. A atividade deu tão certo
que ele ainda não conseguiu produzir um
equipamento para seu uso pessoal.
"Tenho de pedir emprestado, pois sempre
que produzo uma vara alguém vem e
compra", diz.
Todas as varas são produzidas manualmente e o grau de sofisticação é tão
superior que as matérias primas vêm do
Japão – da haste aos passadores. A
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habilidade manual e a
necer 20 varas todos os
concentração adquianos para este grupo",
ridas em 20 anos na
diz, satisfeito. No Japrofissão de instrupão, Alves foi projetamentador especialido como um dos mais
zado na área ortopésofisticados fabricandica ajudaram-no a
tes de varas profissiodesenvolver um padrão
nais, Hisashi, um dos
diferenciado, com degrandes pescadores de
talhes difíceis de serem
vertical em alto mar.
reproduzidos por outros
Genivaldo Alves diz
As varas By Alves:
montadores. Desde que
que seus artefatos são
tecnologia e requinte
começou nesse ramo,
voltados para quem
em cada detalhe.
exige alta performance,
ele já produziu mais de
conforto e durabilidade, daí o custo de
400 varas de pescar. Cada uma leva em
cada vara. "O pescador ocasional pode
média 36 horas para ficar pronta e custa
comprar uma vara de R$ 100 ou R$ 200
entre R$ 2 mil e R$ 3 mil no mercado
reais e basta ir a um local que tenha peixes
interno. A atividade ainda é secundária,
que ele vai conseguir pescar, mas o
mas vem exigindo dedicação cada vez
pescador esportivo profissional é diferente.
maior. "Provavelmente terei de abrir mão
Ele tem de levar em consideração até
da minha profissão de instrumentador
mesmo o pH da água e conseguir ser bem
para me dedicar somente à pesca". A
sucedido independente de o peixe estar
justificativa é que ele faz as varas sozinho,
ativo. Isso exige uma série de cuidados e
diferente do que normalmente acontece
o primeiro deles é a escolha do equipacom os outros cerca de 64 montadores
mento diz", diz. A habilidade do pescador
de varas que atuam no Brasil, muitos dos
e a escolha do local certo também fazem
quais apenas supervisionam o trabalho de
parte do perfil do bom pescador esportivo.
profissionais terceirizados.
"A vara sozinha não pesca peixe, mas o
Ele conta que começou a vender suas
conjunto é essencial", completa.
varas para fora do país quando um grupo
de pescadores franceses esteve em MaNomes ortopédicos
naus para uma temporada e interessouA paixão pela pesca é comparada apenas
se em conhecer melhor seu equipamento.
à paixão pela Ortopedia e ele deu um
"Até hoje eu tenho um contrato para for-

jeito de juntar as duas coisas: batizar suas
varas com nomes ortopédicos. Em janeiro,
ele vai lançar uma nova coleção de varas
que terão nomes comuns aos ortopedistas.
"Batizei minhas varas de artrodese,
rizartrose, tenodese e por aí afora", conta.
Ele diz que enquanto trabalha no centro
cirúrgico fica atento aos termos utilizados
pelos cirurgiões que poderão render bons
nomes. "É comum os montadores darem
nomes às varas que produzem, e achei
que fazia sentido dar nomes de doenças
ortopédicas, além de ser diferente". A idéia
veio depois que ele adquiriu seu barco
para pesca e, após o licenciamento
resolveu batizá-lo de 'artrodesado'.
A habilidade também o levou a fazer varas
sob encomendas para pescadores com
problemas nas articulações da mão. "Há
pescadores que têm dificuldades.
Conheço um médico que gosta muito de
pescar, mas ele desenvolveu uma rizatrose
bilateral e não estava mais podendo
pescar. Um dia nos encontramos e ele
mencionou o problema. A solução foi
fazer uma vara com uma empunhadura
diferente que levasse em consideração a
limitação imposta pela doença e ele voltou
a pescar normalmente", finaliza. Para
2006, a intenção de Alves é fortalecer sua
marca no mercado brasileiro. Quem
quiser mais informações sobre as varas
By Alves pode enviar um e-mail para
coustombyalves@terra.com.br.
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Um projeto

Parceria entre a SBOT,
a Nike do Brasil e a
Unifesp possibilitam
a inauguração de
uma quadra
poliesportiva
para crianças
último dia 10 de dezembro
em escola
foi um dia de festa para
pública
cerca de 600 crianças
matriculadas na Escola Paulistinha
federal.

O

vencedor

"A Paulistinha é uma
escola pública federal que
visa a inclusão social,
e é destinada a atender
de Educação, vinculada à Univerfilhos de funcionários da
sidade Federal de São Paulo, com a
Unifesp e crianças da
inauguração de uma nova quadra
comunidade", disse.
poliesportiva. O projeto foi possível
A Nike já incorporou a
graças a um convênio firmado entre
cultura de apoiar proa SBOT e a Nike do Brasil. A quadra
jetos sociais desde sua
possui piso adequado para ativichegada ao Brasil, em
dades recreativas infantis e, mais
1999, com parcerias
importante, uma estrutura metálica
firmadas com a FunA diretora da Escola Paulistinha, Léa
que permite abertura e fechamento
dação Gol de Letra em
Albertoni, entre Eduardo Ratinho e
da cobertura, dependendo das
vários Estados, Instituto
Marcelo Marinho, do Corinthians.
condições do tempo.
Fernanda Keller, InstiA cerimônia contou com presença do
tuto Joaquim Cruz e
reitor da Unifesp, Ulysses Fagundes
Instituto Bola pra Frente.
Neto, do presidente da SBOT, Walter
Segundo a diretora de
Albertoni e de jogadores do camcomunicação da empeão brasileiro Corinthians Paulista,
presa, Kátia Gianini a
como o lateral direito Eduardo
quadra inaugurada na
Ratinho e do goleiro Marcelo
Unifesp será um espaço
Marinho, além dos presidentes
da cidadania. "Desde que
eleitos da SBOT, Arlindo Pardini e
a SBOT nos procurou
Marcos Musafir, do presidente da
propondo este projeto
Comissão de Campanhas Públicas
achamos que deveríae Sociais, Edgard dos Santos Pereira
mos apoiá-lo por sua
e do secretário-geral, Itiro Suzuki.
importância social e beWalter Albertoni, Marcos Musafir
Um dos pontos altos do encontro foi
nefício para as crianças
e Arlindo Pardini com Kátia Gianini,
o jogo com as crianças com a
da escola", diz.
da Nike do Brasil: projeto
participação dos dois jogadores.
Os presidentes eleitos
poderá ser ampliado.
Para o reitor da Unifesp, o convênio
da SBOT, Arlindo Pardini
Marcos Musafir "este é um proque resultou na reforma da quadra
e Marcos Musafir também parjeto que investe no futuro, que
representa um avanço nas relações
ticiparam da cerimônia e afiré a educação das crianças". Seentre os setores público, privado e a
maram que a parceria com a Nike
gundo ele, os projetos sociais da
sociedade civil. "Este projeto une
deverá ser continuada. "Esperamos
SBOT não são exclusividade de
a SBOT, a Nike e a Unifesp em torno
estender este projeto para Belo
cada diretoria e devem ser
de um objetivo comum – o bemmantidos e ampliados.
estar das crianças matriculadas
O presidente da SBOT, Walter
numa escola pública – e mostra
Albertoni afirmou que a inauque pode haver um relacionaguração foi o primeiro resulmento saudável e transparente
tado prático de um convênio
entre o público e o privado.
firmado ainda na gestão de
Apesar do esforço do Governo
Neylor Lasmar e que foi
Federal para manter a insticoncluído em 2005. "A fortuição nossas necessidades são
mação e atualização cientísempre maiores e daí a
fica dos seus sócios não deve
importância de estabelecer
ser a única preocupação da
parcerias. A SBOT está de
SBOT. Temos, também, uma
parabéns por ter encampado
responsabilidade social e eseste projeto", declarou Ulysses
O presidente da SBOT, Walter Albertoni e o
tamos fazendo nossa parte.
Fagundes Neto.
reitor da Unifesp, Ulysses Fagundes Neto.
As gestões da SBOT se suA diretora da paulistinha, Léa
cedem mas os projetos perAlbertoni informou que as crianças
Horizonte e Rio de Janeiro, com a
manecem e são continuados. No
passam na escola cerca de 10 horas
inauguração de dois centros
caso da Paulistinha, estamos propor dia e com as novas instalações
esportivos voltados para crianças
porcionando a educação através
será possível oferecer um espaço
carentes", declarou Arlindo Pardini,
do esporte para centenas de
mais adequado para o desenvolque assume a SBOT em janeiro
crianças", declarou.
vimento físico e psíquico dos alunos.
próximo. Para o 2º vice-presidente,
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Campanha da SBOT
ganha o

Brasil

A SBOT lançou, durante o Congresso de Vitória, a campanha Criança
Segura no Carro, com objetivo de levar à população informações sobre
a forma adequada e segura de transportar crianças nos veículos. O
engajamento das regionais fez com que a campanha tivesse adesão
de 11 estados, com amplo apoio da imprensa brasileira.

C

erca de duas mil crianças e
Maceió (AL) e Teresina (PI), toadolescentes com idades até
talizando 11 estados. O vertiginoso
17 anos morrem todos os
crescimento da campanha tem como
anos em virtude de acidentes de
explicações o apelo infantil e o
carro, e cerca de 38 mil sofrem
interesse da imprensa pelo assunto.
lesões, muitas vezes com sequelas
"Quase tudo que se relaciona à
permanentes. Estas estatísticas
criança possui uma aceitação muito
poderiam diminuir em
grande por parte da
até 70% se os motoristas
sociedade e é nisso
tomassem cuidados simque apostamos", diz o
ples, como o transporte
presidente da Comissão
correto das crianças
de Campanhas da
dentro dos veículos. Esta
SBOT, Edgard dos Santos
é a principal justificativa
Pereira.
da Comissão de CamOutro fator relevante
panhas Sociais da SBOT
para o interesse da míe do Comitê de Ortodia, segundo o coordepedia Pediátrica para o
nador da campanha,
lançamento da camEdilson Forlin foi o
panha "Criança Proteenvolvimento rápido e
gida no Carro", lançada
coletivo dos ortopeoficialmente durante o
distas brasileiros. "O
Congresso de Vitória.
posicionamento da imA campanha terá a
prensa revela a credibiduração de um ano e a
lidade que os ortopeFolder utilizado
repercussão foi tão
distas têm na comunina campanha
grande que já está
dade. O engajamento
“Criança Segura”.
presente em Porto Alede um grande número
gre (RS), Florianópolis e Joinville
de profissionais da área médica
(SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP),
dispondo-se a trabalhar em ações
Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Belo
de prevenção certamente chamou a
Horizonte (MG), Goiânia (GO),
atenção dos veículos de comuBrasília (DF), Campo Grande (MS),
nicação, o que é muito bom", diz.
Segundo ele, o interesse reflete,
também, o reconhecimento da
sociedade para a necessidade de
haver orientações que contribuam para a diminuição dos
acidentes e da mortalidade infantil
no trânsito.
Mudança de comportamento
A campanha já produziu sete
reportagens para mídia eletrônica (rádio e televisão) e mais de
uma dezena de entrevistas para
mídia impressa (jornais e revistas),
além de contar com o apoio de
revistas especializadas em carros
Anúncio publicado por
revistas automobilisticas:
parcerias importantes.
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e motos, com publicação
de anúncios gratuitos. A
campanha conta, também, com apoio de empresas e órgãos públicos,
como a Volvo do Brasil,
Detran-PR, Fepasc e do
sistema SEST/SENAT.
"Encontrar parceiros que
se disponham a nos
apoiar tem sido cada
vez mais difícil, por isso
Edilson Forlin, presidente do Comitê de
é fundamental que todos
Ortopedia Pediatrica e Edgard dos
se envolvam, inclusive
Santos Pereira, presidente da Comissão
na busca por patrocínios.
de Campanhas Públicas e Ações Sociais.
Sabemos que há muitas
rinha de transporte da criança no
empresas com verba já dispocarro, o uso adequado do buster e
nibilizada para campanhas assim,
o cinto de segurança para as
basta contatá-las e nos informar",
crianças que já completaram 10
solicita Edilson Forlin.
anos. O material traz ainda outras
A grande aposta da coordenação da
informações importantes que pocampanha é que ela leve a uma
dem ajudar a salvar vidas. Estão
mudança da cultura dos motoristas
previstas também parcerias com
ao transportarem crianças. Para
escolas públicas e privadas de todo
tanto, os ortopedistas estarão
o Brasil, além da realização de ações
recebendo fôlderes e cartazes para
em dias específicos em shoppings,
distribuição nos hospitais e conparques e praças para esclarecisultórios, alertando os pais sobre
mento à população.
a maneira correta de fixar a cadei-

Campanha deve
ser intensificada durante
as férias

A

Comissão de Campanhas
Públicas da SBOT e o
Comitê de Ortopedia
Pediátrica devem intensificar os
trabalhos da Campanha Criança
Protegida no Carro durante as
férias escolares. "Nesta época a
maioria das famílias viaja e o risco
de acidentes aumenta consideravelmente. Estamos solicitando às
regionais que desenvolvam ações
de orientação em locais de grande
concentração de turistas, como as
praias, por exemplo. Não podemos perder esta oportunidade", diz o presidente do Co-

Visite o seu portal www.sbot.org.br

missão de Campanhas Sociais da
SBOT, Edgard dos Santos Pereira.
Um dos locais onde já há ações
previstas é o Paraná. Em janeiro
serão distribuídos folhetos com
orientações para os veranistas que
estiverem no Litoral do Estado,
com participação do Detran-PR.
Em fevereiro, com a volta às aulas,
a coordenação da campanha vai
organizar diversas 'blitzes' próximo
às escolas com o objetivo de
alertar aos pais que a maioria dos
acidentes ocorre em trajetos
curtos, como da casa para a
escola.
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ARTE

A Fotografia e
a

Medicina

A

comunicação visual participa
da história da humanidade
antes mesmo da comunicação
pela escrita. O aforisma de que "uma
imagem vale mais que mil palavras"
deve ser considerado correto. Imaginemos, de olhos fechados, a descrição
das estrias da Síndrome de Cushing,
a coloração do heliótropo, ou de uma
lesão de pele da psoríase, feita por
jornalistas, teatrólogos ou médicos;
por melhor que seja a descrição, não
é a mesma que nós faríamos, daí a
importância da imagem para a nossa
interpretação e conclusão dos fatos.
O conceito de que a "luz só se propaga
em linha reta" foi quebrado em 1870
pelo cientista britânico John Tyndall,
ao demonstrar que a luz seguia o jato
da água dentro de um recipiente curvo
(mangueira), ou seja, "a luz se propaga
em zigue-zague, guiada por reflexão
interna". A utilização prática desta
observação se deu a partir de 1955,
quando Narinder S. Kapany desenvolveu as "fibras ópticas" que, ao dominarem o direcionamento da luz, permitiram a criação de inúmeros aparelhos
médicos para endoscopia, com suas
aplicações diagnósticas e terapêuticas.
Na atualidade, a facilitação, cada vez
maior para escolha de tipos e preços
de equipamentos fotográficos, não
eliminou a necessidade do fotógrafo
amador ou profissional de conheci-
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mentos mínimos de fotografia, para
As imagens gravadas em papéis
obtenção da imagem e sua apresene filmes especiais, muitas vezes não
tação futura. São necessários conhesão claras, ao olho destreinado,
cimentos da aplicação da luz natural,
como podemos observar no ultrasom
artificial (flash, lâmpadas especiais ou
que, em exames onde necessitamos
não) e combinação das duas, da
avaliação dinâmica da estrutura
incidência da luz quando queremos
estudada (ombro, por exemplo),
destacar ou esconder alguns efeitos.
supera em informação, não em
A Tomografia Computadorizada e a
clareza de apresentação da imaRessonância Magnética passaram a
gem ao leigo, outras técnicas de
estudar o corpo huimagem mais oneromano de outra for- “Todo este avanço da sas. Outras aplicama, que obriga a crições da fotografia
de diagnóstico e
ação de outra anatodinâmica, foram detratamento das
mia, a segmentar,
senvolvidas pelos
onde o corpo huhemodinamicistas,
doenças, não teria
mano não tem mais
com avanço indiscusido possível sem o
as referências da
tível nas técnicas de
entendimento,
anatomia descritiva e
diagnóstico e teradomínio e
topográfica, e sim de
pêutica de problecortes do corpo humas vasculares cenacolhimento das
mano, onde no mestécnicas fotográficas trais e periféricos.
mo plano horizontal,
Todo este avanço da
na medicina”.
por exemplo, do 1/3
de diagnóstico e trainferior do tórax, potamento das doenças,
não teria sido possível sem o entendidemos visualizar segmentos de pele,
mento, domínio e acolhimento das técsubcutâneo, músculo, pleura, pulmão,
nicas fotográficas na medicina.
coração, esôfago (às vezes estomago),
A "febre" da fotografia digital, deve ser
aorta, gânglios, outras estruturas do
repensada como a solução para a
mediastino, do lado direito e esquerdo;
fotografia médica, substituindo a
outras incidências, e associação de
tradicional. Existem vantagens indistécnicas, nos permitem a obtenção
cutíveis, como a facilidade de opede imagens, que compostas, poração dos equipamentos, baixo preço
derão produzir um desenho do órdo material não impresso em papel,
gão estudado, tridimensional, imapouca necessidade de luz artificial, que
gens espetaculares, às vezes mais
fazem a fotografia digital se firmar
atrativas e "bonitas", que úteis para
como equipamento obrigatório no
o diagnóstico do problema pesquiarsenal propedêutico médico. Temos,
sado no paciente.

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

acoplados a telefones celulares
câmaras digitais de definição suficiente
para fotografar e enviar a outro
telefone ou computador, à distância,
imagens de lesões, RX etc, facilitando
e agilizando a orientação à distância
de médicos mais para os menos
experientes, de problemas emergenciais ou duvidosos.
Os principais problemas das fotos
digitais, começam pela dificuldade de
envio de fotos, pela Internet e a
"incompatibilidade de sistemas ou
programas". Não é incomum ao palestrante, tentar "abrir" o seu disquete ou
CD, antes da aula, e verificar que o
mesmo "não abre", ou abre com alteração das cores originais, o que impede ou prejudica a apresentação da
aula ou palestra programada. Mas, a
meu entender, o maior problema da
foto digital é a guarda do material
didático para uso futuro, pois não temos nenhum controle sobre a velocidade da evolução da informática, sendo possível a perda de forma irrecuperável de material insubstituível, pela
incompatibilidade de sistemas. É fundamental que o médico domine o
equipamento, as técnicas fotográficas
e realize as suas fotos. Se desejo mostrar uma lesão, minha ótica é diferente
de outra pessoa, que mesmo competente, não tem o "feeling" técnico necessário para a captação da imagem,
deixando a transmissão da mesma a
desejar, perdendo a fotografia sua
finalidade na apresentação final.
Antonio Techy

Jornal da SBOT

IMPLANTES

A

Câmara Técnica de Órteses
e Próteses da AMB passou a
chamar-se Câmara Técnica
de Implantes, já que vai passar a
incluir outros materiais. O grupo de
trabalho é formado por representantes da SBOT, da Associação
Médica Brasileira, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, da
Agência Nacional de Saúde Suplementar e do sistema Unimed e
Unidas, por estarem engajadas na
implantação da CBHPM.
Durante o ano foram realizadas
várias reuniões para racionalizar e
estabelecer controle destes materiais.
No último encontro foi apresentado
o Manual de Boas Práticas em Implantes, posteriormente submetido
ao Conselho Federal de Medicina
para consulta pública. “Com isso a
responsabilidade pelo controle
passa a ser dos diretores técnicos dos
hospitais, sobretudo os sentinelas,
responsáveis pelo atendimento de
alta complexidade”, diz o presidente
da Comissão de Defesa Profissional

Um ano

PRODUTIVO

da SBOT, George Bitar, que integra
a Câmara Técnica a convite da
AMB. Segundo ele, a Anvisa considera como fator fundamental para
o controle adequado de qualidade
a detecção de defeitos nos materiais
retirados dos pacientes. “Por isso é
importante haver notificação por
parte dos cirurgiões, mas até o
momento isso não tem sido feito. A
partir da aprovação deste manual,
para justificar uma revisão de prótese ou outro procedimento que envolva a retirada do material implantado deverá haver esta notificação. A partir disso a Anvisa passará a ter maior controle”, diz Bitar.
Outra decisão tomada no último
encontro é que a partir de 2006 a
Anvisa vai passar a fiscalizar as
fábricas. Os critérios para a fiscalização ainda serão definidos, mas as
marcas mais utilizadas – inclusive as
importadas – deverão constar na
lista da agência reguladora. A idéia
é que haja um controle de qualidade
mais rígido na produção. “Sabemos
que algumas marcas importadas são
inferiores às nacionais, daí a necessidade desse controle também sobre
os importados”, afirma ele. A grande queixa dos médicos ainda é sobre
o instrumental utilizado para a colo-

Foto: imprensa AMB

Decisões tomadas pela
Câmara Técnica de
Implantes da AMB
poderão ajudar a
mudar o
comportamento de
médicos e hospitais,
levando ao controle e
maior qualidade de
órteses, próteses e
outros materiais.

A reunião da Câmara Técnica de Implantes da AMB, no dia 16 de
dezembro encerrou as atividades do ano.

cação dos implantes, que nem sempre possuem a qualidade necessária. Outro ponto discutido foi a
necessidade de convocação de
representantes de outras especialidades que utilizam materiais de
implante para integrarem a Câmara
Técnica, como cirurgia da coluna,
neurocirurgia, neurologia, urologia,
oftalmologia e cirurgia cardíaca,
entre outras.
O Projeto Diretrizes é um consenso
entre os integrantes da Câmara
Técnica, como melhor forma de

disciplinar e orientar os médicos,
a Anvisa, os compradores de serviços e o Sistema Único de Saúde
sobre as condutas adequadas nas
patologias mais freqüentes, quando
houver dúvidas relativas à indicação e à colocação de implantes.
“As reuniões foram longas, muitas
vezes cansativas, mas a meu ver o
ano foi muito produtivo, porque
comprometeu a Anvisa, a ANS e
empresas a partir de uma atitude dos
médicos e não o contrário, como era
comum”, finaliza George Bitar.

NOTAS E INFORMAÇÕES

Transição

C

TRANQÜILA

omo tem sido praxe
em todas as gestões da SBOT, as
reuniões de transição de
diretoria é uma das mais
importantes, já que ali são
compartilhados assuntos
importantes para a Gestão
que assume no ano seguinte. No último dia 16 de
dezembro foi a vez dos
integrantes da diretoria da
Gestão 2005 se reunirem
As Diretorias 2005 e 2006 se reuniram
com a Diretoria 2006, que
na sede da SBOT, em São Paulo.
assume em janeiro prófoi uma exceção. O encontro é
ximo. Tradicionalmente o 1º viceconsiderado fundamental para
presidente já participa ativamente
que haja cada vez mais transde todas as decisões tomadas
parência no processo adminisdurante o ano, e no caso do futrativo da SBOT.
turo presidente Arlindo Pardini não
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AMB vai atuar no

A

Congresso Nacional

o constatar que, dos 250
Projetos de Lei relativos à
saúde em tramitação no
Congresso Nacional 70 estão
diretamente relacionados à medicina, a recém-criada Comissão de
Assuntos Parlamentares da Associação Médica Brasileira decidiu
definir uma escala de prioridades
para levantar o histórico das
proposições mais importantes e
agendar encontros com seus
relatores. Considerando o recesso
parlamentar no fim de dezembro, os
participantes concluíram que haverá
tempo hábil para este trabalho de
organização antes das votações de
2006. É consenso entre os integrantes da Comissão que é fundamental a parceria com o grupo
de trabalho para elaboração da

agenda legislativa do Conselho
Federal de Medicina, em atividade
há cerca de um ano, a fim de unir
forças. A primeira reunião conjunta
foi agendada, então, para o dia 19
de janeiro, em São Paulo, às 10h,
quando estarão reunidas também as
diretorias da AMB e do CFM. Os
membros da Comissão também
acreditam que as entidades médicas
precisam estar atentas ao Projetos
desde a sua proposição, interferindo
no desenvolvimento das debates. “A
AMB precisa atuar preventivamente
junto ao Congresso para melhor
defender os médicos e os pacientes,
e não apenas ‘apagar incêndios’
quando as tramitações já estiverem
avançadas”, disse o presidente da
Comissão, Jurandir Marcondes
Ribas Filho.

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

Ao final de mais uma gestão o Jornal da SBOT perguntou a alguns integrantes da diretoria 2005 e presidentes de
comissões sobre sua avaliação do ano. As respostas, embora diferentes na forma em que foram colocadas, revelam
similaridade em relação ao pensamento sobre as ações da SBOT. Veja o resumo:
Arlindo Pardini,
1º vice-presidente
"A Diretoria 2005 concentrou
suas ações na reforma
administrativa da SBOT, que
culminou na criação de novas
comissões e departamentos,
aprovação do regimento
interno e estatutos, maior
controle fiscal e tributário das
contas da sociedade e uma reestruturação dos
recursos humanos. Isso foi possível em função da
maturidade com que as demais comissões foram
conduzidas por seus presidentes. Assim, a diretoria
pôde desenvolver um trabalho que há muito tempo
se fazia necessário. Creio que os resultados irão
beneficiar muito as gestões futuras, inclusive a minha".

Moisés Cohen,
Educação Continuada
"Neste a ano a CEC desenvolveu cerca de 20 projetos de
atualização, sem contar os
que foram iniciados no ano
anterior e os encontros PET em
várias capitais brasileiras. Isso
somente foi possível porque o
sistema de trabalho adotado
pela SBOT nos permite trabalhar com total liberdade
para planejar e executar as ações que julgamos
necessárias para a atualização dos membros, sem
interferência de qualquer natureza. Somos gratos à
diretoria por esse voto de confiança".

Pedro Péricles,
Informática e tesouraria
"A SBOT renovou todo o seu
parque de informática, com
novos computadores, lap tops e
periféricos, de forma que não
será preciso fazer atualização
por um longo tempo. A criação
da Comissão do Departamento
de Informática permitiu o desenvolvimento de uma série de serviços que antes eram
terceirizados, fato que levou a uma redução significativa dos gastos com a criação e manutenção das
nossas páginas na Internet e automação dos nossos
congressos. Também conseguimos desenvolver um
sistema que facilitou o trabalho na tesouraria".

Marcos Musafir,
2º vice presidente
"A gestão do ativo e competente Prof. Walter Albertoni
caracterizou-se pela nova
organização estrutural da
Sociedade em razão tanto da
necessidade de adaptação
legal ao novo Código Civil
quanto de sua visão crítica e
empreendedora como gestor de sucesso de tantas
outras Instituições. A discrição da competente
Secretaria com o incansável Itiro Suzuki e a
maravilhosa equipe de funcionários, os progressos
da Informática, sob a orientação do rigoroso Pedro
Péricles, coloca à disposição dos Ortopedistas,
ferramentas de controle estratégicas da SBOT, como
cadastro, despesas, exame do TEOT e o portal com
aulas. A auditoria realizada permitiu tanto ratificar
a séria contribuição das gestões anteriores quanto
sinalizar e introduzir normas organizacionais que
permitirão maior controle gerencial, mas sua
Diretoria não esqueceu de inovar e valorizar o
Ortopedista da SBOT, quer na Defesa Profissional,
quer nas atividades científicas,quer realizando um
grandioso Congresso, onde Roberto Carlos
homenageou os especialistas. Celebrando os 70
anos da Instituição com sua bela Revista, concluindo
sua gestão podendo oferecer a cada membro da
Sociedade, um seguro de vida para todos nós.
Parabéns a esta histórica gestão 2005!

Edgard dos
Santos Pereira,
Campanhas Públicas

Osvandré Lech, 70 anos da SBOT
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"Tivemos um ano excelente.
Já estávamos vivenciando um
processo de profissionalização da CET e esse trabalho
foi intensificado, o que
melhorou a nossa atividade
de uma maneira geral.
Também pudemos finalizar
as discussões para a reavaliação de todos os
programas de residência a partir de 2006. Além
disso, houve maior aproximação da SBOT com a
Comissão Nacional de Residência Médica".

George Bitar,
Defesa Profissional
"A lama que veio à tona com
as denúncias envolvendo os
parlamentares paralisou as
atividades parlamentares
brasileiras e por isso não
pudemos desenvolver ações
para pressionar os deputados a votarem os projetos
de que tanto precisamos para o nosso exercício
profissional, como o Ato Médico e a CBHPM, por
exemplo. Mesmo assim, os fóruns que realizamos
durante o ano foram fundamentais para manter
os ortopedistas atentos à necessidade de
continuarmos mobilizados para, a qualquer
momento, irmos novamente a Brasília".

Itiro Suzuki,
Secretaria geral

"A SBOT possui uma vocação
social muito além daquilo
que podemos imaginar.
Todas as gestões planejaram e executaram campanhas que certamente
contribuíram para a diminuição dos acidentes do trânsito, acidentes domésticos, cuidados com o idoso e muitas outras. Os
grandes destaques deste ano são a parceria com
a Nike, que permitiu a construção de uma quadra
poliesportiva de última geração para os alunos
da Escola Paulistinha, a campanha Criança Segura
no Carro e o projeto com a APAE, que está
crescendo cada vez mais".

"Como as questões de tesouraria foram eficientemente realizadas
pelo Pedro Péricles, eu me envolvi com grande intensidade ao projeto
de execução do resgate histórico SBOT 70 ANOS - CONSTRUINDO
A ORTOPEDIA BRASILEIRA, na agradável companhia do colega
Renato Graça. Formamos um time com o Adimilson, jornalista da
SBOT, e a Monalisa, da In Focus, que produz o nosso jornal.
Conseguimos envolver mais de 100 pessoas, todas as regionais,
todas as diretorias dos comitês de especialidades, os ex-presidentes
etc. Gosto muito de resgates históricos e este foi o mais importante
que realizei até aqui. Tive muito orgulho de auxiliar a SBOT e prestar este importante
serviço aos colegas de todo o país, que receberam gratuitamente a publicação.

Flávio Faloppa,
Ensino e Treinamento

"Na função de secretário
geral vivi o dia a dia da
sociedade e quero destacar
a reestruturação administrativa que foi feita neste ano,
tornando a SBOT ainda mais
profissionalizada e o nosso
trabalho como diretores mais
facilitado. Considero a vinda da Informática para
dentro da sede como fator fundamental pelo
trabalho ali desenvolvido. Devemos reconhecer,
também, que o Congresso da SBOT em Vitória foi
um evento à altura da nossa tradição, apesar de
todas as dificuldades que a Comissão Organizadora teve de enfrentar".

Ricardo Esperidião, Previdência
"O ano de 2005 foi muito bom para a
Comissão de Previdência. Conseguimos
concluir o processo que levou à concessão de
um seguro de vida para todos os colegas e já
estamos adiantados nas discussões na área de
previdência privada, seguro de automóveis e
segudo-saúde. Já pensamos, inclusive, colocar
em discussão a necessidade de a comissão ser
transformada em Permanente, pois acreditamos que esse trabalho deverá crescer muito no futuro em função
daquilo que poderemos vir a oferecer para todos os sócios".

Ligue grátis 0800 557268

Jornal da SBOT

CARTAS

A Comissão de Defesa Profissional da SBOT
apóia integralmente o movimento pelo Código
7, que nunca deveria ter sido extinto.
Entendemos que os honorários do médico
devem ser pagos diretamente ao médico e
não a hospitais, a maioria inadimplente, não
repassando aos médicos o valor pago pelo
SUS. Estaremos encaminhando a todos os
Estados do Norte e Nordeste, responsáveis
pela Regionais e Comissões e Defesa
Profissional para que apóiem o movimento.
Também enviamos correspondência aos
ortopedistas destas duas regiões esclarecendo
o motivo do movimento e solicitando a volta
do Código 7 para todos os médicos que
atendem o SUS no País.
George Bitar
Pres. Comissão de Defesa Profissional
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A

TRIBUNAL

confusão gerada pela mudança do Código 7 não é
prejudicial apenas para os
médicos, mas também para entidades
hospitalares sérias, que acabaram
tendo de arcar com a responsabilidade de administrar recursos financeiros de terceiros e arcar com despesas bancárias e fiscais decorrentes
das operações bancárias. Por essa
razão a Federação de Santas Casas
de Misericórdias, Hospitais e Entidades
Filantrópicas do Estado de São Paulo,
juntamente com o Conselho Regional
de Medicina de São Paulo, solicitou
parecer ao Tribunal de Contas do
Estado sobre o sistema de pagamento
aos prestadores de serviços médicos.
Os pagamentos dos médicos que

prestavam serviço às entidades
filantrópicas eram feitos diretamente
pela secretarias Estadual e Municipal
da Saúde aos profissionais. Entretanto,
os gestores passaram a depositar os
recursos na conta dos estabelecimentos da saúde, que deve repassálos aos médicos. Com essa prática,
os médicos foram prejudicados, já que
muitos hospitais demoram a repassar
os recursos ou simplesmente se negam
a fazê-lo. Outro fator de prejuízo aos
médicos é que muitas vezes, em
função de ações trabalhistas na justiça
todas as contas acabam ficando
bloqueadas, inclusive aquelas destinadas aos pagamentos dos profissionais.
O Tribunal deve emitir parecer após
o recesso de final de ano.

O

último CBOT, realizado em
Vitória, nem bem acabou
e a SBOT volta sua atenção para o próximo encontro, que
vai acontecer em Fortaleza, capital
do Ceará. O congresso será presido
por Francisco Machado e a
Comissão Científica por Luiz Carlos
Sobania. Fortaleza, conhecida como
'Cidade do Sol', é uma das mais
belas capitais do Nordeste e uma
das que contam com melhor infraestrutura para grandes eventos. A
aposta do Comitê Organizador é
que a grande variedade de hotéis
possa estimular a concorrência,
resultando em preços competitivos
para os congressistas.

Jan
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38º CBOT

Mar

Vejo com grande preocupação o movimento
que acontece no estado vizinho, Rio Grande
do Norte. Na minha cidade, Campina
Grande, ainda não houve tal medida para a
dissolução do Código 7, porém, o que
acontece aqui é que o gestor da saúde não
paga em dia e trabalhamos com glosas, o
que está gerando nos ortopedistas da cidade
um desconten-tamento mensal. Em João
Pessoa os colegas já não trabalham com o
Código 7 pois o vínculo que têm com o serviço
público municipal e estadual é através da
cooperativa. Estamos em negociação com o
gestor da cidade de Campina Grande para
que não haja atrasos sucessivos no
pagamento ou glosas, porque se não houver
solução a medida a ser tomada pelos
ortopedistas da cidade será o descredenciamento do SUS, como já o fizeram os
anestesistas daqui, que estão prestando
serviço via cooperativa. Acho que este seria
o caminho para defendermos honorários
médicos mais justos para quem trabalha com
uma tabela com valores vis como é a do SUS.
Diante do fato relatado, damos total apoio
aos colegas do Rio Grande do Norte e
estamos solidários.
Waerson José de Souza
Presidente Cooperativa de Ortopedistas e
Traumatoogistas de Campina Grande

Santas Casas solicitam parecer de

Abr

Código 7
Há, nesse momento, uma paralisação do SUS
em Natal-RN. Começa um embate dos
médicos com a secretária municipal da saúde,
a mesma secretária que afirmou, há cerca
de três anos, que os médicos “teriam de voltar
a andar de carro 1000”. Eles excluíram os
médicos do código 7 e tentaram instituir o
código 45. Os ortopedistas, hemodinamicistas, arritmologistas, cirurgiões
vasculares, pediatras, cardiologistas e
neurocirurgiões não aceitaram e já estão na
segunda paralisação, com duração de quase
um mês. Mais de 600 cirurgias somente na
ortopedia deixaram de ser feitas. O único
hospital público do município responde pela
emergência de todo o Estado. O município
antes contratava os médicos e hospitais,
terceirizando as cirurgias em hospitais
privados conveniados. Agora isso não
acontece mais e a população ficou desassistida. A secretária da saúde é capaz de
enviar pacientes para fora do estado e pagar
mais caro apenas para não ter de negociar
com os médicos.
Rogério Nobre
Regional SBOT-RN

CÓDIGO 7

2006

In Focus Marketing Ltda.
PABX: (011) 295-8115
E-mail: in.focus@uol.com.br

08 a 11

6th Symposium of ICRS in San Diego
Califórnia / EUA • www.icrs2006.org • F: 41-44-390 1840

22 a 26

Annual Meeting
Chicago / EUA • www.aaos.org

Administração
Monaliza Anieri
Vera Lúcia Anieri

22 a 25

UBC - Trauma 2006
Banff / Canadá • www.cme.med.ubc.ca

Designer gráfico
Vando Araújo

24 a 26

IV Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica
Florianópolis / SC • luizdevincenzi@uol.com.br

13 a 16

XII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho /
Congresso Brasileiro de Artroscopia
Costa do Sauipe / BA • F: (11) 3887-3237

20 a 22

CIOT - 2006
HCFMUSP / SP • F: (11) 3069-6815 / 3062-1691

20 a 22

26º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
São Paulo / SP • F: (11) 3168-3538
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TEOT

Exame informatizado

A próxima edição do Exame da SBOT obtenção do Título de Especialista contará com
uma inovação: as notas dos exames oral e físico serão dadas de forma eletrônica.

S

ob todos os aspectos o Exame
e o examinador. “Alguns colegas têm o
para Obtenção do Título de Espehábito de deixar para marcar as notas
cialista da SBOT pode ser
após as questões, mas isso não será
considerado um exemplo. Ano após ano
possível”, diz o presidente da Coa Comissão de Ensino e Treinamento
missão de Informática, Pedro Péricles.
vem acrescentando inovações
Segundo ele, o sistema foi
que tornam o exame de
desenvolvido a partir de
ingresso da SBOT referência
necessidades antigas da
nacional. Para a próxima
CET e uma delas é jusedição, que acontece nos
tamente dar maior agilidias 5, 6 e 7 de janeiro, a
dade ao processo. O fato
CET e a Comissão de
de a nota poder ser alteInformática irão testar uma
rada a qualquer instante
nova forma de avaliação
antes do término da quesnos exames oral e físico: o
tão é um dos fatores que
Sistema de Avaliação
deverá pesar na aprovação
Interativo.
do sistema por parte dos
A idéia é que a avaliação
examinadores e observadas duas provas passe a
dores. “Os colegas irão
ser feita de forma eletrôperceber que será muito
nica. O sistema é simmelhor avaliar os candiples e seu manuseio é
datos desta forma, porque
fácil. Cada examinador
não precisarão ficar preocuO aparelho que será
receberá um aparelho
pados por eventuais rasuras
utilizado durante o
com as teclas I, de
Exame de Campinas. nas fichas de controle. Eles
insuficiente, e S, de
poderão mudar a nota
Suficiente. Ao pressionar uma das teclas
quantas vezes quiser durante o tempo
a nota é computada imediatamente para
em que o candidato estiver respondendo
o candidato. “Ao término de cada
a questão. Ao final da questão, valerá a
questão o colega terá 10 segundos para
última nota que ele tiver dado”, informa.
votar. Se ele preferir, antes mesmo de a
A CET e a Comissão de Informática
questão ser finalizada pode dar sua nota,
fizeram simulações na sede da SBOT,
mas é importante frisar que a nota deve
com bons resultados.
ser dada obrigatoriamente no final
Para Flávio Faloppa, além de dar maior
de cada questão. O sistema não libera
dinâmica ao exame, o Sistema de
a próxima questão se a nota não tiver
Avaliação Interativo vai diminuir a
sido dada”, informa o presidente da CET,
possibilidade de erros, fazendo com
Flávio Faloppa.
que o Exame para obtenção do TEOT
O apontamento das notas vai ser
tenha um nível ainda maior de
monitorado pelo pela CET e pelo
profissionalização e segurança. “O
Departamento de Informática através de
exame já era referência e estamos
um painel. Se alguém deixar de dar a
incorporando uma tecnologia que
nota, será possível identificar o aparelho
certamente vai contribuir muito para
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mantermos sua qualidade”, acredita.
Os examinadores e observadores
receberão todas as informações
necessárias da CET sobre o funcionamento do programa. Além disso,
durante a Fala da CET, que acontece na
quinta feira, 05 de janeiro, após a
reunião da Comissão Executiva, serão
feitas demonstrações práticas. “É
fundamental que examinadores e
observadores compareçam a esta
reunião para conhecerem o sistema,
manusear os aparelhos e tirarem as
dúvidas. Os colegas verão que o sistema
é bem simples e fácil de usar”, diz o
presidente da CET.
O Sistema de Avaliação Interativo foi
desenvolvido a partir de uma necessidade de muitos anos da CET, já que
há tempos se solicitava alguma forma
de informatização do exame oral e do
exame físico. “O preenchimento das
cartelas era muito complicado, requeria
tempo e havia problemas com esquecimento, preenchimento inadequado,

A CET e a Comissão de Informática
fizeram diversos simulados.

rasuras e eventuais extravios, aumentando a possibilidade de falhas.
Esperamos equacionar todos estes
problemas”, diz Pedro Péricles. “Para que
o sistema dê resultados é fundamental
que os colegas cumpram a determinação da CET e dêem as notas ao final
de cada questão”, reforça.
Ele explica que a coleta dos dados será
feita por leitores óticos, que transferindoos para o sistema. “É uma forma que
permite apontamento seguro, sem risco
de perdermos as informações. Além
disso evita aquela perturbação que
normal no momento do recolhimento
das fichas. A avaliação passa a ser
imediata, o que minimiza muito o trabalho da CET e da Informática”, finaliza.
Se o Sistema de Avaliação Interativo for
aprovado ele poderá ser ampliado no
próximo Exame para Obtenção do TEOT.

Lembretes Importantes:
O Sistema de Avaliação Interativo será implantado
apenas nos exames Oral e Físico;
As notas devem ser dadas, OBRIGATORIAMENTE,
ao final de cada questão, pressionando-se as teclas
S, de Suficiente, ou I, de Insuficiente;
Observadores e examinadores devem comparecer
na Fala da CET no dia 05 de janeiro, após a
reunião da Comissão Executiva, para conhecerem o
sistema e tirarem todas as dúvidas.

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

Jornal da SBOT

