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Neste ano a atenção da SBOT estará voltada
para vários projetos simultâneos, cuja
aprovação será determinante para garantir
maior qualificação, melhores condições de
trabalho para os ortopedistas e um
atendimento com qualidade aos pacientes.
O diálogo será uma das ferramenta mais
utilizadas pela Diretoria em 2006.

Como pode o "auditor" anônimo dizer o que
deve ou não deve ser feito pelo nosso
paciente, sem sabermos com quem estamos
falando? Em janeiro solicitamos um parecer
do CRM a respeito da obrigatoriedade de
identificação do auditor ou do diretor técnico
dos planos contratados pelo paciente.

Depois de vários fóruns e reuniões, a
diretoria da SBOT resolveu dar início ao
processo para a elaboração de diretrizes em
Ortopedia e Traumatologia. Integrante do
Comitê Técnico do Projeto Diretrizes da AMB,
Wanderley Marques Bernardo falou sobre a
importância e a necessidade do projeto.
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AAnova Diretoria da
SBOT foi empossada pela
Comissão Executiva durante o

exame para obtenção do Título de
Especialista, realizado entre os dias 5 e 7 de janeiro de
2006 em Campinas, São Paulo. A julgar pelas primeiras declarações do presidente Arlindo Pardini, a SBOT vai
eleger várias prioridades neste ano. No campo político, a idéia é desencadear ações conjuntas com as entidades
nacionais, sobretudo a AMB e CFM, para ajudar na implantação de projetos como a CBHPM, Lei do Ato Médico
e Ordem dos Médicos do Brasil. No âmbito interno, o Projeto Diretrizes, encampado pela CEC, e a concessão de
novos serviços na área de seguros e previdência, deverão receber maior atenção.

FAÇA O SEU RECADASTRAMENTO
e ganhe um seguro de vida: www.sbot.org.br
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Éuma grande honra presidir uma
Sociedade como a SBOT. Tenho a
sorte de ter tido como predeces-

sores colegas que deixaram como
legado uma instituição organizada,
moderna e atuante, o que só faz
aumentar a nossa responsabilidade.
Vários desafios nos esperam; acredita-
mos que a luta pela implantação da
CBHPM está praticamente vencida.
Como toda guerra, armistícios têm de
ser assinados, ajustes devem ser feitos e
retoques devem ser elaborados para que
os nossos honorários sejam sempre
defendidos. Devemos ter a sabedoria su-
ficiente para não enveredarmos por um
caminho sem volta ou por uma intransi-
gência de viseira, e sem perder a digni-
dade de nossa profissão. O armistício
final será a aprovação do Projeto de Lei
N° 3466/04 já aprovado por todas as
Comissões do Congresso, dependendo
apenas da votação em plenário.
Estamos apoiando nossas entidades
maiores, a AMB e o CFM, no projeto de
criação da Ordem dos Médicos. Esta é,
a meu ver, a melhor (e talvez a única)
forma de moralizarmos a profissão,
evitando que alunos mal preparados
técnica e cientificamente sejam
colocados na comunidade, com um risco
evidente para a saúde da população.
Será, talvez, a melhor forma de
combatermos a abertura indiscriminada
e irresponsável de escolas médicas pelo
país afora. Já existe a experiência da
Ordem dos Advogados que parece
funcionar muito bem. Por que não nos
inspirarmos em uma experiência
vitoriosa?
Também a Lei do Ato Médico tem a nossa
simpatia. Por que não colocar no papel,
ou em uma lei, aquilo que conquistamos
com nossos estudos, aperfeiçoamentos

e que, sem nenhuma re-
gulamentação legislativa,
já fazemos (ou podemos
fazer), depois que rece-
bemos o sagrado di-
ploma de Médico? A
caracterização do Ato
Médico protegerá a po-
pulação, informando-a
sobre quem pode cuidar
de sua saúde. Seria ideal
que outras profissões da
área da saúde também
tivessem os seus Atos
definindo especificamen-
te sua área e os seus
limites de atuação.
Outro projeto que acredi-
tamos ser de grande
alcance, colocando-nos
na mesa de negociações
com agências de saúde e mesmo com o
governo é o Projeto Diretrizes. Embora
já tenha sido elaborado pela AMB há
tempos, somente no último ano é que
tomou maior vulto. Vários departa-
mentos científicos da AMB já participam,
mas somente no último ano a SBOT se
engajou no projeto. Ele funciona da
seguinte maneira: foram relacionadas
inicialmente 10 patologias mais
freqüentes (em enquete enviada a todos
os comitês). São escolhidos cinco co-
legas experts na área, que estudam a
fundo o assunto, selecionam a biblio-
grafia baseados em evidências e
elaboram as diretrizes para diagnóstico,
classificação e métodos de tratamento
aconselhados. Não se trata de emitir
normas, pois o projeto não é restritivo,
não cerceia a pesquisa e a evolução de
novos procedimentos. São diretrizes.
Confesso que ao consultar o site
da AMB para analisar as diretrizes de

outras especialidades,
decepcionei-me com
várias delas, que nada
mais eram do que uma
relação banal, quase uma
cópia de um livro de texto.
Tenho certeza de que com
a Ortopedia não será
assim. A divulgação das
diretrizes protegerá o
ortopedista que realiza
procedimentos seguros e
cientificamente corretos,
apoiado em literatura
séria e responsável. Com
isto estará também
protegendo o elemento
básico e central do pro-
cesso, que é o paciente.
Numa primeira etapa o
desenvolvimento do

Projeto Diretrizes da SBOT estará a cargo
da CEC e os colegas poderão obter mais
informações escrevendo para o site da
SBOT (www.sbot.org.br). Numa segunda
etapa também a Comissão de Ética,
Defesa Profissional e Honorários estará
envolvida.
A recertificação agora é uma deter-
minação do Conselho Federal de
Medicina. A SBOT, numa demonstração
de visão e de zêlo pelo constante
aprimoramento do ortopedista, já realiza
a recertificação em Ortopedia há cinco
anos. Já somos 2.109 recertificados. A
CEC elaborou cuidadosamente o valor
dos créditos de todos eventos orto-
pédicos, não apenas os oficiais. A SBOT
estimulou a recertificação, através de
abatimento na inscrição dos congressos
e na aceitação de conferencistas ou
participantes de mesas ou palestras
apenas de colegas recertificados. Da
mesma forma como a SBOT foi

autorizada pela AMB a conceder o TEOT
por meio do exame de Campinas, vamos
solicitar que também o Título de
Recertificado seja emitido por nós com
o aval da AMB.
O seguro de vida coletivo, idealizado e
administrado pela Comissão de Previ-
dência, foi dado apenas aos sócios
recadastrados, conforme extensamente
noticiado.
A CET continua se modernizando. Com
a assessoria da Comissão de
Informática, a prova de Campinas foi
perfeita. A introdução de novos métodos
da captação e avaliação das respostas
possibilitou maior segurança e rapidez
no resultado final e uma reavaliação dos
serviços credenciados de Residência está
prevista para este ano.
As Comissões de Informática, de
Previdência e de Campanhas Públicas e
Ações Sociais se tornaram Comissões
Permanentes devido à natureza de suas
atividades. São comissões cuja atuação
é fundamental para o bom andamento
da SBOT nas suas áreas e que
necessitam de uma continuidade dos
trabalhos desenvolvidos pelas equipes
anteriores.
Temos a certeza de que o Congresso em
Fortaleza, em novembro, será o
coroamento da nossa gestão. Esperamos
que naquela ocasião apresentemos um
balanço positivo de nossa adminis-
tração. Gostaria de que neste ano
tivéssemos um diálogo aberto e franco
com todos os colegas. Visitem a nossa
sede; vejam como trabalhamos;
analisem as dificuldades de se admi-
nistrar uma estrutura tão grande e,
aposto, maior do que pensavam. A casa
é sua. A casa é do Ortopedista!
                      Arlindo G. Pardini Jr.

Presidente da SBOT

“““““TTTTTemos a certeza de que oemos a certeza de que oemos a certeza de que oemos a certeza de que oemos a certeza de que o
Congresso em Fortaleza, emCongresso em Fortaleza, emCongresso em Fortaleza, emCongresso em Fortaleza, emCongresso em Fortaleza, em

novembro, será o coroamentonovembro, será o coroamentonovembro, será o coroamentonovembro, será o coroamentonovembro, será o coroamento
da nossa gestão”.da nossa gestão”.da nossa gestão”.da nossa gestão”.da nossa gestão”.
Arlindo G. Pardini Jr.
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ortopedistas manifestaram o
receio de que as diretrizes
acabem por estabelecer o que o
médico pode ou não fazer,
limitando sua atuação. Isso pode
realmente pode acontecer?
Existem duas escolas com posturas
diametralmente opostas, determi-
nando o conteúdo de guidelines,
Normas de Orientação Clínica, Guias
de Prática Clínica ou Diretrizes
Clínicas. A primeira se expressa da
seguinte forma: "Do it" OR "Do not do
it", e nesta, o médico não é estimu-
lado a refletir, não tem opções, sendo
apenas um consumidor de infor-
mações dogmáticas desprovidas do
caráter adaptativo a variações
biológicas ou de preferências dos
pacientes. A segunda, que vem de
encontro aos princípios do Movimento
de Medicina Baseada em Evidências,
e que é a nossa, aponta as melhores
Evidências no momento, mas entende
que a experiência médica adquirida e
as expectativas do paciente têm um
papel fundamental, devendo interagir
com a Evidência. Isto torna o Projeto
Diretrizes uma ferramenta que traduz
a relação médico-paciente à luz das
melhores evidências, sem engessar
esta relação, fornecendo opções,
procurando equidade nacional e
sendo ética.

Também foi mencionado que
o Judiciário poderá 'incorporar'
as diretrizes nos seus pare-
ceres e, em caso de processo,
condenar aqueles que não as
seguirem. Esse risco existe?
O Judiciário tem que basear sua
avaliação ou parecer em conteúdos
científicos que traduzam uma boa
prática médica. Se pensarmos que
o Projeto Diretrizes sintetiza este
conteúdo, disponibiliza-o ao médico
e à sociedade, estabelecendo uma
linguagem nacional, por certo ele
também favorece o desenvolvimento

A Diretoria da SBOT
resolveu aderir ao
Projeto Diretrizes, e
agora, precisa mostrar
aos ortopedistas que o
objetivo não é definir
normas, mas indicar
caminhos baseados
em experiências bem
sucedidas.  Wanderley
Marques Bernardo,
integrante do Comitê
Técnico do Projeto
Diretrizes da AMB,
grupo que está
assessorando a SBOT
nesse processo,
concedeu a seguinte
entrevista ao
Jornal da SBOT:

de um ambiente jurídico no qual
os pareceres serão cada vez menos
baseados no caráter opinativo,
que indubitavelmente produz muito
mais risco.

No caso da Ortopedia, de que
maneira as diretrizes serão
elaboradas? É preciso haver
consenso em torno dessa idéia?
O método de elaboração proposto
dentro do Projeto está centrado no
paciente. Então, a partir de questões
da prática diária da especiali-
dade Ortopédica estabelece-se
perguntas a serem respondidas,
segundo as melhores e atuais evi-
dências. Essa resposta deverá ser
obtida através de uma revisão crí-
tica e sistemática da literatura,
interagindo com a experiência do
especialista no tema, e procurando
contemplar expectativas e prefe-
rências dos pacientes. O conjunto de
respostas comporá uma Diretriz. A
discussão com os diversos parceiros
envolvidos no uso da Diretriz traduz
o processo de validação externa
e precede a implantação, tornando
esta última mais ágil. O tempo
estimado para esse processo é de
seis meses.

Em quais países as diretrizes já
são uma realidade e qual foi o
benefício que elas trouxeram?
O envolvimento do Sistema de Saúde
de alguns países no mundo tem se
revelado fundamental nesse processo.
Podemos citar os Estados Unidos, a
Inglaterra, a Escócia e a Austrália. A
avaliação do benefício deverá ser
local, através de trabalhos científicos
que comprovem o benefício ao
paciente com o uso das Diretrizes

Clínicas. A maioria dos países ava-
liou apenas as barreiras para a
aderência, sejam elas do Sistema,
do médico ou do paciente. Cito em
especial o Sistema de Saúde Inglês
que, dentro de um rigor metodoló-
gico que engloba os diversos segui-
mentos envolvidos no cuidado ao
paciente, está definindo que o maior
benefício continua sendo a otimi-
zação ética dos cuidados em saúde
aos pacientes. Entretanto, este sis-
tema ainda está aprendendo a se
tornar mais ágil e dinâmico a fim
de atender a uma demanda cres-
cente de perguntas relacionadas,
sobretudo, a tratamentos e tecnologias
emergentes.

No caso do Brasil, o que poderá
acontecer se as sociedades não
aderirem a este projeto?
A questão é "o que acontecerá aos
pacientes, se seus médicos, entre os
quais se incluem os seus repre-
sentantes, não aderirem a este
Projeto?". Imagine então, os diversos
seguimentos envolvidos no aten-
dimento aos pacientes, elaborando
os seus próprios "guidelines", auto-
intitulados baseados em evidên-
cias, cuja base metodológica está
centrada na distorção das evidências,
no sentido de satisfazer os seus
próprios interesses: contenção (auto-
intitulada otimização) de custos,
não centrada nos pacientes. É a
antítese do Movimento Baseado em
Evidências e do Projeto Diretrizes. O
médico, para o bem de seus pacientes,
deve aderir a este processo, seja par-
ticipando da elaboração ou da
utilização, tornando-o parte prá-
tica e fundamental na sua tomada
de decisão.

OOOOO quê é o Projeto Diretri-
zes e qual seu objetivo?
É uma iniciativa da Associ-

ação Médica Brasileira e do Conselho
Federal de Medicina, que tem como
objetivo central conciliar informações
da área médica à luz das atuais e me-
lhores evidências científicas, a fim de
propor condutas que auxiliem o raciocí-
nio e a tomada de decisão do médico.

Há quantos anos a AMB
está envolvida no projeto e
quantas diretrizes já foram
estabelecidas?
Iniciamos este trabalho há cinco
anos e nesse período foram elabo-
radas 120 diretrizes, com a partici-
pação, até o momento, das socie-
dades de Anestesiologia, Cardio-
logia, Cirurgia Plástica, Dermato-
logia, Geriatria, Medicina de Tráfego,
Neurologia, Patologia, Pediatria,
Psiquiatria, Urologia e mais 30
especialidades. Atualmente existem
outras 120 diretrizes em elaboração.

Como o senhor avalia o inte-
resse da SBOT em estabelecer
diretrizes em ortopedia?
O interesse da SBOT faz parte de um
processo natural e saudável que ocorre
dentro do Projeto Diretrizes, de
trabalho cooperativo entre as Socie-
dades de Especialidades, AMB e CFM,
que visa otimizar os cuidados médicos
prestados aos pacientes.

Durante o Fórum que a SBOT
promoveu em Campinas alguns

DiretrizesProjeto

O Projeto Diretrizes foi tema de um Fórum promovido pela SBOT
durante o TEOT, que teve auditório lotado.
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Wanderley Marques Bernardo e
Moacyr Roberto Cuce Nobre,
da AMB, na sede da SBOT.
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Começa um novo ano, uma
nova gestão e a sensação de
que tudo vai mudar, e mudar

para melhor,  toma conta de nossa
alma, ocupa os espaços e alça o
nosso sonho de que tudo se trans-
formará e será absolutamente re-
gido de acordo com os nossos
planos. É mentira! Aqui não é a
Disneylândia. Bem, antes que você
se aborreça sintonize no seu i-pod
uma canção antiga chamada "Like
a Rolling Stones". Deixe sua imagi-
nação voar e perceba o vento lento
e suave tocando o seu rosto quando
se menciona a frase "complete
unknown".  Que poder mágico é esse
que o anonimato pode trazer? É tal
a sensação de liberdade que você
fica, por vezes, inebriado e confuso,
sem saber exatamente o que fazer
com o tempo. Pode acontecer numa
viagem ao exterior, quando você
estiver numa grande cidade (metró-
pole), numa praia reservada, numa
pescaria, pode, enfim, acontecer de
você não ter que se preocupar com
quem você é. Está tudo sob controle,
porque não há risco de identidade:

freedon! Porém, como sempre
acontece, há que se ter cuidado, pois
sempre existe o outro lado, que
muitas vezes é perverso. Assim
também ocorre com a magia do
anonimato, que pode gerar o
despotismo, a perseguição, a
sacanagem. Muitas vezes a magia
é necessária; o anonimato, não.
Por isso, estamos novamente nesta
empreitada de consignação da
dignidade médica prática do
dia-a-dia, para melhorar seu
relacionamento com os planos de
saúde. O caso é o seguinte: é
crescente o número de cartas,
relatórios, justificativas, solicitação
de CIC, RG, CID, CNPJ que são
"exigidos pelas auditorias" leigas ou
médicas dos planos de saúde para
autorização de procedimentos e
repasse dos honorários.
Só que, invariavelmente, eles vêm
trazidos pelo também prejudicado
paciente ou uma secretária, com os
dizeres "doutor, a mocinha do
convênio disse isso, disse aquilo" etc.
e tal. É o lado injusto, déspota e
antiético do anonimato. Quem pode

autorizar ou negar um ato médico?
Não deve ser um outro médico? E
por que isto não acontece? Quem é
ele? Qual é o CRM do não ou do
sim? É necessário que nós exijamos
este tratamento ético, pois caso
contrário, o auditor e seu diretor téc-
nico anônimos orientam e orques-
tram um rol de desmandos sentindo-
se protegidos nos bastidores e isto
aumenta o seu poder de agir
impunemente a favor de interesse
outro que não o do paciente. Agem
com deselegância com o colega,
pois não precisam dar explicações
para ninguém (vide artigo "Denúncia
Obrigatória" no Jornal do Fernan-
dinho – nov-dez/05).
Como pode o "auditor" anônimo
dizer o que deve ou não deve ser
feito pelo nosso paciente, sem sa-
bermos com quem estamos falando?
"Bem, é que tem colega que abusa
e trapaceia", dizem alguns. E eu
replico, que sejam punidos pelo que
fazem. Mas nunca sob o anonimato
sem responsabilidade, que se possa
prejudicar indistintamente toda a
maioria dos colegas sérios e funda-
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mentalmente o paciente. Isto fo-
menta a desunião da classe.
Em janeiro solicitamos um parecer
do CRM paulista a respeito da
obrigatoriedade de identificação do
auditor ou do diretor técnico dos
planos contratados pelo paciente
nas autorizações e negativas de
solicitações para procedimentos.
Porque é justo e porque está previsto
no Código de Ética Médica, no
capítulo da relação entre médicos.
Só este ato simples, que ao nosso
ver é mais que necessário, já seria
um grande passo para melhorar o
relacionamento da nossa classe e
resgatar a dignidade médica, prote-
gendo é claro, o nosso paciente.
Este é o lado negativo do anonimato,
que no caso rouba a liberdade;
liberdade na escolha pelo paciente
do seu próprio médico, liberdade
dos médicos de optarem pelo
melhor tratamento para o seu
doente. Direitos incondicionais de
quem compra livremente uma
proposta de proteção à saúde.

Cláudio Santili
Editor-chefe

EDITORIAL DEFESA PROFISSIONAL

Parece inacreditável, mas esta
pergunta chega diariamente à
SBOT, feita por colegas

preocupados com a não liberação
pelos planos de saúde de materiais
a pacientes que não podem ser
operados de emergência. As
empresas chegam a exigir sete dias
para fazer a licitação e liberar as
DHS para pacientes com fraturas
transtrocanterianas, que não podem
ser operadas imediatamente.
Invariavelmente idosos, diabéticos e
hipertensos, infecção urinária e
outras patologias. Mesmo que
fossem mais jovens e tivessem
fraturas de úmero, fêmur, tíbia ou
outras, a data e o momento da
cirurgia é o médico quem determina
e precisa do material à sua dis-
posição, sem nenhuma preocu-
pação burocrática. A humilhação
que sofremos como médicos,
obrigados a preencher inúmeros
relatórios e justificativas é sinal dos
tempos. Estamos acuados. Somos

argüidos por funcionários ou
médicos como se estivéssemos
fazendo algo errado ou criminoso,
e recebendo um favor deles.
A liberdade do médico em definir
quando e como deve operar está
clara nos artigos 8º e
16º do Código de
Ética Médica. Não
podemos jamais nos
sujeitar a regras feitas
para cercear nossa
liberdade profissio-
nal, desde que alicer-
çada em parâmetros
técnicos bem funda-
mentados e expe-
riência na utilização
deste ou daquele
material. Ouvimos,
desconfortavelmente, comentários
de funcionários, dirigentes hospita-
lares e convênios de que estas
medidas visam coibir irregularidades
na comercialização de próteses e
outros implantes. Os que acusam

devem provar o que dizem e
denunciar o profissional ao CRM. A
diferença brutal entre o que os
planos de saúde pagam pelos
nossos serviços e o valor do material
por nós implantado é um fato

profundamente revol-
tante e não pode ser
ignorado por nin-
guém. Isto gera uma
revolta incontrolável
do ortopedista e ou-
tros cirurgiões e só
pode ser amenizada
com a revisão da po-
sição dos planos de
saúde, implantando a
CBHPM plena, corri-
gida. Isto diminuiria a
desconfiança por

parte dos planos e permitiria um
convívio mais saudável.
Por outro lado, a guerra que se trava
entre os fornecedores, "atraves-
sando" o negócio um do outro, numa
disputa feroz pelo "freguês" respinga

no médico, que desarmado e sem
alternativas, é obrigado a utilizar o
material imposto. A diferença entre
urgência e emergência, portanto,
não resiste a nenhuma análise.
Impedir que possamos operar um
paciente quando julgamos o
momento gera apreensão e revolta
dos familiares, estresse do cirurgião
e do paciente, que fica à mercê
de uma autorização que pode levar
sete dias (porque não é 'emergência').
Isto é inaceitável e merece uma
comunicação imediata ao diretor
técnico do hospital. A SBOT através
de sua Comissão de Ética,
Honorários e Defesa Profissional e
do Departamento Jurídico, está à
disposição dos ortopedistas e planos
de saúde para fornecer todas as
informações pertinentes, recolo-
cando o direito de todos no seu
devido lugar.

George Bitar
Pres. Com. Defesa Profissional

UrgênciaUrgênciaUrgênciaUrgênciaUrgência ou emergência?emergência?emergência?emergência?emergência?UrgênciaUrgênciaUrgênciaUrgênciaUrgência ou emergência?emergência?emergência?emergência?emergência?

“A diferença brutal
entre o que os planos

de saúde pagam
pelos nossos serviços
e o valor do material
por nós implantado

é um fato
profundamente
revoltante e não

pode ser ignorado
por ninguém”.

"How does it feel?
To be on your own

With no direction home
Like a complete unknown

Like a Rolling Stones"
Bob Dylan
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SBOT recebe
prêmio

internacionalOSSOS
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afirmou Arlindo Pardini. Secretários
de saúde, deputados federais
e estaduais, vereadores, gestores
da saúde, diretores da SBOT-RJ e o
diretor do INTO (Instituto de
Traumato-ortopedia), além de outras
autoridades, estiveram presentes à
solenidade, que se estendeu até à
noite. Vários artistas e atletas
manifestaram apoio à campanha e
participaram de jogos e duplas de
voleibol, oficinas infantis, contadores
de estórias, aulas de dança, shows
musicais e esclarecimentos à
população sobre doação de órgãos.
A campanha recebeu cobertura
jornalistica, sendo um dos principais
destaques da mídia imprensa e
eletrônica.

OSSOS
Ministério da Saúde lança campanha nacional para

aumento de doação de ossos no Brasil.

Jan/Fev  2006

TRANSPLANTES

Banco de

OOministro da
saúde, Saraiva
Felipe lançou,

no dia 14 de janeiro, uma
campanha para escla-
recer à população da
grande contribuição que
a doação de ossos pro-
porciona a milhares de
pacientes que aguardam
na fila por um transplante.
A cerimônia de lança-
mento da campanha
aconteceu na Praia de
Copacabana, no Rio de
Janeiro. "Apenas um
doador pode beneficiar
até 30 pacientes", afirmou o
ministro. Acompanhado pelo pre-
sidente da SBOT, Arlindo Gomes
Pardini durante a cerimônia, Saraiva
Felipe solicitou o apoio dos
ortopedistas brasileiros na divul-
gação da campanha.
Dirigindo-se ao ministro, Arlindo
Pardini disse que o Brasil necessita
de mais promoção e mais equipes
para uma ampla captação de ossos.
'O Ministério da Saúde poderá
contar com o apoio incondicional
dos ortopedistas, pois os seus
pacientes poderão necessitar destes
tecidos. A SBOT está à disposição
do Ministério da Saúde no
desenvolvimento de ações para
fomentar a doação de tecidos",

TRÂNSITO

SBOT recebe
prêmio

internacional

O presidente da SBOT, Arlindo
Pardini, entre o ministro da saúde,

Saraiva Felipe (E) e o diretor do
INTO, Sérgio Côrtes.

O júri que elegeu as peças
vencedoras (ao alto). Acima,

Marcos Musafir recebe o
prêmio na categoria folder:

reconhecimento à SBOT.

OOBrasil foi um dos países
premiados no IV Festival
Internacional de Cam-

panhas de Prevenção de Acidentes
de Trânsito, realizado na Tunísia no
final do ano passado. Um júri inter-
nacional avaliou projetos de pre-
venção em 10 diferentes categorias:
anúncio para TV, anúncio para rá-
dio, anúncio para revistas, anúncio
para jornais, cartazes, fôlderes,
vídeos educativos, Internet, CD's e
DVD's. O prêmio para a SBOT veio
na categoria Folder, através de uma
peça produzida durante a gestão de
José Sérgio Franco – "Utilização do
Cinto de Segurança no Banco de
Trás". O folder fez parte de uma
campanha nacional desenvolvida
em 2003 que ajudou a reduzir o
número de feridos em acidentes de
trânsito. Patrocinado pelo Banco
Mundial, o festival foi promovido pe-
la Organização das Nações Unidas
e outras instituições que atuam para
diminuir o número de trauma no
trânsito. A SBOT foi representada
pelo 1º vice-presidente Marcos Esner
Musafir, um dos autores do folder
premiado. A SBOT foi representada
pelo primeiro vice-presidente,
Marcos Esner Musafir, um dos pro-
fissionais brasileiros mais engajados
no desenvolvimento de ações vol-
tadas para a segurança no trânsito
e representante da SBOT nesse

campo. Na última edição do Con-
gresso de Hospitais de Emergência
e Trauma do Rio de Janeiro ele foi
homenageado pelo Cremerj em
reconhecimento ao seu trabalho.

“Organismos
Internacionais premiam

campanha da SBOT
voltada para a segurança

no trânsito em evento
promovido pela ONU”.

ESPAÇO JURÍDICO

princípio fundamental da medicina,
conforme se verifica nos artigos 8º e
16, nos seguintes termos:
Art. 8º: "O médico não pode, em
qualquer circunstância ou sob
qualquer pretexto, renunciar à sua
liberdade profissional, devendo
evitar que quaisquer restrições ou
imposições possam prejudicar a
eficácia e correção do seu trabalho."
Art. 16 : "Nenhuma disposição esta-
tutária ou regimental de hospital ou
instituição pública ou privada poderá
limitar a escolha por parte do médico
dos meios a serem postos em prática
para o estabelecimento do diagnós-
tico e para a execução do trata-
mento, salvo quando em benefício

do paciente." É notório, na atuali-
dade, que o controle de despesas
seja um item essencial na adminis-
tração de qualquer setor. Entretanto,
o mesmo deve ser realizado com
bom senso e responsabilidade
pelos principais envolvidos, sobre-
tudo quando se trata de material
médico. Nesse caso, a opinião
do médico tem que ser levada
em conta, mesmo porque ele
é responsável pelo procedimento
indicado.
O assunto do fornecimento dos
implantes é bastante delicado,
podendo envolver exploração
do trabalho médica, mercantili-
zação da medicina em função de

hierarquia. Portanto, a conduta dos
gestores de despesas e dos diretores
de hospitais em geral deve con-
gregar o acatamento da indicação
médica juntamente com uma política
de custos, visando sempre à saúde
e interesse do paciente.
Portanto, o médico não deve
se sujeitar às imposições da admi-
nistração e, diante delas, suge-
rimos a comunicação dos fatos
ao Conselho Regional de Medicina,
para as providências cabíveis em
relação à direção clínica da
entidade.

 Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica

L i v r e   I n d i c a ç ã oL i v r e   I n d i c a ç ã o
 CONSULTA
Solicitação de parecer sobre a quem
compete a escolha do material de
órtese e prótese e se o médico deve
aceitar a indicação do material pelo
hospital.

 PARECER
Primeiramente, é importante consig-
nar que a liberdade profissional é
inerente à atividade médica no que
concerne ao desenvolvimento
diagnóstico, aos exames solicitados,
à definição e execução do trata-
mento, à escolha de materiais cirúr-
gicos em geral, bem como à escolha
de implantes. Dessa maneira dispõe
o Código de Ética Médica, como
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Caio Nery, Adalberto Visco,
Geraldo Mello, Cláudio
Santili e Edilson Forlin (no detalhe).
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Mais uma vez o

exame para obtenção

do Título de
Especialista em

Ortopedia e

Traumatologia deixa
clara sua importância

estratégica para a

SBOT. Primeiro

grande
acontecimento do

ano da Ortopedia

Brasileira, é ali onde

se realiza, também, a
primeira reunião da

Comissão Executiva, o

mais alto fórum

deliberativo da SBOT,
onde as diretorias

eleitas tomam posse

e anunciam as

medidas iniciais de
sua gestão. Saiba

quais foram os

destaques da reunião

da Comissão
Executiva da SBOT,

realizada no

primeiro dia do TEOT.

Ligue grátis  0800 557268

Os integrantes da Gestão 2006, presidida por Arlindo Pardini,
tomaram posse durante a reunião da Comissão Executiva

da SBOT, realizada no dia 05 de janeiro. As primeiras declarações
do novo presidente foram voltadas para agradecimento aos
ortopedistas pelo voto de confiança ao elegê-lo e para o
comprometimento de toda a diretoria em trabalhar com afinco
para elevar ainda mais o nome da Ortopedia Brasileira. No dia
seguinte, durante o momento reservado para a Saudação do
Novo Presidente, Arlindo Pardini parabenizou a CET pelos
esforços em manter o exame da SBOT com um elevado nível
técnico. "Vocês têm desempenhado um trabalho excepcional,
sempre mantendo a qualidade do nosso exame nos mais
elevados padrões. É uma honra fazer parte de um grupo, como
a SBOT, constituído por pessoas que trabalham sem
remuneração, apenas pelo amor à Ortopedia Brasileira. Espero
poder corresponder as expectativas no exercício da presidência
da SBOT neste ano", declarou.

Despedida - Ao transmitir os cargos para a nova diretoria,
o presidente da Diretoria 2005, Walter Albertoni a agra-
deceu o apoio aos projetos desenvolvidos durante sua
gestão, destacando o trabalho de comissões como Edu-
cação Continuada, Ensino e Treinamento, Defesa Profissional e
Controle de Materiais, entre outras. "Todos trabalharam muito

e juntos conseguimos
tornar a SBOT uma
entidade mais adequada
do ponto de vista cien-
tífico, administrativo,
político e social", disse.
Ele citou a Comissão de Informática, criada em sua gestão e que
virou referência nacional, a Comissão de Previdência que, "encontrou
um caminho próprio, proporcionando um seguro de vida para cerca
de 3.400 ortopedistas", e a Comissão de Campanhas Públicas e Ações
Sociais, que desenvolveu projetos, como a campanha Criança
Protegida no Carro e o trabalho com as APAE's, que estão se
estendendo por várias regionais.

Otesoureiro da Gestão 2005, Pedro Péricles apresentou o relatório finan-
ceiro com uma novidade: a partir deste ano será possível comparar a

contabilidade com os anos anteriores. A comparação é possível em função
da implantação de um sistema operacional que obriga o acompanhamento
mensal de todo o fluxo de caixa – incluindo o Congresso da SBOT. "Durante
todo o ano já procedemos assim, fechando o nosso balanço mês a mês,
discriminando as receitas e despesas nos balancetes", afirmou. O sistema,
que foi desenvolvido pelo Departamento de Informática da SBOT e pode ser
gerenciado pelo tesoureiro a partir de qualquer cidade, foi elogiado pelos
presentes. “Esse sistema é inovador e vai permitir que as diretorias da SBOT
saibam onde os recursos estão sendo investidos e, sobretudo, como estão
sendo gerenciados”, declarou Luiz Carlos Sobania.

TEOTTEOT

Jornal da SBOT

Finanças em diaFinanças em dia

Da esq. para dir.: Marcos Musafir,
Arlindo Gomes Pardini e Tarcísio Eloy P.

Barros Filho.

Walter Albertoni (ao centro) é
cumprimentado pela nova
diretoria durante a posse.

Gestão 2006 assume durante exame da SBOTGestão 2006 assume durante exame da SBOT

Pedro Péricles explica as
mudanças ocorridas

na tesouraria.
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PPPPParticipantes elogiamarticipantes elogiamarticipantes elogiamarticipantes elogiamarticipantes elogiamPPPPParticipantes elogiamarticipantes elogiamarticipantes elogiamarticipantes elogiamarticipantes elogiam

ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
Mais uma vez a Comissão de Ensino
e Treinamento da SBOT provou sua
competência na organização do
exame para obtenção do TEOT.
Primeiro grande evento do ano, o
exame envolveu um contingente de
aproximadamente duas mil pes-
soas em Campinas, no interior
paulista, entre candidatos, obser-
vadores, examinadores e pessoal
de apoio. E mais uma vez, apesar da complexidade e do rigor
durante as provas, o exame foi elogiado pelos participantes. Uma
das inovações introduzidas pela CET foi um sistema de avaliação
computa-dorizado da prova oral, que substituiu o apontamento
manual. "O processo ficou mais simples, rápido, seguro e com
menor incidência de erros", avaliou o presidente da CET,  Flávio
Faloppa. O depoimento de alguns examinadores não deixam
dúvidas sobre a manutenção do sistema nas próximas edições:

"Gostei muito da
nova forma de
avaliação da prova
oral, que facilitou e
agilizou o nosso
trabalho. Espero
que seja mantido".

"A informática traz
uma importante
contribuição em
todas as áreas e
isso se reflete em
benefícios imensu-
ráveis para todos.
A CET está de
parabéns pelo seu

profissionalismo na condução do
nosso exame".

Antonio Luiz G. Brandão, BA

"É um sistema
que vai continuar
porque é bem
melhor do que o
apontamento que
fazíamos por
escrito. É mais ágil
e um processo
mais confiável,

inclusive para o candidato".

Flávio Dorcilo Rabello, GO

"Esta inovação
introduzida pela
CET certamente
veio para ficar, pois
garante a moderni-
dade do exame sem
alterar seu con-
teúdo científico".

Lilian Helena Dias, RJ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O presidente do próximo
Congresso da SBOT, Francisco

Machado, informou que o site
do congresso já está no ar
(www.cbot2006.com.br). Segundo
ele, os pacotes já estão definidos. As
novidades incluem o sorteio de um
automóvel para os acompanhantes
que forem ao evento. Outra proposta,
que está em discussão, é que os
ortopedistas aprovados nas três
últimas edições do TEOT tenham
preços de inscrição semelhantes aos
residentes para estimular a participação dos mais jovens.

CBOT de FortalezaCBOT de Fortaleza

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reunião para organização do
Congresso da SBOT durante o

Exame de Campinas.
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Opresidente da Comissão de Defesa Profissional,
George Bitar manifestou preocupação com um

movimento nacional para extinguir o Código 7, citando
como exemplo o que ocorreu recentemente no Rio Grande
do Norte. Segundo ele, a SBOT precisa manifestar seu apoio
aos estados, sobretudo aqueles que já estão em litígio com
as secretarias da saúde municipais e estaduais. Ele
informou, também, que a Câmara Técnica de Implantes
da AMB, da qual a SBOT faz parte, concluiu os trabalhos
relativos à parte técnica e agora começa a discutir  a
implantação das das medidas necessárias para normatizar o setor. Segundo ele,
o Projeto Diretrizes será fundamental para dar suporte a este trabalho.

Defesa ProfissionalDefesa Profissional

Opresidente do CBOT de Vitória, Hélio Barroso dos Reis apresentou o relatório
financeiro do congresso, atualizado até 31 de dezembro. Essa rapidez,

segundo ele foi possível por causa do novo sistema implantado na tesou-
raria. Apesar da SBOT ter feito um alto investimento de infra-estrutura no
local do evento, as projeções indicam que o saldo financeiro será po-
sitivo. "Administramos não apenas um congresso, mas uma verdadeira rede
hoteleira", afirmou.

CBOT de VitóriaCBOT de Vitória

Avaliação dos CandidatosAvaliação dos Candidatos

Roberto Santin, SP

"As provas estavam
muito bem estrutu-
radas. A prova
escrita foi bem
difícil, mas tivemos
todo o suporte
para fazer um bom
exame, tanto de
infra-estrutura

quanto dos examinadores".

Jonas Pessoa de Campos, RJ

"A organização
do exame funcionou
muito bem, mas
não há como
não ficarmos
nervosos. A
vantagem é que
os professores
procuraram nos

tranqüilizar ao Maximo".

Helena Elisa Stein, SC

"O exame foi muito bem organizado, com todas
as etapas rigidamente cronometradas. Achei a prova
escrita um pouco difícil, mas absolutamente dentro
da realidade do nosso dia a dia. As instalações
do hotel são perfeitas".

Adauto Carmargo de Freitas, SP

George Bitar

Opresidente da Comissão de Materiais, Luiz Carlos
Sobania informou sobre a realização de mais uma

reunião na Anvisa para discutir o preço dos implantes.
Segundo ele, toda vez que é solicitado o registro de algum
produto a agência faz um levantamento sobre o preço do
mesmo item (ou seu equivalente) em vários países. Pesquisa
mostrou que o preço de um mesmo implante varia de 70% a
900% em relação ao que é cobrado no Brasil. "Existem cerca
de 10 mil implantes  somente na ortopedia e estes ciclos de
debate têm sido interessantes, porque está envolvendo
representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar
e o SUS. Todos têm entendido que este assunto merece
atenção especial. Creio que estamos evoluindo", disse.

Materiais de ImplantesMateriais de Implantes

Luiz Carlos
Sobania
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pode facilmente ser mensurado pelo
desrespeito às suas opiniões e decisões.
Há muito que as entidades médicas têm
se posicionado contra a abertura de novas
faculdades de medicina e insiste na
necessidade de fiscalização mais atenta
das em funcionamento. Como é sabido,
isto não foi levado em conta pelo Governo
e o número de faculdades continuou
crescendo consideravelmente nos últimos
anos, muitas delas funcionando sem a
menor condição e lançando no mercado,
a cada semestre, profissionais despre-
parados.
Outro problema crucial fora de controle
das nossas entidades são as condições de
trabalho do médico. Imaginem se
denunciássemos ao nosso conselho de
ética, como postulam os artigos 22, 23 e
24 do Código de Ética Médica, as más
condições de trabalho a que somos
submetidos. Certamente essa entidade
não faria outra coisa a não ser apurar
essas denúncias. E se interditasse as
unidades de saúde que merecem tal
sanção, muitas seriam as interdições. A
participação efetiva de nossa classe no
que tange as políticas de saúde também
ainda está longe do que é preciso.
Continuam sendo muitas as nulidades
alçadas ao poder no setor ungidas tão-
somente pelo critério político. Raramente
as entidades médicas são consultadas
pelos governantes sobre seus programas
para a saúde.
A justa remuneração do médico, uma de
nossas crônicas reivindicações, continua
sendo nosso Calcanhar de Aquiles. Dentre
as tabelas propostas pela AMB, nenhuma
foi acatada no tempo certo pelos
compradores de serviços médicos. Ou
seja, sequer temos o direito de cobrar
valores éticos pelo nosso trabalho. Quem
nos paga é que decide, na maioria das
vezes, o preço de nossos serviços. Isto,

obviamente, fere profundamente nossa
cidadania. Recentemente, a Fenam enviou
boleto bancário aos médicos cobrando
uma "ajuda financeira" para "lutar" pela
implantação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM). Ou seja, temos que pagar antes
para tentar receber o justo pelo nosso
trabalho. Aliás, sem qualquer garantia de
que esse "investimento" terá retorno. Não
é com dinheiro que se "comprará" a
implantação da nova (nova?) tabela. Mas
com outros valores.
A OMB não será remédio eficaz para
todos os males que atingem a classe mé-
dica. Isto, como se sabe, dependerá mais
de nossas ações individuais e coletivas
nessa direção. Todavia, obviamente,
alguma coisa substancial precisa mudar,
precisa ser feita (e logo!) para combater
com eficiência as condições danosas que
vêem vitimando moral e financeiramente
os médicos brasileiros ao longo de tantos
anos. E a ordem do dia continua sendo a
Ordem. Quase sete anos já se passaram
do lançamento oficial da proposta de sua
criação e somente, muito tardiamente, em
simpósio acontecido nos dias 21 e 22 de
maio de 2004, em São Paulo, com a
participação das principais entidades
médicas do país, é que decidiram que nós
seremos consultados oficialmente se
referendamos ou não a criação da
Ordem. Somente no início do ano
passado foi criada a comissão de estudos
para a implantação da entidade. É
lamentável, preclaros colegas, mas esta
Ordem está demorando demais. Uma
pergunta que não quer calar: por que,
até o momento, a Ordem dos Médicos
do Brasil não foi criada?  Com a palavra,
quem souber a resposta. Mas sem
evasivas, por favor!

Viriato Moura

Em outubro de 1998, Antonio Celso
Nunes Nassif, então presidente da
Associação Médica Brasileira,

lançou um desafio: a criação da Ordem
dos Médicos do Brasil, órgão que reuniria
as três entidades de maior representativi-
dade dos médicos brasileiros: a Associ-
ação Médica Brasileira (AMB), o Conselho
Federal de Medicina (CFM) e a Federação
Nacional dos Médicos (Fenam), conforme
editoriais publicados no Jornal da
Associação Médica Brasileira (JAMB) em
outubro e novembro daquele ano.
Quase sete anos se passaram e a tão
alardeada Ordem não saiu do campo das
boas intenções. Muito tempo, conve-
nhamos, para a criação de uma entidade
que poderá recuperar o prestígio e,
sobretudo, alguns importantes direitos
dessa laboriosa, sofrida e desrespeitada
classe de profissionais. A classe médica
portuguesa, por exemplo, que já tem sua
Ordem desde 1938, conseguiu grandes
avanços, como controlar a qualidade do
ensino médico naquele país, definir
valores justos de honorários profissionais
e obter respeito do governo, que só toma
decisões relativas à saúde com aval
daquela entidade.  Um bom exemplo a
ser seguido.
Os motivos que justificam a criação da
Ordem foram exaustivamente enun-
ciados e analisados. Mas a resposta
sempre esteve nos anseios da própria
classe, que sofre em decorrência da falta
de uma entidade forte que tenha o poder
de fazer acontecer os seus pertinentes e
justos interesses.  Não se pode negar que
há um grupo de colegas – pequeno
demais, reconheçamos – que luta brava-
mente neste sentido. Mas, lamentavel-
mente, ainda não se mostrou com a força
suficiente para mudar efetivamente e o
suficiente nossas condições de trabalho e
de remuneração. O desprestígio da classe

OPINIÃO

Por que, até o momento, a Ordem dos Médicos do Brasil não foi criada?  Com a palavra,
quem souber a resposta. Mas sem evasivas, por favor!

OOOOOrdem dos rdem dos rdem dos rdem dos rdem dos MMMMMédicos do édicos do édicos do édicos do édicos do BBBBBrasilrasilrasilrasilrasilOOOOOrdemrdemrdemrdemrdem dos dos dos dos dos     MMMMMédicosédicosédicosédicosédicos do  do  do  do  do BBBBBrasilrasilrasilrasilrasil
• O presidente da CEC, Moisés
Cohen manifestou preocu-
pação com o baixo número de
ortopedistas recertificados em
2005, com apenas 39 solici-
tações. "É muito pouco para
uma sociedade que tem cerca
de oito mil membros", disse.
Segundo ele, a CEC fará
campanhas de estímulo à
recertificação.

• No ano passado a Comissão
de Ensino e Treinamento
se reuniu pelo menos uma
vez por mês durante todo o
ano. Além da organização do
TARO e do TEOT, a CET desen-
volveu um projeto de avali-
ação dos serviços de treina-
mento, onde, em 2005 houve
um total de 1.327 residentes
treinados em 2005", informou
Geraldo Mello.

O Departamento de Ciência e
Tecnologia do Ministério da
Saúde está recebendo ins-
crições para a primeira cha-
mada pública "Apoio a Eventos
Científicos em Saúde 2006". O
projeto prevê recursos da
ordem de R$ 1 milhão para
apoio a eventos científicos. As
instituições podem se inscrever
até o dia 8 de março e, de
acordo com o edital, cada
uma poderá ser apoiada com
até R$ 50 mil para cada evento
de médio ou grande porte,
como congressos e jornadas.
Os recursos devem ser utili-
zados de abril a setembro
deste ano. O edital completo e
instruções podem ser obtidos
em www.saude.gov.br/sctie.

CURTAS
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ACâmara dos Deputados
retirou da pauta de votação
o projeto que prevê a im-

plantação da Classificação Brasi-
leira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM) sem
nenhuma justificativa. A notícia
foi confirmada pela Associação
Médica Brasileira. "Recebemos
informações, ainda não confir-
madas, de que a pressão pelo
adiamento partiu da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), mas não sabemos o motivo.
Essa decisão nos pegou de sur-

OConselho Nacional
de Defesa Profissio-
nal (CNDP) da SBOT

retomou suas atividades no
início de fevereiro com a
realização da primeira reu-
nião do ano. A atenção
principal estará voltada para
a implantação da CBHPM,
mas a julgar pelos temas
discutidos na reunião, a
atuação do conselho será
bastante eclética em 2006.

São Paulo

• Foi aprovada a introdução de questões de ética
médica no exame para obtenção do TEOT. A proposta

será apresentada à CET para discussão.

• Projeto Diretrizes: o CNDP aprovou a
metodologia que será adotada na elaboração das

diretrizes em ortopedia.

• Discussão da implantação do Departamento de
Defesa do Ortopedista. O projeto entra, agora,

na fase de levantamento de viabilidade
financeira e coberturas.

• Deliberado que a atuação do técnico de gesso deve
ser subordinada ao ortopedista.

• Quanto à participação em congressos
organizados por empresas de materiais de implante,

o CNDP decidiu recomendar aos ortopedistas
que recusem participar de eventos que não tenham

o apoio da SBOT.

• Aprovada a solicitação de parecer do CFM sobre
se é ético o médico receber patrocínio de empresas
(inscrições, passagens etc.) ao participar de eventos

de educação continuada.

 Veja outros destaques:

DEFESA PROFISSIONAL

Reunião para definir ações em 2006.

SEGURO

lização dos dados cadastrais. Na
medida em que os colegas co-
mecem a receber as apólices os
demais certamente perceberão que
se trata de um benefício real,
concreto e não apenas de uma
promessa, e preencham o for-
mulário eletrônico que está dis-
ponível no site da SBOT", declarou
o presidente da Comissão de
Previdência, Ricardo Esperidião.
Segundo ele, ainda neste ano co-
meçarão os estudos para ampliação
dos produtos na área de seguros e
previdência.

AA SBOT já começou a enviar
as apólices de seguro de vi-
da para os sócios que já

fizeram o seu recadastramento. Ao
todo, 3.614 ortopedistas deverão
receber as apólices já na primeira
quinzena de março. O encami-
nhamento da apólice é o ponto
culminante de um trabalho que
começou no ano passado, quando
a SBOT começou a solicitar o reca-
dastramento visando a concessão
do seguro.  "Estamos fechando um
ciclo importante e esperamos que
todos os membros façam a atua-

CNDP se reúne
         em
CNDP se reúne
         em

CURSO INFORMÁTICA

ASBOT continua com o pro-
grama de informatização das

regionais. Em fevereiro foi envia-
do um computador para a Regio-
nal do Piauí e no início de março
será a vez do Maranhão receber
uma máquina semelhante. Os
equipamentos adquiridos pos-
suem configuração e softwares
necessários para atenderem a
demanda na
área de in-
formát ica,
incluindo
acesso à
Internet.

Apoio àsApoio àsApoio àsApoio àsApoio às
regionaisregionaisregionaisregionaisregionais

Apoio àsApoio àsApoio àsApoio àsApoio às
regionaisregionaisregionaisregionaisregionais

presa porque a votação do pro-
jeto foi alvo de consenso entre os
líderes partidários e só não
aconteceu no ano passado por
causa das CPI's que estão em
andamento", lamentou o presidente
da Comissão de Defesa Profissional,
George Bitar. "Sofremos um golpe.
Por isso precisamos estar mais
mobilizados do que nunca, exer-
cendo pressão sobre os parla-
mentares em todos os estados",
completou. Na próxima edição o
Jornal da SBOT vai trazer detalhes
sobre o assunto.

CBHPM: votação adiada votação adiada votação adiada votação adiada votação adiadaCBHPM: votação adiada votação adiada votação adiada votação adiada votação adiada

Segundo a Resolução Cremesp
nº 74/96, os médicos que
desempenham plantão de

disponibilidade têm jornada de
trabalho pré-estabelecida, podendo
ser requisitados por intermédio
pager, telefone, celular e/ou outro
meio de comunicação. Nos termos
da Resolução, em toda unidade de
saúde na qual existirem pacientes
em sistema de internação e obser-
vação é obrigatória a presença de
um médico 24 horas por dia, capaci-
tado a executar manobras de rea-
nimação e de suporte vital. Se
verificada a necessidade de aten-
dimento por especialista de outra
área, cabe ao médico de plantão
acioná-lo ou, no caso de impos-
sibilidade, realizar os procedi-
mentos básicos necessários. É bom
lembrar que, no local espera-se a

presença de equipe mínima de
plantão, formada por anestesio-
logista, clínico, pediatra, cirur-
gião geral e ortopedista. Até a
chegada do especialista em so-
breaviso, o atendimento cabe
à equipe de plantão, especifi-
camente ao médico que o tenha
prestado atendimento inicial,
portanto, em concordância com
o que determina o artigo 37
do Código de Ética Médica,
que proíbe abandono de plan-
tão sem a presença de subs-
tituto, salvo por motivo de força
maior. A responsabilidade do
médico que concordar em realizar
plantão de disponibilidade se inicia
no momento em que assumir
pessoalmente o paciente.

Fonte: Jornal do Cremesp

Plantão à distânciaPlantão à distância

Os ortopedistas terão mais
uma oportunidade para

fazer o Curso de Perito Médico
Judicial, oferecido pela A. Couto
Advogados. A próxima edição
será uma verdadeira mara-
tona de fim de semana e vai
acontecer nos dias 10, 11 e 12
de março de 2006 no Hotel
Transamérica Flat 21st Century,
na Alameda Lorena, 473 – Jd.
Paulista – São Paulo. As vagas
são limitadas. Garanta a sua!
Informações pelo e-mail
acoutoadvogados@aol.com
ou pelo telefone (21) 2221-4819.

Perito
Judicial
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urgência têm o mesmo comporta-
mento e devem ser consideradas
inadiáveis e inevitáveis.

 Gesso I
De acordo com nota publicada no
jornal da SBOT (edição nº 65, outubro
de 2005) sobre "A feitura do gesso é
ato médico",  solicitamos deliberação
a este respeito. Salientamos que tal
informação será de suma impor-
tância para nós. No aguardo de um
pronunciamento, agradecemos.

Wellington Venâncio
de Andrade

Não é deliberação. É fato. Basta
percorrer todas as listas de honorários
ou tabelas que lá estão previstos os
honorários médicos (CH´s) ou portes
(CBHPM). O gesso deve ser confeccio-
nado com supervisão direta do
médico. Verificar na CBHPM
"Imobilizadores Provisórios e Aparelhos
Gessados" AMB-92 - CH´s.

 Gesso II
Gostaria de saber dentro da legislação
vigente como está a situação da área
de atuação do auxiliar de enfer-
magem e o técnico de gesso.

Fernando Augusto Santos

O Conselho Federal de Enfermagem
proíbe que seus profissionais con-
feccionem aparelhos gessados. Como
a confecção do aparelho gessado é
um Ato Médico, qualquer pessoa
treinada pode confeccionar o gesso,
supervisionada e com a responsa-
bilidade do Ortopedista.

 Gesso III
Gostaria de saber de quem é a
obrigação de realizar imobilizações
provisórias: do clínico plantonista
do PS ou do ortopedista que está
de plantão à distância? Pois desde
que o COREM proibiu a enfermagem
de realizar esses procedimentos
somos chamados para colocar talas
em entorses, fraturas sem desvio etc.
Os clínicos alegam que não sabem
fazer imobilização provisória!

Adriano José Bueno

Esta é uma situação "sui generis",
pois o plantão à distância deve
ser abolido. O plantão de cobertura
tem amparo legal e subentende
que exista no hospital Ortope-
dista de plantão que deve acionar
a cobertura somente em casos
que necessite intervenção de um
segundo Ortopedista. A confecção
do aparelho gessado é um ato mé-
dico, que pode ser realizado por pes-
soa habilitada sob responsabili-
dade e supervisão do médico, de
preferência Ortopedista.

As respostas desta seção
foram dadas pelo presidente

da  Comissão de Defesa
Profissional, George Bitar.

 Escolas médicas
Gostaria de parabenizar o editor-
chefe do Jornal da SBOT pelo artigo
"Alice no país das Maravilhas; nós, no
país do improviso", publicado na
edição nº 66 nov/dez 2005. É a ver-
dade nua e crua sobre as novas
escolas de medicina do país. Profissio-
nais sem o mínimo de prática na
profissão. A ação de nossas entidades
representativas não tem surtido efeito
junto às instituições governamentais
por dificuldades diversas. Também pu-
dera, algumas destas novas facul-
dades e universidades criadas têm
como proprietários os nossos próprios
governantes. O alerta do professor
Santili é mais do que pertinente.

Flávio Malagoni Buiatti

 Código 7
Acabou o impasse por causa do
Código 7 no Rio Grande do Norte.
Os médicos de 16 especialidades que
se encontravam parados há cerca de
três meses por causa do cancelamento
do Código 7 por parte da Secretaria
Municipal da Saúde de Natal voltaram
a atender, porém, a forma encontrada
pelo gestor municipal para resolver o
imbróglio teve um toque maquia-
vélico: retirou o dinheiro de uma
parcela extra que os hospitais de
ortopedia recebiam há sete anos para
pagamento mensal dos médicos. O
problema começou quando a SMS
resolveu substituir o Código 7 pelo
Código 45, fazendo com que os
médicos deixassem de receber os
honorários diretamente do SUS e
passassem a receber através dos
hospitais. Isto reduziria muito os
nossos honorários em função da bi-
tributação, além de haver uma maior
demora no repasse por parte dos
hospitais, alguns em dificuldades
financeiras. Agora o impasse passa a
ser com os três hospitais de ortopedia
que funcionam em Natal (RN). A
Câmara Municipal já havia autorizado
80% da verba para resolver o
problema, sendo que os médicos já
haviam aprovado a retomada das ci-
rurgias, mas a secretaria preferiu re-
manejar os recursos que cabiam
aos hospitais. Este acontecimento
pode ser mais uma etapa de des-
conforto para a classe médica, porque
agora são os hospitais que ameaçam
suspender o atendimento. Nossa
regional agradece o apoio recebido
nos momentos de impasse, ao
presidente da SBOT, Arlindo Pardini e
ao colega Jomar Guerra, que com-
pareceu em ato público.

Rogério Nobre / SBOT - RN

 Ética médica
Há algum tempo temos visto várias
indagações sobre a ética no recebi-
mento de benesses, financeiras ou
não, nos casos de utilização de
próteses ou materiais especiais. Com-
pareci ao Simpósio de Próteses da
própria SBOT, quando da comemo-

ração dos setenta anos da Socie-
dade, quando todos os interessados
estiveram presentes, desde os
produtores e importadores destes
materiais, Anvisa, ANS, Ministério da
Saúde e, porque não, a nossa
própria Sociedade. Neste dia, várias
colocações foram feitas com a
intenção clara de não evoluirmos
nesta discussão. A Anvisa dá o aval,
mas não se responsabiliza, a ANS
acha que a sociedade é que tem que
se posicionar, o Ministério da Saúde
só fala sobre o SUS e a Sociedade
de Ortopedia se limita a manter o
"status quo" sem nenhum compro-
metimento. Lembro-me de ter sido
aplaudido pela platéia, sem que isso
tenha importância, após perguntar
ao presidente da mesa se os ma-
teriais apresentados nos estandes
de nossos congressos eram real-
mente bons ou se só estávamos
interessados no faturamento pela
venda do espaço? Ele mais do que
rapidamente justificou que a SBOT
só dá espaço para materiais éticos e
de qualidade comprovada. Está na
hora, portanto, da SBOT colocar a
cara na janela para também tomar
uns tapas e não se esconder atrás
das maravilhosas fachadas de sua
sede. Está na hora de sabermos em
que materiais os ortopedistas brasi-
leiros podem confiar, de darmos um
aval para que empresas de saúde e
cooperativas não fiquem presas a
posicionamentos duvidosos de
alguns colegas, que exigem ma-
teriais numa época e mudam de
fornecedores de forma súbita, sem
nenhuma explicação confiável. (...)
A pergunta agora é: seria ético
utilizar material de uma empresa em
que se é consultor? Não estariam
criando uma divergência de inte-
resses, estes colegas, indicando na
maioria das vezes materiais de seus
"patrões"? Acho que já perdemos
muito tempo sem nenhuma con-
clusão. Está na hora de darmos uma
resposta ao povo brasileiro que hoje
em dia, embora confie nos médicos
mais que em qualquer outro profis-
sional, passou a procurar duas, três
ou mais opiniões antes de se en-
tregar às aventuras cirúrgicas, e
caríssimas a que estão expostos
atualmente.

Caio Brêtas

 Unimed
Sou Ortopedista em Jaraguá do Sul-
SC e gostaria de saber se a UNIMED,
ou qualquer plano de saúde, pode
não autorizar cirurgias Artroscópicas,
ou pagar abaixo da CBHPM sob
alegação de não estar credenciado.
Como devo proceder?
Acyr Hideki Rodrigues da Silva

O credenciamento é individual.
Existem planos de saúde que exigem
documento que comprove se o
médico tem treinamento específico

(curso, certificado, etc). Pagar acima ou
abaixo da CBHPM depende do que se
estabeleceu no contrato entre as partes.
Deve ter mais informações com tua
Regional de Santa Catarina.

 Honorários
Com a implantação da CBHPM, houve
alterações em relação a AMB no que
se refere aos honorários médicos. Havia
um acordo local, com pagamento de
2x a tabela AMB para procedimentos
de vídeo-artroscopias (Unimed-
Joinville-SC), sem pagamento de custo
operacional e sem distinção entre plano
básico e especial (2x AMB-uniforme).
Agora com a implantação da CBHPM
a mesma só quer pagar uma vez e não
tem negociação. Pergunto: posso
atender o paciente pelo convênio e me
negar a fazer a cirurgia pelo mesmo
convênio? Se o paciente quer fazer a
cirurgia comigo, posso abrir mão dos
honorários do convênio e cobrar a
parte? isto será ético?

Mauro Marquiotti

Os honorários médicos devem ser
pagos pela CBHPM e todas as taxas
e custos operacionais devem ser
pagos pelo convênio, inclusive o
direito artroscópico. A CBHPM, através
de sua Câmara Técnica apenas
prevê o pagamento de honorários
médicos. O uso de material ou ma-
teriais é pago a parte.

 CBHPM
A nova CBHPM 2005 não apresenta
os valores dos tratamentos con-
servadores de fraturas. Gostaria
de saber se haverá uma tabela
separada, ou algo assim.

Winston G. Martins

Isto já foi comunicado no jornal da
SBOT - CBHPM 2005. Na parte final
do Sistema Músculo-esquelético e Articu-
lações, em observações, item 5 consta
que todo tratamento traumatológico
que não seja cirúrgico ou redução
incruenta será paga a consulta inicial,
uma nova consulta até 15 dias e a seguir
a cada 30 dias, enquanto persistir o
tratamento conservador.

 Urgência
Gostaria de receber informações sobre
o que define atendimentos de urgência
e emergência em ortopedia. Por exem-
plo, fratura de rádio distal é urgência /
emergência ou procedimento eletivo,
quando de indicação cirúrgica?

Marco Aurélio Taucci
de Castro Júnior

Emergência é o atendimento que
deve ser realizado no momento que o
paciente chega ao PS. (Ex: Luxações,
Fratura Exposta). A urgência é aquele
evento que precisa ser realizado, no
menor tempo possível, ao contrário da
cirurgia eletiva que pode ser reali-
zada a qualquer tempo. Para efeito
de atendimento, a emergência e a
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NOTAS E INFORMAÇÕES

Trabalho

Em reunião realizada na sede da SBOT
Nacional, no dia 18 de janeiro último,

os membros do Conselho Editorial da Revista
Brasileira de Ortopedia mantiveram Carlos
Giesta como editor da revista por mais um
ano. Foi a primeira vez, desde a criação da
RBO, que o editor-chefe é eleito por seus
próprios pares, em vez de ser indicado pelo
presidente da SBOT. A mudança foi
introduzida no ano passado pelo então
presidente  Walter Albertoni para tornar a
escolha mais técnica, embasada em critérios
científicos. Desde então os integrantes do
Corpo Editorial indicam os membros do
Conselho Editorial que, por sua vez,
escolhem o editor-chefe da RBO.

Em recente Assembléia Geral Extraordi-
nária a Regional de Goiás aprovou seu

novo estatuto, com as ade-quações ao novo
Código Civil Brasileiro e em harmonia com
o estatuto da SBOT Nacional. O estudo das
alterações foi realizado por uma comissão
local coordenada pelo colega Ricardo
Esperidião. Ressaltamos a valiosa colabo-
ração do dr. Marcelo Mercadante e da
assessora jurídica da SBOT, dra. Adriana C.
Turri Joubert, que fizeram os "ajustes finos"
do projeto. O novo estatuto encontra-se em
fase de registro.

Sandro Reginaldo
Presidente SBOT-GO

Regional Goiás

Reunião do Conselho Editorial da RBO.

O XII Congresso  Bra-
sileiro de Trauma

Ortopédico vai acontecer
entre os dias 18 e 20 de
maio de 2006, em
Búzios, litoral do Rio de
Janeiro. Já foram con-
firmadas as presenças
de H. Stedtfeld e P.
Rommens, ambos da
Alemanha.
Informações e inscrições:
0800 557268 (SBOT) e
21 2543-3844 (SBOT-
RJ), ou acesse o site:
www.traumaortopedico.com.br
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UBC - Trauma 2006
Banff / Canadá • www.cme.med.ubc.ca22 a 25

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

13 a 16

E V E N T O S   2 0 0 6
Annual Meeting
Chicago / EUA • www.aaos.org22 a 26

M
a
r

IV Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica
Florianópolis / SC • luizdevincenzi@uol.com.br24 a 26

A
b
r

CIOT - 2006
HCFMUSP / SP • F: (11) 3069-6815 / 3062-169120 a 22

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

29 a
01/05

AGENDA

XII Congresso Norte-nordeste de
Ortopedia e Traumatologia
Teresina/ Piauí • F: (86) 3223-9444

04 a 06

M
a
i

XII Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Búzios / RJ • F: (21) 2543-384418 a 20

VI Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Ombro e Cotovelo
Goiânia /  GO • F: (62) 3215-8069

01 a 03

IOF World Congress on Osteoporosis
Toronto / Canadá
www.osteofound.org/wco/2006/media_centre.php

02 a 06

IX Congreso Internacional de
Artroscopía y Medicina Del Deporte
Buenos Aires / Argentina • F: (54 11) 4811-2089
www.artroscopia.com.ar

04 a 07

V Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia
Canoas / RS • F: (51) 3330-1112 • www.sotulbra.com.br15 a 17

VII Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
Vitória / ES • F: (27) 3324-133315 a 18

38º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Fortaleza / CE • F: (11) 3887-777211 a 14
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aprovação, parte dos mem-
bros passa a ser indicada
pelo presidente em exercício,
enquanto que a outra parte
permanece da gestão an-
terior. Este mecanismo visa
manter a continuidade dos
trabalhos e a transmissão
da experiência aos novos
membros, dando uma se-
qüência salutar entre as
diretorias", explica
o presidente da
Comissão de In-

formática, Pedro Péricles. Para
ele, a segurança da execução
dos projetos pendentes, assim
com a manutenção das ações
já executadas e o crescimento
e aprimoramento com a
chegada de novos membros
a cada gestão são alguns dos
ganhos da SBOT e dos

ortopedistas com
as novas comissões perma-
nentes. "A partir de agora
estas três comissões deverão
elaborar seus estatutos para
aprovação final pela Co-
missão Executiva. O ideal e
que isso já ocorra na próxima
reunião", diz.
Para o presidente da Co-
missão de Campanhas Pú-
blicas e Ações Sociais, Edilson
Forlin a decisão revela o
amadurecimento da SBOT

enquanto sociedade civil. "A missão da
Ortopedia não se limita apenas ao
atendimento médico, mas também via-
bilizar ações que resultem na diminuição
das lesões e afecções ortopédicas. Este

é um papel fundamental que passou
a ser valorizado a partir de agora",
declarou. Segundo ele, a organi-
zação de campanha sempre foi uma
das prioridades da SBOT, mas esse
trabalho dependia de circunstâncias de
momento ou das prioridades da
diretoria. "A partir de agora vamos
trabalhar com um cronograma de ações
previamente discutido. Por isso haverá
um trabalho mais estruturado e

continuado, onde a preocu-
pação com a prevenção será
constante, com resultados
melhores no futuro".
Pensamento semelhante tem
o presidente da Comissão de
Previdência, Ricardo Espe-
ridião. "O benefício que
oferecemos aos sócios é
permanente e é salutar que a
comissão também seja
permanente, para não haver
mudanças nesse processo.

Essa segurança é importante para os
sócios, na medida em que ele entende
que os recursos investidos por ele na
SBOT terão frutos daqui a 10, 15 ou 20
anos", disse. Outro fator positivo é que
a normatização das atividades da
Comissão de Previdência poderá levar
a uma maior adesão dos ortopedistas
aos projetos que serão desenvolvidos no
futuro. "Tem havido uma grande
conscientização das diretorias da SBOT
da necessidade de oferecermos
assistência em todas as áreas. Essa nova
visão tem contribuído muito para o
crescimento da nossa sociedade como
um todo e tem levado os colegas a
valorizarem aquilo que a SBOT oferece
a eles", diz Esperidião.

Comissões PermanentesComissões Permanentes

O recadastramento, o
desenvolvimento de um sistema
de avaliação interativo para o
TEOT e a campanha Criança

Protegida foram algumas das
ações desenvolvidas.

Pedro Péricles
Ribeiro Baptista

Edilson Forlin

Ricardo
Esperidião

AASBOT aprovou a trans-
formação das comis-
sões Campanhas Pú-

blicas e Ações Sociais,
Informática e Previdência em
Comissões Permanentes. A
proposta foi feita pelo
presidente da SBOT, Arlindo
Pardini na última reunião da
Comissão Executiva, ocorrida
em janeiro. "O trabalho que
vem sendo desenvolvido por
estas comissões, sua impor-
tância no nosso contexto atual
e a necessidade de haver um trabalho
continuado nestas áreas são algumas
das razões pelas quais entendemos
que estas comissões devam ser per-
manentes", defendeu ele ao colocar
assunto em discussão. Com a apro-
vação, as comissões deverão ter um
regimento interno para se adequar
aos estatutos da SBOT e a aprovação
final será na próxima reunião
da Comissão Executiva, que
acontece em abril.
Uma comissão passa a ser
permanente quando se consi-
dera sua atuação necessária
para manter e incrementar os
serviços por ela prestados. A
Comissão de Informática, por
exemplo, foi criada na esteira
de uma série de mudanças
estruturais ocorridas em 2005,
permitindo à SBOT incorporar
novos recursos  tecnológicos.
"Uma vez entendida a necessidade de
se manter a continuidade do trabalho
desenvolvido por uma comissão, o
presidente propõe a mudança de
transitória para permanente. Com a

As comissões de Campanhas Públicas e Ações Sociais, Informática e Previdência serão
transformadas em Comissões Permanentes


