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Palavra do
presidente

Crescendo
Crescendo

na crise

Desde minha formação tenho ouvido falar de
crises no sistema de saúde e, como presidente
da SBOT, esta também tem sido minha
preocupação. Cabem duas alternativas:
podemos ficar lamentando ou dar a volta por
cima. Prefiro ver as dificuldades como um
incentivo a mais para continuar lutando por
aquilo que queremos.
Pág. 02

Editorial

Uma e outra coisa

A conseqüência do "medo da crítica" e risco
para a auto imagem é que, inconscientemente, se criou uma "literatura positiva", onde
quase que exclusivamente, só se publicam
casuísticas de bons resultados e não se escreve
sobre falhas nos diagnósticos difíceis, maus
resultados e complicações.
Pág. 02

Entrevista

Auditoria Médica

O Jornal da SBOT abre espaço para que
auditores dos convênios médicos expliquem
os motivos que levam as empresas a
recusarem determinados procedimentos. A
solicitação de entrevista foi feita a cinco
empresas, mas somente a Cassi atendeu ao
pedido, através da gerente de regulação,
Isabella Vasconcelos de Oliveira.
Pág. 03

Julgamento Simulado
Um dos objetivos dos julgamentos simulados organizados pelos Conselhos Regionais de Medicina em todo o Brasil
é conhecer as sutilezas que existem por
trás de uma denúncia.
Pág. 09

D

entre os temas abordados nesta
edição, dois merecem destaque:
o Congresso da Academia
Americana e o "Dia Nacional da
Criança Protegida", em maio. Não
porque sejam mais importantes, mas
porque suas implicações no futuro
são altamente positivas para a
Ortopedia Brasileira. No Congresso da AAOS, por exemplo, a
diretoria da SBOT sugeriu
diversos convênios que, se
aprovados, irão proporcionar
inúmeros benefícios na área
de educação continuada.
Com relação à criação do
Dia Nacional da Criança
Protegida, a ação da SBOT
vai fazer com que milhares
de crianças de todo o Brasil
tenham uma perspectiva de
vida melhor.
Págs. 06 E 07

Congresso da SBOT
Os trabalhos de
organização do
CBOT de Fortaleza
estão seguindo dentro do previsto e a
expectativa é que haja
cerca de cinco mil
congressistas. O incentivo às pré-inscrições é
o maior desafio da
Comissão Organizadora.
Pág. 05

Projeto

Diretrizes
O objetivo das diretrizes não é ditar leis
sobre determinado tema e nem proibir o
uso de moderna tecnologia aos que têm
recursos, mas sim, encontrar um denominador comum que contemple a boa
qualidade do atendimento ao paciente à luz
da realidade, adotando procedimentos
tradicionais ou alternativos.
Pág. 12

FAÇA O SEU RECADASTRAMENTO
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PALAVRA DO PRESIDENTE

EDITORIAL

Uma coisa é

uma coisa...

A

s dificuldades para abordarmos assuntos pouco agradáveis nos fazem afastar
o problema, como ordem natural de
um mecanismo de defesa. Comportamento do
tipo "só quero saber do que pode dar certo,
não tenho tempo a perder". Você pode constatar isto nas posturas humanas diante dos
questionamentos diretos em entrevistas
publicadas na mídia impressa e eletrônica. É
aquela "saída" que os políticos chamam de
agenda positiva. Tudo bem que isso aconteça
como comportamento geral, mas nas ciências
tem criado enormes problemas com a perspectiva ilusória de que tudo é fácil, tudo dá
certo e que não há complicações no imenso e
complexo universo dos resultados na investigação diagnóstica e nos imprecisos caminhos
da terapêutica.
A conseqüência desse "medo da crítica" e risco
para a auto imagem é que, inconscientemente,
se criou uma "literatura positiva", onde quase
que exclusivamente, só se publicam casuísticas
de bons resultados e não se escreve sobre
falhas nos diagnóstico difíceis, maus resultados
e complicações. Desfechos que todos nós
sabemos que existem e "só não acontecem para
quem não opera", como se diz corriqueiramente. Por outro lado, agindo no vácuo desta
brecha advogados e magistrados atuam com
base apenas no que está escrito. Encontram
relatos pinçados de livros e artigos em que tudo
é aparentemente muito fácil e simples e passam
a caracterizar como erro médico as dificuldades no diagnóstico precoce e complicações
que são previsíveis no amplo espectro dos
tratamentos e na própria evolução natural da
doença. É preciso escrever sobre os maus
resultados. Simplesmente porque existem, e
não só aqui no maravilhoso país tropical, pois
estamos no exato compasso científico do
primeiro mundo: tanto nos erros quanto nos
acertos. Veja as situações práticas: qualquer
um pode fazer o diagnóstico de uma poliomielite com a paralisia já instalada; até um
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Estrela do Mar
Um pequenino grão de areia
Que era um pobre sonhador
Olhando viu uma estrela
Imaginou coisas de amor
Passaram anos, muitos anos
Ela no céu, ele no mar
Dizem que nunca o pobrezinho
Pôde com ela se encontrar
Se houve ou se não houve
Alguma coisa entre eles dois
Ninguém soube até hoje explicar
O que há de verdade
É que depois, muito depois
Apareceu uma estrela no mar
Marino Pinto e Paulo Soledade
graduando diagnostica uma osteomielite
hematogênica aguda quando vê uma perna
aberta de criança "purgando". Mas quem os
faria nas fases sub-reptícias iniciais do processo
agudo? Quantos se sentem totalmente à
vontade para intervir quando os sinais e
sintomas têm a indistinguibilidade de um
quadro sistêmico geral e não localizado? É
difícil! Tudo isso sem contar com o questionamento contemporâneo mais comum por
parte dos responsáveis, que não autorizam
procedimentos na urgência e buscam a
segunda opinião, que é legítima, mas por
vezes, retardada e prejudicial, pois a
intervenção tem de ser aguda e precoce. De
igual forma, com especiais e traiçoeiras
nuances nas dificuldades e riscos de falhas, está
a luxação congênita do quadril, que também
por isso deve ser denominada "displasia do
desenvolvimento do quadril". Há que se
reconhecer o trabalho do berçarista, que atua
em situação crítica e estressante. Dentre todos
os cuidados para restaurar a normalidade dos
dados vitais e um cem número de procedimentos desempenhados no momento emergencial do parto, o infeliz deveria ter feito com
precisão o diagnóstico de uma instabilidade
dos quadris. Fato que nem sempre se manifesta
com evidência naquele momento. Errou?
Cláudio Santili
Editor-chefe

Os ortopedistas e a

CRISE NA SAÚDE

D

esde o início de minhas
atividades na SBOT (já
se vão mais de 20 anos)
sempre ouvi – e algumas vezes,
vivi – comentários, discussões e
debates sobre uma ou outra crise.
Pelos idos de 1967 a assistência
médica da Previdência Social era
dividida de acordo com a
profissão do segurado. Assim,
existiam os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS) dos
Comerciários, dos Industriários,
dos Bancários, dos Empregados
de Transportes e de Cargas etc.
Era possível ter vínculo empregatício como médico em dois
deles e havia uma extensa rede
hospitalar credenciada. Embora
se trabalhasse sem grandes
pressões, havia sempre uma crise:
ou porque os institutos pagavam
pouco, atrasavam o pagamento
ou porque o sistema de contratação era mais político do que
técnico. Veio a fusão dos IAPS e
criou-se uma estrutura gigantesca – o Instituto Nacional de
Previdência Social (Inamps). Nova
crise, novos debates, ameaças de
greve etc.
A Constituição de 1988 universalizou o atendimento à saúde
e criou o Sistema Único de
Saúde (SUS). Apesar de constituir um dos melhores projetos
do mundo, pelo menos do ponto
de vista teórico, o SUS tem colecionado problemas num volume
cada vez maior com o passar dos
anos, sobretudo em função do
mau gerenciamento e da escassez
de recursos financeiros. A grande

Ligue grátis 0800 557268

verdade é que os modelos de
atendimento implantados no
Brasil nunca foram totalmente
eficazes para garantir o acesso
à saúde para a população e tampouco criaram condições ideais
de trabalho para os médicos,
que viram seus honorários minguarem ao mesmo tempo em
que sentiam as pressões por
uma formação mais qualificada
e atualização constante.
O fato é que no Brasil a saúde
pública tem estado em crise
perene. Por força do juramento
que fizemos, constituímos o único
elo que mantém os cuidados
aos pacientes em patamares
aceitáveis e, a despeito de este
ser o dever do estado, não raramente imputam-se a nós o
ônus pelo alto custo da medicina,
como se fôssemos responsáveis
pelo gerenciamento do sistema.
Mas conquanto os problemas
desestabilizem nossa atividade,
compelindo-nos para uma espécie de purgatório profissional, é
inegável que eles também nos
fortalecem e nos dão razões para
continuar lutando pela nossa
sobrevivência. Nos últimos cinco
anos ganhamos terreno sobre a
intolerância e sobre aqueles que
visam o lucro fácil, através de projetos como a CBHPM, a Lei do Ato
Médico e a criação da Ordem dos
Médicos do Brasil. Devemos continuar firmes, sem nos esquecer
de que, apesar de todas as crises,
ainda estamos aqui!
Arlindo Gomes Pardini Jr.
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTA

E

Auditoria médica

m linhas gerais, qual é a função de um auditor médico?
O auditor médico tem um importante papel na regulação dos sistemas de
saúde. Suas funções são diversas, indo
desde a autorização de procedimentos
e materiais, análise de faturas hospitalares e avaliação técnica da rede de
prestadores, até a aferição do grau de
satisfação dos usuários.

Quais são os critérios adotados
pelas empresas para aceitar ou
recusar tratamento cirúrgico?
A pergunta não está muito clara. Os
planos adotam critérios que se baseiam em cobertura contratual, tabelas
de procedimentos médicos e rol de
procedimentos da ANS.
Na Ortopedia e Traumatologia os
termos urgência e emergência
têm a mesma gravidade e os
ortopedistas entendem que a
autorização para uso do material deve ter o mesmo prazo
para liberação. Como sua empresa analisa esta questão?
O prestador deve solicitar a senha
para liberação do procedimento cirúrgico concomitante à solicitação do
material a ser utilizado. Caso não haja
tempo útil para tal, a análise e autorização serão retrospectivas ao procedimento, geralmente no momento da
análise da conta hospitalar.

É possível a conta de uma eventual cirurgia ser glosada (total ou
parcial) mesmo nos casos em que
o auditor autorizou o procedimento previamente? Por quê?
Sim. Mesmo que o auditor tenha
autorizado o procedimento, podem ser
cobrados em fatura
materiais ou medicamentos que não sejam pertinentes àquele determinado tipo de cirurgia, ou
que estejam em desacordo com o que foi realizado ou até mesmo,
estejam sendo cobrados
em excesso. Nestes casos,
caberá glosa na conta.

houver acusação de maus resultados por parte do paciente devido ao uso de material não solicitado pelo cirurgião, a empresa
pode assumir parte da indenização em caso de processo?
As empresas são co-responsáveis
pelos procedimentos e
materiais que autorizam,
assim como os médicos
assistentes.
Foto: Div. de Com. e MKT/Cassi

Nos últimos meses
temos publicado
diversas matérias sobre
o trabalho de auditoria
médica, geralmente com
críticas às glosas e ao
anonimato dos auditores
responsáveis pelas
autorizações de
procedimento. Com o
objetivo de entender um
pouco como é feito esse
trabalho, o Jornal da
SBOT tentou entrevistar
representantes dos
quatro grupos que
atuam nesse segmento:
Seguradoras,
Autogestão, Medicina
de Grupo e Cooperativa.
A única empresa que
concordou em falar
sobre o assunto foi a
Cassi, representando as
autogestões. Sul América
e Amil preferiram não
se manifestar e Unimed
Paulistana e Bradesco
não deram resposta.
Leia a entrevista com
a gerente de regulação
da Cassi, Isabella
Vasconcellos de Oliveira.

Geralmente o médico
fica sem saber o
nome do auditor que
aprovou ou negou
determinado procedimento. Há alguma
determinação nesse
A solicitação do mésentido?
dico por determinado
Não é o médico auditor
Isabella
material é seguida?
que nega ou autoriza
Vasconcellos de
Nos casos em que isso
qualquer procedimento,
Oliveira
não ocorre, quais são
e sim a empresa para a
as principais causas?
qual ele trabalha que
Sim. Nos casos em que isso não
oferece ou não cobertura para
ocorre, geralmente acontece de o
determinados procedimentos.
material que está sendo pedido fazer
parte de uma nova técnica cirúrgica
Uma das alternativas pronão coberta, na qual o médico assispostas pelos médicos para retente solicita autorização utilizando-se
solver os problemas nessa área
de analogia de códigos, o que não é
é haver maior contato entre
permitido pelos planos.
os auditores dos convênios e
os prestadores de serviços. Esta
Os implantes ortopédicos têm
idéia é pertinente?
várias marcas e procedência. Se
Certamente a idéia será bem-vinda.

RBO

A indexação numa
base de dados
internacional é
fundamental para
conferir maior
seriedade e prestígio
a um periódico
científico. No caso da
Revista Brasileira de
Ortopedia o processo
de indexação pode
estar perto de um
desfecho favorável. O
editor-chefe da RBO,
Carlos Giesta falou
sobre o assunto ao
Jornal da SBOT.
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Conhecimento compartilhado
C

omo está a indexação da
RBO?
O processo está adiantado. Acredito
que no início do segundo semestre
deste ano nosso desejo se realize.
Que exigências ou adequações
precisaram ser feitas?
Adaptamos a Revista às normas do Comitê Internacional de
Editores de Revistas Médicas em
2004, fato que em muito vem
facilitando o andamento do processo de indexação, que normalmente é de evolução lenta e gradual. São mudanças na formatação da revista e nas normas
de redação.
O ponto alto foi a adoção de
um processo de avaliação pelos
pares (peer review), que proporciona ao leitor a certeza de que a
informação que ele recebe passou

por criterioso processo
de avaliação e aprimoramento.
Qual é a importância
da indexação?
A Revista terá a sua qualificação, como periódico médico, melhorada. Esta situação a
colocará entre as melhores do mundo.

lização – para mim esta
política tem de ser fixa e
inflexível – e também
assim entende o Conselho Editorial. Mas, que
a RBO já atingiu alto
nível de qualificação,
não há dúvida.

Na última reunião
do conselho editorial o senhor foi
mantido pelos seus
É possível melhorar
pares para mais um
Carlos Giesta
ainda mais o conperíodo à frente da
teúdo científico da
RBO. Como o senhor
RBO ou a revista já conseguiu
avalia esse fato e qual sua
atingir o ápice, em sua opinião?
opinião sobre essa forma de
Certamente que com a rápida evoescolha?
A escolha do editor-chefe por eleição
lução de tudo que diz respeito
de seus pares, os Membros do
a meios de comunicação, nossa
Conselho Editorial, é ato democrático
RBO deve ser mantida em permaque acatei com aplausos.
nente processo de renovação e atua-

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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EDITORIAL DEFESA PROFISSIONAL

X

Ortopedista

J

Ortopedista

ortopedia ou de qualquer outra
á faz algum tempo que está
narem contra esta violência
especialidade deveria ser com maacontecendo um comportaadministrativa. A raiz de tudo,
nutenção da hierarquia e oportumento lastimável de alguns
além dos casos de má índole,
nidade para os mais jovens, que
colegas que ocupam os lugares de
está no excesso de médicos e
entrariam pela "porta da frente".
outros sem a menor cerimônia.
no aviltamento da nossa proO que ocorre geralmente, é
A história é sempre a mesma:
fissão. O que a SBOT pode
que o hospital deixa de pagar
um grupo de médicos agrufazer é lutar sempre por mea equipe que está trabalhando,
pados em Pessoa Jurídica prestam
lhores condições de remuneração e pelo credenserviços num hospital,
ciamento universal,
há muitos anos se“Se não mantivermos entre nós o
única forma de ampliar
guidos, deixam de remínimo respeito não será com os
o nosso mercado de
ceber seus honorários
leigos, administradores, provedores
trabalho, acabando
por muitos meses, reou donos de hospital que iremos
com a exploração de
clamam junto à direção,
conseguir isso. A substituição de
colegas principalmente
são dispensados e subscolegas num serviço de ortopedia ou
pela medicina de fins
tituídos por outros que
de
qualquer
outra
especialidade
lucrativos.
nem sequer perguntam
deveria ser com manutenção da
Já temos casos pao que aconteceu com
recidos e conseguimos
os que os antecederam.
hierarquia e oportunidade para
reverter alguns. A divulIsto está divulgado no
os mais jovens, que entrariam
gação pelo nosso jornal
nosso jornal e as propela "porta da frente".
certamente irá inibir
vidências que a Coque não pode manter o serviço
procedimentos como os ocormissão de Defesa Profissional
por muito tempo, abrindo a
ridos em Campinas, no hosjá tomou serão inquirir os coguarda, e impedindo que o
pital Irmãos Penteado, conforme
legas e denunciá-los ao CRM, se
CRM atue, pelo abandono do
matéria publicada.
confirmada a transgressão.
serviço, possibilitando que a
Para terminar, lembro-me da
Sinal dos tempos, ausência total
nova equipe (antiética) não
entrevista com o dr. Adib Jatene
de ética, excesso de mão de obra
seja enquadrada em nenhum
sobre o que ele considerava mais
ou falta de vergonha mesmo?
artigo...
importante na vida de um méSe não mantivermos entre nós o
Como a SBOT não tem poder
dico: ser reconhecido e respeitado
mínimo respeito não será com os
de punir, cabe a ela divulgar
pelos pares.
leigos, administradores, proveos fatos e apoiar as diredores ou donos de hospital que
George Bitar
torias clínicas e comissões de
iremos conseguir isso. A substiPres.
Com.
Defesa
Profissional
ética do hospital para se posiciotuição de colegas num serviço de
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DEFESA
PROFISSIONAL

Ortopedistas
perseguidos
em Campinas
Segundo os médicos, a
administração do hospital
Irmãos Penteado está
tentando substituir a equipe
com a contratação de outros
profissionais.

U

ma equipe composta por dez
ortopedistas que trabalham
no Hospital Irmãos Penteado, de Campinas, no interior
paulista, enviou uma correspondência à SBOT relatando que há um
ano os honorários estão sendo
retidos e o hospital se nega a
negociar. Segundo os ortopedistas,
a administração do hospital está
tentando substituir a equipe com a
contratação de outros profissionais.
O problema vem se arrastando há
pelo menos oitos meses. Em julho
do ano passado eles protocolaram
uma correspondência na delegacia
do Cremesp em Campinas, na qual
solicitam orientações. "Que o conselho fique ciente de tal situação e
nos oriente as medidas que devam
ser tomadas para que nós, médicos
e pacientes, não sejamos prejudicados e que a administração deste
hospital fique impossibilitada de
colocar qualquer profissional para
ocupar nossas funções enquanto
não prestar contas com os profissionais que há muitos anos prestam
serviços a esta instituição", diz o
trecho final da carta.

Jornal da SBOT

O Congresso da SBOT em Fortaleza
deverá receber cerca de cinco mil
inscritos, de acordo com o presidente
Francisco Machado. As programações
Social e Científica já estão em fase de
finalização e estão sendo organizadas
para que os congressistas tirem o
melhor proveito turístico e científico.

O

próximo Congresso Brasileiro
foi totalmente reformado, com salas
de Ortopedia e Traumatoe auditórios adequados, além de
logia deverá receber cerca
ar climatizado. Além disso, temos
de cinco mil inscritos, na avaliuma excelente malha aérea e esação dos presidentes do
trutura hoteleira com
Congresso, Francisco
50 mil leitos", informou
Machado, e da ComisFrancisco Machado.
são Científica, Luiz Carlos
O aspecto informal que
Sobania. Se as previsões
se pretende imprimir
se confirmarem, o 38º
ao CBOT de Fortaleza
CBOT, que acontece enreflete o nome dado
tre os dias 11 e 14 de noaos eventos que irão
vembro em Fortaleza,
compor o Programa
capital do Ceará, será
Social. A "Festa de Início"
um dos maiores de todos
será com o cantor Fagner,
os tempos em número
mas tem também a "Festa
de congressistas.
do Meio (Uma noite no
O otimismo tem uma boa
Mucuripe Club), e a "Festa
“A cidade de
explicação. A cidade de
do Fim (Reveillon fora
Fortaleza possui
Fortaleza possui todos os
de época), onde todos
atributos naturais para o todos os atributos
deverão comparecer de
naturais para o
turismo, sendo considebranco. Todos os inscritos,
rada uma das mais belas
incluindo os acompaturismo, sendo
capitais do Nordeste
nhantes, terão acesso à
considerada uma
Brasileiro. Além disso,
programação social.
das mais belas
nos últimos anos re"Será um evento de incapitais do
cebeu grandes invesclusão e não de exNordeste
timentos, tanto do setor
clusão", garante MaBrasileiro”.
público quanto privado
chado. A Comissão OrFrancisco Machado
e está mais do que
ganizadora está dando
preparada para receber
tanta importância para
eventos de grandes proporções. "O
inscrições antecipadas que somente
Centro de Convenções da cidade
os pré-inscritos até 30 de setembro

poderão concorrer a um automóvel
zero km que será sorteado durante o
congresso. E uma novidade: um segundo carro será sorteado somente
entre os acompanhantes.
"Queremos incentivar as inscrições
antecipadas de congressistas e
A Festa de Início do 38º CBOT
acompanhantes para oferecer um
será com o cantor Fagner.
serviço melhor, além do fato desta
teza será um grande evento", adianser uma decisão inteligente, já
tou. Um dos destaques é o Fórum
que o preço das inscrições será
que vai acontecer no primeiro dia
maior no local do evento", lembrou
e que vai discutir a questão dos
o presidente do CBOT.
maus tratos na infância.
Com relação à PrograSegundo Sobania, o
mação Científica, Luiz
evento será coordenado
Carlos Sobania adiantou
pela Comissão de Camque o conteúdo já esta
panhas Públicas e Ações
quase pronto, faltando
Sociais da SBOT em
apenas definir a grade de
conjunto com a Regional
conferencistas. "Falta
do Ceará e vai contar
apenas cruzar alguns
com representantes da
nomes para também
Prefeitura de Fortaleza e
finalizarmos tudo. Creio
do Governo do Estado.
que dentro de mais
"Esse fórum terá por
alguns dias teremos
objetivo promover uma
todas as confirmações de
mudança de comporque necessitamos. O
Luiz Carlos Sobania,
tamento no poder púimportante é frisar que
presidente da
blico sobre como tratar
nossa intenção é transComissão Científica.
a questão da violência
mitir todas as inforcontra as crianças. É um promações com bastante antecedência
blema crônico que merece nossa
para que os colegas possam planejar
atenção", disse.
sua ida com tranqüilidade. Com cer-

Inscrições

DESTAQUES

Categorias

Temas de atualização
até 30/06 até 31/07 até 31/08 até 30/09 No local

Sócios SBOT quites

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Sócios SBOT não quites

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

obtido em 2004/2005/2006
500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

Acompanhantes

100,00

100,00

150,00

150,00

200,00

OBS.: Congressistas e acompanhantes pré-inscritos até 30/09 concorrerão ao sorteio de um carro 0 km.

• Fratura Exposta
• Maus Tratos na Infância
• Artrose do Joelho
• Hálux Valgo
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Novos conceitos da reconstrução do ligamento cruzado anterior - seleção
e fixação do enxerto
Como proceder frente à suspeita de uma lesão óssea maligna
Atendimento primário da lesão traumática da mão

Não sócios e Outros Profissionais

Temas Oficiais

Princípios no tratamento das pseudartroses diafisárias do membro inferior

Tratamento da instabilidade glenoumeral recorrente: aberta X endoscópica

Estudantes**, Residentes e
Sócios SBOT Quites com TEOT

Foto: Gentil Barreira

CONGRESSO DA SBOT

Convidados
internacionais
• James T. Guille • Robert W. Gaines
• Ramon Gustilo • Steffen Oesser

Como evitar complicações no tratamento da epifisiólise proximal do fêmur
Otimizando os resultados das osteotomias ao redor do joelho
Como tratar as lesões ligamentares associadas à fratura do tornozelo
(sindesmose - ligamento deltoide)
Novos conceitos no tratamento da fratura instável do terço distal do rádio
Fratura transtrocanteriana: osteosíntese extramedular X intramedular
Analgesia pré, per e pós operatório em traumato
traumato--ortopedia
Lombalgia: revendo mitos e velhos conceitos

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

O Congresso da
AAOS, maior evento
de ortopedia do
mundo, reuniu
cerca de 30 mil
pessoas em
Chicago, entre
congressistas,
conferencistas e
expositores. O
Brasil foi
representado por
uma delegação
composta por
cerca de 150
ortopedistas.
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Congresso da AA

O presidente da SBOT, Arlindo Pardini na solenidade de abertura apresentando a Ortopedia
Brasileira e a reunião com a diretora de assuntos internacionais da AAOS,
Linne Dowling: reforço na parceria e sugetões de novos projetos.

P

or qualquer ângulo que se
importantes foi a reunião com a
tado por Arlindo Pardini. A proolhe, não há similares no
diretora de assuntos internaposta é que a AAOS envie quatro
mundo para comparar o
cionais da AAOS, Linne Dowling,
professores por ano para proferir
Congresso Anual da American
com a presença do presidente da
palestras em temas básicos nas
Academy of Orthopaedics SurSBOT, Arlindo Pardini e do 1º
quatro regiões brasileiras, em
geons (Academia Americana
vice-presidente, Marcos Musafir,
formato de mesas-redondas.
de Ortopedia). Quem compaalém da gerente de eventos,
Outra solicitação da SBOT
rece pela primeira vez fica surCláudia Sartori. O encontro serà AAOS foi com relação à
preso com as proliberação do conporções do congresso,
teúdo do Orthopae“A proposta é que a AAOS envie
a começar pelo tadics Knowledge Online
quatro professores por ano para
manho do centro de
(OKO) – projeto de
exposições, dos estan- proferir palestras em temas básicos educação continuada
des montados na área nas quatro regiões brasileiras, em mais importante da
de exposição e audiAAOS – para a Biblioformato de mesas-redondas”.
tórios utilizados para
teca Virtual da SBOT.
cursos e conferências.
"Se estes convênios se
Ao todo, o congresso teve cerca
viu para reforçar a parceria que
confirmarem poderemos intenside 12 mil ortopedistas inscritos,
a SBOT mantém com a AAOS
ficar ainda mais o trabalho de
cinco mil conferencistas e acomcom relação aos Highlights do
educação continuada para os
panhantes e mais de 13 mil proCongresso e a tradução do
sócios da SBOT", afirmou Arlindo
fissionais, totalizando cerca de
Journal e, também para a suPardini. No encontro a Diretoria
30 mil pessoas.
gestão de novos projetos, como
da SBOT oficializou o convite
Houve pelo menos três moo "Professor Visitante", apresenpara que o presidente da AAOS,
mentos importantes para a SBOT.
O primeiro, na solenidade de
abertura, quando o presidente
Arlindo Pardini apresentou a
Ortopedia Brasileira para representantes de mais de 70 sociedades de ortopedia do mundo
e aproveitou para convidar a
todos para o Congresso de
Fortaleza. Destaque, também,
para o estande da SBOT montado durante o evento e que
foi referência para os ortopedistas brasileiros presentes,
com um detalhe: neste ano o
estande recebeu visitas de uma
número maior de ortopedistas
de outros países, sobretudo
dos Estados Unidos, interessados
em saber um pouco mais sobre
Estande da SBOT: referência para os ortopedistas brasileiros e
o Brasil. Um dos momentos mais
grande número de visitantes internacionais.

Ligue grátis 0800 557268

Jornal da SBOT

AAOS

Stuart L. Weinstein para vir ao
Brasil por ocasião dos Congressos
de Fortaleza, neste ano, e de São
Paulo, em 2007.
SLAOT – A diretoria da SBOT –
representada por Arlindo Pardini,
Marcos Musafir e pelo delegado
da SBOT junto a SLAOT, José
Sérgio Franco – participou da
reunião da Comissão Executiva
da Sociedade Latino-americana
de Ortopedia e Traumatologia
(SLAOT), na qual se discutiu
o Estatuto da entidade para
adequá-lo às caracteristicas da
Ortopedia na América Latina.
Ficou confirmada a participação
da SLAOT no Congresso de Fortaleza bem como a realização de
mais uma reunião de sua Comissão Executiva durante o CBOT.

Simpósios
pós-AAOS
Este ano os simpósios serão
realizados em 10 capitais
brasileiras. O primeiro
encontro foi em São Paulo,
no dia 08 de abril.

O

s ortopedistas brasileiros que
não puderam comparecer ao
Congresso da Academia Americana de Ortopedia terão a
oportunidade de se atualizar
com os principais destaques. Os
"Highlights da Academia", como
ficaram conhecidos os simpósios
realizados no Brasil imediatamente após o congresso da AAOS,
serão realizados em 10 capitais,
começando por São Paulo, no dia
08 de abril. Patrocinados pela
Pfizer, os encontros fazem parte de
uma parceria firmada entre a
SBOT e a American Academy of
Orthopaedic Surgeons há seis
anos. Anote as datas e confirme
sua presença.
Simpósio pós-AAOS 2006

O8 de abril
13 de maio
20 de maio
27 de maio
10 de junho
24 de junho
01 de julho
08 de julho
22 de julho
29 de julho

Jan/Fev2006
Março
2006

São PPaulo
aulo (SP)
Porto Alegre (RS)
Goiânia (GO)
Brasília (DF)
Fortaleza (CE)
Rio de Janeiro (RJ)
Curitiba (PR)
Recife (PE)
Salvador (BA)
Belo Horizonte (MG)

SOLIDARIEDADE

Um projeto de INCLUSÃO

SOCIAL

O convênio entre a SBOT
e a APAE continua
rendendo bons frutos.

O

NACE - Núcleo de Ações
Comunitárias Especiais –
projeto ligado à regional
da SBOT-SP, mais uma vez
demonstrou seu compromisso social
ao fazer uma doação em dinheiro
para a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de São Paulo
(APAE-SP). Os recursos, da ordem
de R$ 1.200,00 foram doados para
o Projeto de Inclusão Pela Arte
(PIPA), atividade idealizada pela
APAE-SP da qual participam
crianças da comunidade não
portadoras de deficiência e crianças
atendidas pela APAE-SP com o
objetivo de promover uma integração entre elas.
O cheque foi entregue por Léa
Albertoni e Sandra Pereira, coordenadoras do Projeto Nace, para o
presidente da APAE-SP, Fábio
Ramasini Mechara. Ao receber cheque ele afirmou que o mais importante para a APAE não é o volume
de recursos financeiros que recebe,
mas a solidariedade. "A causa da
inclusão precisa do envolvimento de
pessoas. A questão orçamentária é
um desdobramento natural do

O projeto APAE é conduzido por
mulheres de ortopedistas e
profissionais ligadas a regional
da SBOT em São Paulo.

envolvimento e do engajamento de
novos voluntários. O ponto principal dessa parceria com a SBOT é
a demonstração do quanto é
importante se trabalhar em rede,
multiplicando as idéias e ampliando
os nossos horizontes", declarou ao
Jornal da SBOT. Segundo Léa e
Sandra o Nace foi criado justamente com o objetivo de auxiliar entidades e instituições que atuam na
área social para a elaboração e
execução de projetos e campanhas
assistenciais. Segundo elas os recursos doados à APAE de São Paulo

Sandra Pereira e Léa Albertoni
(à esq.) durante a reunião com
o presidente da APAE-SP, Fábio
Ramasini Mechara (ao centro).

foram levantados em campanhas
internas dentro do próprio Nace e
com a venda de camisetas durante
o Congresso de Vitória. "Nós nos
revezamos para explicar aos ortopedistas que visitavam nosso
estande a razão do nosso trabalho.
A maioria se solidarizou e acabou
participando desse projeto, que une
crianças normais com crianças
especiais", disseram.

CRIANÇA PROTEGIDA

Criança protegida

SBOT define o 'Dia Nacional da Criança Protegida no Carro' e incentiva a
participação das regionais com eventos de esclarecimento à população.

A

Comissão de Campanhas
Públicas e Ações Sociais da
SBOT definiu o dia 25 de
maio como "Dia Nacional da
Criança Protegida no Carro". A
idéia é criar uma data para que as
regionais da SBOT em todo o Brasil
se engajem no movimento pelo
transporte seguro de crianças.
"Estamos encaminhando às regionais novos materiais impressos (cartazes e fôlderes) para
utilização em ações que venham
fortalecer a campanha e seu
objetivo principal: esclarecer os
pais sobre a forma correta de
transportar crianças, reduzindo
a mortalidade e lesões de crianças
e adolescentes no trânsito", disse
o presidente da Comissão de
Campanhas Públicas e Ações
Sociais da SBOT, Edilson Forlin. A
sugestão da coordenação da

campanha é que as regioeforlin@brturbo.com.br).
nais executem ações de
Na segunda quinzena
divulgação junto à comunide abril a SBOT Naciodade, como a disnal vai começar a divultribuição de magação do Dia Nacional
terial em hospitais,
da Criança Protegida
clínicas e escolas,
no Carro para a mídia
além de blitzes
impressa. "Este projeto
educativas e entrenão tem como dar certo
vistas concedidas
sem a participação das
para a imprensa.
regionais da SBOT, por
isso conclamamos todos
A regional que
Folder e cartaz da
os colegas que particonseguir o maior
Campanha Criança
cipem em seus estados,
destaque (envolviProtegida.
abraçando esta causa”,
mento dos ortopeafirmou Forlin. Uma das maiores
distas e comunidade, criatividade,
impacto na imprensa etc.) com
necessidades, segundo ele, é o
a campanha neste dia recefinanciamento da campanha.
berá um prêmio oferecido pela
“Quem tiver acesso a eventuais paSBOT. Para tanto, os eventos devem
trocinadores podem nos procurar
ser documentados e enviados
que enviaremos uma apresentação
para a Comissão de Campanhas
a possíveis investidores", finalizou
(campanhas@sbot.org.br ou
Edilson Forlin.

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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ESPAÇO DAS REGIONAIS

SBOT-MG:
São Paulo inaugura
Carnaval sem
SEDE PRÓPRIA
Traumas
Cerimônia contou com a presença de toda a diretoria da
SBOT Nacional, ex-presidentes da SBOT-SP e ortopedistas
de várias regiões do estado.

U

m fato histórico para
Casa de São Paulo), posteSantos Pereira. Ele agraa Ortopedia Paulista.
riormente na Associação
deceu a diretoria da SBOT
Assim pode ser desPaulista de Medicina e, nos
Nacional, particularmente
crito o dia 3 de março 2006,
últimos anos, a SBOT-SP
ao ex-presidente Walter
com a inauguração da sede
ocupava um espaço na sede
Manna Albertoni e ao exprópria da Sociedade Pauda SBOT Nacional. "Nossa
tesoureiro Pedro Péricles,
lista de Ortopedia e Trauhistória sempre foi confungrandes incentivadores na
matologia, regional da SBOT
dida com a história da Orcompra da nova sede. Em
em São Paulo. A placa
seguida o presidente
foi descerrada pelo
Arlindo Pardini disse
presidente da SBOT
que a SBOT-SP deNacional, Arlindo
monstra sua grandeza
Gomes Pardini que
e sua pujança ao inauesteve presente jungurar uma sede à sua
tamente com toda a
altura. "A Ortopedia
sua diretoria. A nova
Paulista já havia garansede está localizada
tido o seu lugar na
no moderno prédio
história, em função de
da SBOT Nacional
sua grande contrisituado na Alameda
buição para com a
Lorena, no Jardim
Ortopedia Brasileira,
A inauguração da sede da SBOT-SP foi
América, uma das
mas com esse ato
feita pelo presidente da SBOT, Arlindo
regiões mais nobres
reafirma sua força
Pardini e pelo presidente da regional
de São Paulo, e conta
no cenário nacional",
paulista, Edgard dos Santos Pereira.
com uma ampla sala
discursou.
topedia Brasileira, sobretudo
de reuniões, sala de direPara o ex-presidente Walter
por causa da nossa presença
toria, recepção e toda a infraManna Albertoni, a SBOT-SP
na sede nacional. Creio
estrutura necessária para
não era menos importante
que esta mudança veio em
receber (e bem) os seus
por não ter uma sede. Ele
ótimo momento e vai benesócios. Mesmo sendo uma
disse que a inauguração,
ficiar tanto a Ortopedia
das regionais mais antigas
além de proporcionar instaPaulista quanto a SBOT Nado Brasil, fundada em 1936,
lações adequadas para recional, que poderá otimizar
a SBOT-SP nunca teve uma
ceber os sócios e permitir
melhor seus espaços", desede própria. Inicialmente
um resgate histórico, vai
clarou o presidente da Rea regional funcionou no
fortalecer ainda mais a Ortogional Paulista, Edgard dos
Pavilhão Fernandinho (Santa
pedia do Estado.
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Folhetos de orientação ao público.

Simulação Teatral: Evite este quadro!

D

iminuir o número de acidentes de trânsito durante
a maior festa popular do Brasil foi o objetivo da
Campanha Carnaval sem Traumas, organizada
pela regional da SBOT em Minas Gerais durante o Carnaval. A campanha aconteceu em várias cidades mineiras e teve até simulação de atropelamento, com o
objetivo de causar maior impacto aos motoristas. O
presidente da regional da SBOT em Minas Gerais,
Glaydson Gomes Godinho afirmou que a redução do
trauma deve ser uma das preocupações sempre presentes
no meio ortopédico. "Precisamos ver o trauma como uma
questão de saúde pública e o trânsito brasileiro como
uma de suas maiores causas. Não podemos ficar de braços
cruzados. Precisamos fazer a nossa parte”, declarou.

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

Jornal da SBOT
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE 2006
"T
rabalhando Juntos pela Saúde"
"Trabalhando

A

nualmente, desde 1950,
balham na saúde são o coração
celebra-se em todos os países,
dos sistemas de saúde de todo
no dia 07 de abril, data da
mundo e merecem ser valorizadas,
fundação da Organização Mundial da
mas esta força de trabalho encontraSaúde, este dia que
se atualmente em
“O feliz tema de
busca através de
crise, uma consealertas e orientações
2006 é voltado para qüência de décadas
direcionados aos
de baixos invesaquelas pessoas
profissionais e ao pútimentos em treique anônima e
blico, a conscientinamento, educação
ininterruptamente
zação sobre os princontinuada, habicipais problemas
lidades, remuneoferecem seus
macro da área, gloração e condições
serviços, atenção
balmente, para uma
de trabalho.
e cuidados
melhor qualidade de
Para complexos provida. O feliz tema de
blemas não existem
àqueles realmente
2006, é voltado para
soluções simples.
necessitados”.
aquelas pessoas que
Algumas atitudes em
anônima e ininterruptamente ofepaíses em desenvolvimento estão
recem seus serviços, atenção e
trazendo excepcionais resultados
cuidados àqueles realmente necomo treinamento motivacional,
cessitados. Estas pessoas que traincentivos não só financeiros (cre-

a
c
i
ét

ches, esportes) e participação
nos lucros. Porém, somente
através da UNIÃO entre as
instituições, dos profissionais de saúde com os governos, com a sociedade civil
organizada, com ONG’s, com
universidades, com as comunidades, com a imprensa, com
realizações público-privadas,
e prioritariamente voltadas para
a prevenção de doenças e traumas é que os objetivos serão alcançados. Assim, promovendo a saúde,
pesquisando cientificamente, erradicando antigas e novas doenças,
valorizando os talentos humanos
é que colheremos os resultados
que beneficiarão a todos, principalmente ao paciente. O Dia Mundial da Saúde 2006 é dedicado
aos milhares de profissionais de

s Conselhos Regionais de
Medicina têm como um de
seus pilares principais prevenir o erro médico e uma das metodologias mais competentes para
de forma científica e clara proporcionar ao médico a exata
percepção do nível de sua exposição ao conflito com o Código
de ética médica é o julgamento
simulado. A análise retrospectiva
de um caso clínico em que são
expostas as formas e os objetivos
que balizaram o comportamento
médico frente ao paciente, familiares e a doença e a forma como
o paciente percebeu este mesmo
comportamento do ponto de vista
técnico qualitativo e quantitativamente desnuda o quanto o médico
está exposto, porque a maioria de
nós não sabe perceber os valores,
desejos e interesses que estão
movendo o comportamento do paciente, se atendo à doença e não
aos doentes. Durante o julgamento
após o relator expor os argumentos
do denunciante e do denunciado
fica claro como cada um vivenciou
de forma completamente diferente a mesma situação. O que vale
é a expectativa do cliente ou o
caráter do cliente e não o que a
ciência mais moderna oferece.
O julgamento simulado se trans-

Março 2006

forma em uma sessão anátomo-clínica
em que experientes conselheiros
argúem e analisam os aspectos mais
obscuros com perspicácia, maturidade
e astúcia na procura da verdade para
se fazer justiça.
É aí durante algumas horas que o
médico passa pelo constrangimento de
ser argüido por seus pares (onze ou
mais conselheiros) que no caso do
médico ser inocente é um grande
sofrimento, mas também é uma
escola no sentido de aprender que
é necessário valorizar temas que
muitas vezes são menosprezados
como a adequada relação médicopaciente, a anamnese e o exame físico
bem feitos e documentados, acessibilidade suficiente para intervir nas
complicações, saber ouvir mais que
falar, etc. Saber aprender mais que
ensinar, ter mais humildade e menos
arrogância. Ter mais espírito de equipe
do que o time do eu sozinho. Saber
que quase sempre atrás de uma
denúncia improcedente tem um outro
colega médico que por inveja e má fé
às vezes com sutilezas quase imperceptíveis jogam os pacientes para um
conflito que pode levar anos para ser
esclarecido e às vezes jamais reverterá
a opinião do paciente mesmo se ele
estiver errado.
Kleber Elias Tavares

Comissão Ética SBO
SBOTT - Secretário CRMMG

Alterações na quarta
edição da CBHPM
Foto: Imprensa AMB

O

SIMULADO

Marcos Musafir

CBHPM

ÉTICA

Julgamento

saúde que incansáveis, com esforço,
responsabilidade e dignidade, valorizam o bem maior de cada ser
humano: sua SAÚDE. Trabalhando
juntos, podemos fazer a diferença.

Reunião da Câmara Técnica da CBHPM com a participação do
presidente da AMB, José Luiz Gomes do Amaral (ao fundo).

A

Resolução Normativa da Comissão Nacional de Honorários Médicos nº 1/2006 foi
assinada no dia 21 de março, pelo
presidente da Associação Médica
Brasileira, José Luiz Gomes do Amaral,
pelo presidente da Câmara Técnica
Permanente da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM), Amilcar Martins
Giron, pelos representantes da Unidas,
Walter Lyrio do Valle, e da Unimed do
Brasil, João Batista Caetano e Jurimar
Alonso, além do presidente do Conselho Científico da AMB, Giovanni

Guido Cerri. Negociado nos últimos
quatro meses, inclusive com a
participação das Sociedades de
Especialidades afins, o documento
traz alterações em 86 procedimentos. As principais dizem respeito às cirurgias vídeoassistidas
do capítulo 3. Quando os equipamentos de vídeo utilizados nesses
casos pertencerem à equipe médica,
esta terá direito à taxa de uso,
valorizada conforme o porte: 33,8
UCOs até o porte 9C; 38,5 UCOs
do porte 10A ao 11C; e 42,9 UCOs
do porte 12A em diante.

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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CARTAS
Auditoria médica I
Muito oportuno o editorial do último Jornal
da SBOT, "Completelly Unknown". O modo
ardiloso com que muitos planos de saúde têm
tratado o binômio médico-paciente há muito
já ultrapassou os limites da ética. As
artimanhas utilizadas para dificultar e criar
obstáculos quando o médico solicita um
procedimento são fundamentadas numa
estratégia: o anonimato.
Face a este artifício não podemos (médicos e
pacientes) contra-argumentar porque não
sabemos a quem dirigir nossa discordância.
Os gestores de alguns planos de saúde nos
fazem lembrar o clássico livro de Kafka, "O
Processo", onde um cidadão comum num país
fictício passa a vida tentando descobrir, junto
ao "sistema" porque e por quem está sendo
processado. Anda de repartição em repartição
pública enovelado pela burocracia. Sem
sucesso, nunca consegue falar diretamente
com alguém que o esclareça, ou ter o nome
de algum responsável por tal desgraça em
sua vida. Qualquer semelhança com a
realidade de um país tropical e acontecendo
quase um século depois de escrita tal ficção é
mera coincidência. Nós, médicos, somos a
interface do sistema; é conosco que o paciente
vem queixar-se pela negativa da liberação de
um material de implante ou de uma guia para
internação. Não é justo que apenas nós, neste
"modus operandi" tenhamos nome, sobrenome endereço, e-mail e telefone para sermos
acessados quando o angustiado paciente se
vê envolvido neste problema. A quem o
paciente pode reclamar? A quem nós médicos
devemos recorrer se discordamos das
restrições impostas quando solicitamos um
procedimento? Como encontrar este sujeito
oculto, que sequer sabemos se é colega de
profissão e está habilitado para não autorizar
o ato médico solicitado. Pelo editorial citado
temos notícia de que a SBOT consultou O CRM
a este respeito. Sugiro que também seja
acionada a ANS, que tanto entope de
regulamentos os planos de saúde. Ela também
tem entre suas atribuições a responsabilidade
de normatizar esta relação dos médicos,
pacientes e planos de saúde. É direito do
paciente e do médico saber quem (nome
sobrenome e CRM) está lhe negando ou
retardando o atendimento e sob que argumentos está agindo desta forma.
Ricardo de Souza e
Silva Morelli
Auditoria Médica II
Gostaria de externar minha indignação.
Como auditor (Unimed), quando vejo
algumas colocações no jornal da SBOT sobre
auditorias, infelizmente temos alguns "colegas"
que por comodidade ou... pedem exames
(RNM,TC etc) sem nem examinarem o
paciente. Outros indicam cirurgias com
materiais importados e alegam que o material
nacional "não presta", ou indicam um material
muito mais caro de determinada empresa pois
recebem algo em troca; em nosso serviço
fazemos auditoria examinando o paciente,
não negamos procedimentos mas tentamos
convencer alguns colegas sobre seu ato. A
SBOT deveria se posicionar quanto aos
materiais de implante, se o importado é
melhor, não utilizamos o nacional, se não...,
não dá mais como ortopedista (opinião
pessoal) abrir o jornal da SBOT e ver algumas
críticas de algumas "estrelas", que em congressos nem se dignam em discutir caso com
um "reles" ortopedista do interior que nem
subespecialidade tem... Estou decepcionado.
Angelo Marchiolli Junior
Para nós, da SBOT, não existe "reles" ortopedista. Asim como você, todos somos membros
titulares, dignos e capacitados profissionalmente. Para o Jornal da SBOT não existe ortopedista, auditor ou qualquer outro profissional
médico que mereça guarida, se estiver agindo
em defesa de grupos ou corporações de
maneira antiética e rasteira. Por isso é bom
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lembrá-lo que, se você tem conhecimento de
ilícito ético, não use reticências ou subterfúgios do convencimento. Denuncie! Isto
é ético. Por fim, se as suas "estrelas" o estão
tratando como um "reles", mude de constelação. Há muita gente boa na Ortopedia
Brasileira.
Cláudio Santili
O Projeto Diretrizes e a Câmara Técnica de
Implantes da AMB, a qual a SBOT preside e
na qual a Unimed tem assento, têm por
objetivo definir o que deve ser utilizado nas
patologias ortopédicas e traumatológicas.
Ninguém participa destas atividades para
esconder ou defender maus profissionais.
George Bitar
Preceptoria
Parabéns ao professor Cláudio Santili pelo
artigo "Alice no País das Maravilhas; nós,
no país do improviso.
Roberto da Cunha Luciano
Diferença de acomodação
Sou ortopedista em Cruz Alta/RS e gostaria
de saber como está a questão referente a
possibilidade de cobrança de honorários a
pacientes do SUS que optem por acomodação hospitalar diferenciada. No Rio
Grande do Sul apenas três cidades conseguiram autorização judicial para que o
paciente possa utilizar o SUS e pagar
diferença referente ao hospital e honorários
médicos. O CRM daqui está tentando
estender esta decisão para todo o Estado,
porém, tem sido derrotado na justiça. Existe
alguma orientação da SBOT neste sentido?
Eduardo Pilar Cezar
É nossa orientação é a mesma do CRM-RS.
Somos totalmente favoráveis a cobrança em
acomodação diferenciada. Pena que o Brasil
inteiro não esteja autorizado a agir assim.
Desabafo
Como membro da SBOT, transcrevo um
desabafo do Dr. Claudenir Rossato, mestre
e doutor em odontologia e professor da
Universidade Estadual de Londrina e da
Universidade Norte do Paraná, intitulado
odontologia: quem irá nos salvar?
"Atualmente tenho estado muito preocupado com os rumos da minha profissão.
Explico a razão: lamentavelmente tenho
visto colegas que não mais conseguindo
sobreviver com a Odontologia. Outros estão
abandonando a carreira; outros tantos
procurando novas alternativas para arcar
com compromissos assumidos e outros se
digladiando por um emprego cujo salário
não é suficiente nem mesmo para sua
sobrevivência. Meu Deus, onde foi parar
esta encantadora profissão? Em quem
confiar e depositar nossas esperanças?
Parece-me que sobre a nossa profissão
soltaram bombas atômicas com efeitos
imprevisíveis a médio e longo prazo, haja
visto que nos outro prazo já os estamos
sentindo. E está doido. Quem está se
preocupando com os seus efeitos? Poucos.
Comecemos pelo nosso governo central.
Permitiu uma indiscriminada proliferação
de faculdades de Odontologia. O sistema
de avaliação dos cursos, idealizado
como fórmula mágica reguladora do
mercado e controladora de qualidade
dos cursos, não produziu um fruto sequer,
pois nenhum curso foi fechado por má
qualidade (e existem tantos).
Também nunca desenvolveu política de
distribuição dos profissionais e isto faz com
que existam áreas super carentes deles
enquanto que em outras estão saindo pelo
ladrão. Os órgãos representativos da nossa
categoria antigamente "caçavam" dentistas
práticos que atuavam às escondidas. Agora,
não caçam mais ninguém. Comportamentos

anti-éticos são assistidos todos os dias e o que
é realizado concretamente para serem impedidos? De duas uma: não se tem motivação para
impedi-los ou nosso código de ética mostra-se
tão ineficaz para isso. E as entidades de classe,
que movimento fizeram nestes últimos 20 anos
em defesa da Odontologia? Foram criadas com
a finalidade de aglutinar os afiliados e defender
os interesses da categoria. Mas o que vemos?
Preocupam-se somente em construir sedes
faraônicas e privilegiar poucos associados. Os
nossos baluartes e eminentes catedráticos das
instituições de ensino superior que teriam o
respaldo da comunidade odontológica, pois
poderiam nos defender com unhas e dentes, que
destino tiveram? Parece que sumiram. Estamos
procurando-os tal como agulha no palheiro. A
tentação do dinheiro fácil corrompeu muitas
"estrelas" da Odontologia. Alguns são verdadeiros nômades, ministrando cursos caçaníqueis em todos os recantos do país. Parece
até que esqueceram o juramento prestado na
formatura? Será que os otimistas irão perder a
batalha para os imorais e antiéticos que
semeiam a desesperança em nosso meio? Não
perderei a esperança. E você, de que lado está?
Faça a sua parte, pois espero que esteja do
lado da dignidade da moral e da ética. A
solução para esta situação caótica depende
de mim, de você e de nós. Vamos à luta, antes
que seja irreversível". Graças a Deus que a SBOT
é diferente!
Aureo Shizuto Cinagawa
Plantão I
Trabalho na clinica de ortopedia Santa Rita, em
Maringá-PR há mais de 25 anos, atendendo
os pacientes internados e fornecendo escala de
plantão (sem remuneração) à distância para
os atendimentos de urgência e emergência. No
segundo semestre de 2005 fomos comunicados
pela direção clinica e administração do hospital
que os plantões de ortopedia seriam realizados
no local, ou seja, plantão de 24 horas no OS
(o que é recomendado pelo CRM), porém sem
remuneração. Diante da nossa negativa de
trabalhar sem remuneração a direção do
hospital dividiu o atendimento da ortopedia em
PS e internação, cedendo o plantão do PS para
outro grupo de ortopedistas que aceitaram trabalhar sem remuneração. Apesar de estranharmos que "colegas" se sujeitem a trabalhar
nestas condições, se colocando contrários ao
movimento legítimo do nosso grupo, não
tivemos alternativas e fomos obrigados a
aceitar. Em outubro de 2005 o hospital assinou
contrato com a prefeitura para terceirização do
atendimento da retaguarda em ortopedia,
recebendo através de transferência das
unidades municipais os pacientes que necessitem de cirurgia ortopédica, recebendo valor
de R$ 50 mil por mês e obviamente benefícios políticos. Estes pacientes quando
internados seriam de responsabilidade da
nossa equipe de ortopedia (tratamento cirúrgico e seguimento ambulatorial). Apesar do
hospital estar recebendo estes benefícios,
para nós os médicos restou apenas o trabalho
(não recebemos remuneração para as cirurgias
e ainda disponibilizamos um dia para o
atendimento ambulatorial que também não é
remunerado). Mais uma vez tentamos um
acordo, porém o hospital se posicionou
radicalmente, afirmando que se não aceitarmos
estas condições colocariam outros profissionais para realizar os procedimentos
(provavelmente os mesmos ortopedistas que
aceitaram o plantão do ps sem remuneração).
otaríamos do parecer desta comissão se é
ético a conduta dos colegas ortopedistas,
neste ano que a marca da categoria é a luta
por uma remuneração justa, ou deveriam
ser solidários ao nosso movimento de defesa
da dignidade profissional? Possivelmente
estes colegas obterão alguma vantagem,
pois não está claro qual é o interesse destes
profissionais, sendo que já realizam cirurgias
pelo SUS nos serviços de origem.
Carlos Henrique Pardo de Souza

Ligue grátis 0800 557268

É claro que os Ortopedistas que estão
"roubando" o vosso local de trabalho incorrem
em grave infração ética e a denúncia cabe ao
CRM-Paraná. Por outro lado, sugiro que mantenham contato com a SBOT-PR a fim de que
seja elaborado um documento dirigido a todos
os Ortopedistas Paranaenses prevenindo-os
para que não aceitem trabalhar no lugar dos
colegas que atuam há mais de 25 anos no
Hospital Santa Rita de Maringá-PR. Autorizo
a transcrição desta sugestão da Comissão de
Defesa Profissional da SBOT Nacional.
Área de Atuação I
Trabalho em hospital público como emergentista e cirurgias eletivas e quando chega um
paciente com abcesso e/ou FCC sem lesão
tendinosa e muscular o cirurgião se recusa a
fazer o procedimento, alegando que se trata
do sistema mio-osteoarticular sendo do
ortopedista. Em minha formação, o ortopedista é responsável por artrite séptica ou
osteomielite e quando com material necessário realizar uma lesão tendinosa de
urgência ou primaria retardada. Não houve
nenhum problema maior, mas quero saber
se é minha responsabilidade drenar abceso
e/ou FCC com pele e subcutâneo.
Carlos Eduardo de Campos Guerra
Isto depende do "modus vivendi" de cada local.
Acredito, no entanto, que muitas vezes os
abcessos mal drenados ou drenados
parcialmente são causa de osteomielite que
não desejaríamos que acontecesse. Como
somos todos médicos e cirurgiões, acredito que
um acerto de condutas poderia ser feito, sem
desmerecer a especialidade de cada um.
Plantão II
Sou ortopedista na cidade de Catalão (GO)
e atendemos a várias outras pequenas cidades
da região. Trabalhamos em três colegas na
Santa Casa e em um hospital privado com
cobertura a distância de ambos os prontos
socorros. Atendemos e realizamos cirurgias
pelo SUS na Santa Casa. Estamos tendo
problemas com a Santa Casa, que presta serviço para o Sus e secretarias de saúde de toda
região, devido esta se recusar a remunerar os
nossos plantões. Nós conseguimos depois de
muita luta uma ajuda de custo de R$ 600,00
mensais para 10 plantões de 24 horas, valor
que achamos injusto. Reivindicamos R$
250,00 por plantão de 24 horas. Tenho conversado com os colegas a proposta de tomarmos uma atitude mais drástica com a paralisação dos atendimentos. Peço a sua orientação dos passos e cuidados a serem tomados.
Rogério José dos Reis
Esta matéria já está contemplada pelos CRM´s.
O plantão de cobertura deve remunerado, pois
o médico fica à disposição do hospital naquele
período. Quanto ao valor da remuneração,
deve ser calculado pelo valor menor que o do
plantão no local, a ser acertado entre as partes
(geralmente 50%). A paralisação do atendimento, mesmo eletivo, nunca das urgências,
deve ser analisado como última instância,
quando fracassar todas as negociações. Não
são poucos os casos, que colegas menos
éticos, tomam o lugar dos que estão reivindicando com justiça, seus direitos.
Área de Atuação II
Gostaria de saber se eu, como membro titular
da SBOT, posso atuar como fisiatra.
Bertrand Agra
O CFM autoriza o médico ter até duas
especialidades. Não há incompatibilidade ser
Membro Titular da SBOT e Fisiatra.

As respostas desta seção foram dadas
pelo editor
editor--chefe do Jornal da SBO
SBOTT,
Cláudio Santili e pelo presidente da Comissão
de Defesa PProfissional,
rofissional, George Bitar
Bitar..
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NOTAS E INFORMAÇÕES

XXVI Congresso
Português

A

Sociedade Portuguesa de Ortopedia
e Traumatologia (SPOT) está abrindo
a possibilidade para ortopedistas
brasileiros inscreverem trabalhos para
apresentação durante o XXVI Congresso
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, que
vai acontecer entre os dias 18 e 20 de
outubro, na cidade do Porto. Os interessados
deverão encaminhar resumo de seus
trabalhos para submissão até o dia 15 de
julho de 2006 por e-mail. O formulário para
download encontra-se disponível no site da
SPOT (www.spot.pt).

Controle de
Materiais

O

Departamento e o Serviço de
particularmente o sentido de seu
Ortopedia e Traumatologia
grande ensinamento: o respeito,
da Universidade
que se refletia em todas
Federal do Rio de Janeiro,
as suas atividades, ações
os Ortopedistas do Rio e
e atitudes! Um grande
muitos colegas no País,
exemplo de dignidade e
lamentam a perda precoce
seriedade, inesquecível na
do dedicado, competente e
saúde brasileira. A seus
afetuoso Professor Irocy. Seu
amigos, colegas e famivalioso currículo univerliares, o conforto da paz
sitário, das assistências às
que encontrou o Prof. Irocy
orientações, das bancas de
junto a Deus. Perde a
teses às publicações, eram
Ortopedia Brasileira, um
constantemente enriquegrande médico. ObriIrocy Guedes
cidos com o carinho de seus
gado por nos ter conKnackfuss - UFRJ
pacientes, alunos, resicedido a honra de condentes e colegas. O Prof.
viver consigo!
Irocy viveu bem, tratou bem e ensinou
Seus colegas e admiradores
muito a todos que com ele conviveram,
da UFRJ e SBOT-RJ

AGENDA

N

Curso de
Perito Judicial

D

Abr
Mai

13 a 16
20 a 22

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

29 a
01/05

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

04 a 06

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

18 a 20

XII Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Búzios / RJ • F: (21) 2543-3844

01 a 03

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

04 a 07

15 a 17

Nov

2006

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

02 a 06

Ago Jul

ias 26, 27 e 28 de maio, no Hotel
Transamérica Flat - Al. Lorena, 473
- São Paulo, SP - Informações e
inscrições: acoutoadvogados@aol.com ou
(21) 2221-4819.

EVENTOS

Jun

o último dia 10 de março a Comissão de Controle de Materiais
da SBOT promoveu mais uma
reunião para discutir a normatização dos
implantes ortopédicos. O encontro aconteceu na Sede da SBOT e contou com a
presença de Francielle C. Cunha Melo, da
Gerência de Tecnologia de Materiais Uso
em Saúde da Anvisa e do presidente da
Comissão de Materiais, Luiz Carlos
Sobania, além de Roberto Canto, Paulo
Barbosa e Sérgio Okane. "Esta reunião foi
para discutirmos nossa cooperação efetiva
com a Anvisa com relação à revalidação
dos materiais de implante, que deve ser feito
a cada cinco anos. Além disso, propusemos
que a Anvisa que inclua mais uma fase no
processo de registro, a Fase 4, que seria
um mapeamento do que aconteceu com o
material nos primeiros cinco anos após o
implante", informou Luiz Carlos Sobania.

Homenagem

IOF World Congress on Osteoporosis
Toronto / Canadá
www.osteofound.org/wco/2006/media_centre.php
IX Congreso Internacional de
Artroscopía y Medicina Del Deporte
Buenos Aires / Argentina • F: (54 11) 4811-2089
www.artroscopia.com.ar
V Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia
Canoas / RS • F: (51) 3330-1112 • www.sotulbra.com.br

Presidente
Arlindo Gomes Pardini
1º Vice-presidente
Marcos Esner Musafir
2º Vice-presidente
Tarcísio Eloy P. B. Filho
Secretário-geral
Cláudio Santili
1º Secretário
Adalberto Visco
2º Secretário
João Maurício Barreto
1º Tesoureiro
Caio Nery
2º Tesoureiro
Edilson Forlin
Presidente do
XXXVIII CBOT-2006
Francisco Machado
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15 a 18

VII Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
Vitória / ES • F: (27) 3324-1333

13 a 15

Congresso de Artroplastia
Hotel Sheraton / São Conrado • F: (21) 2543-3844

03 a 05

II Congresso SLARD
Foz do Iguaçu • F.:(11) 3887-3237 - www.slard.org

23 a 26

4th SICOT/ SIROT Annual International Conference
Buenos Aires/ Argentina • si2006@sorelcomm.ca

24 a 26

XV Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia
Poços de Caldas/ MG • F.: (31) 3273-3066 / 3271- 3851

Tiragem
8.000 exemplares

11 a 14

38º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Fortaleza / CE • F: (11) 3887-7772
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PROJETO DIRETRIZES

Projeto Diretrizes NÃO É
O

um tiro no pé!

"Projeto Diretrizes" deverá ser
uma das plataformas da SBOT
para 2006. O projeto é liderado pela Associação Médica
Brasileira e pelo Conselho Federal de
Medicina, numa política de atuação
conjunta adotada a partir de dezembro
de 1999. Desde então as Sociedades de
Especialidades foram convidadas a
participar com os objetivos de padronizar meios diagnósticos e condutas; quando aplicável, prevenções para
auxiliar o raciocínio e a decisão médica;
e, conseqüentemente, otimizar o atendimento frente à realidade e condição
clínica de cada paciente, tendo como
fontes as melhores evidências científicas vigentes. Desde então mais de
120 diretrizes já foram elaboradas
por diversas sociedades médicas de
especialidades (disponíveis no site
www.projetodiretrizes.org.br).
O objetivo das diretrizes não é ditar leis
sobre determinado tema e nem proibir o
uso de moderna tecnologia aos que têm
recursos, mas sim, encontrar um denominador comum que contemple a boa
qualidade do atendimento ao paciente
à luz de nossa realidade, adotando
procedimentos tradicionais ou alternativos para situações onde o emprego da
alta tecnologia não é possível. A SBOT,
desde o início, teve o cuidado de envolver
todos os segmentos interessados para
que se criem diretrizes que sejam efetivamente legitimadas e aceitas por todos.
Embora as decisões na elaboração das
diretrizes não guardem nenhuma relação
direta com interesses financeiros, cremos
não ser difícil de entender que à medida
que se padronizem condutas diagnósticas e terapêuticas, haverá uma clara
tendência à diminuição de abusos e
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interesses ilícitos por parte de profissionais, que entendem ser legal obter lucros
sobre solicitação de exames em excesso
ou uso abusivo de materiais. Certamente
numa mesa de conversações, esses
dados passariam a ser mais um argumento para que possamos ter uma
remuneração justa pelos nossos serviços
profissionais. Não achamos ilícito que
as fontes pagadoras, numa operação
estritamente comercial com os distribuidores, queiram pagar menos pelos
materiais que fornecem aos pacientes.
Entendemos também que a Medicina
tem se tornado muito cara e que muitos
materiais têm valor abusivo, inviabilizando sua utilização, razão pela qual
ninguém melhor e mais representativo
do que as Sociedades Médicas para
ajudar nesse processo de viabilização
da medicina de alto nível a um custo
aceitável.

Metodologia - Todos os Serviços
credenciados da SBOT foram solicitados
a enviar sugestões de 20 temas de
ocorrências mais freqüentes de cada
serviço para a escolha das primeiras 10
diretrizes. A mesma solicitação foi feita
a diversas fontes pagadoras e recebemos
apoio da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, em reunião realizada no
Rio de Janeiro. Indicamos 20 ortopedistas, compostos por membros da CEC
(10) e indicados pelos presidentes dos
comitês da SBOT (10), que realizaram
curso de capacitação na AMB para coordenar as diretrizes. Após feita a seleção
de 10 temas mais freqüentemente
citados, montamos 10 grupos com cinco
membros cada, dos quais um membro
da CEC e um indicado pelo comitê,
ambos com o curso de capacitação, e

três ex-participantes de funções
diretivas dentro da SBOT. Para
a elaboração das diretrizes,
serão usadas as melhores evidências
existentes de cada tema, segundo as
normas publicadas pela AMB. Diretrizes
com níveis de evidência baseados
exclusivamente na opinião de especialistas não poderão ser incluídas neste
projeto. A bibliografia utilizada deverá
ser clara e acessível. Ao final de cada
diretriz submeteremos em área
reservada aos quase 8.000 ortopedistas
da SBOT para que opinem e sugiram.
Após, finalizarmos o documento pela
SBOT, submeteremos à apreciação das
fontes pagadoras, à ANS para, finalmente, oficializá-lo junto à AMB e CFM.
Apesar do árduo trabalho, acreditamos
que essa iniciativa da SBOT seja única
em envolver todos os segmentos importantes para a legitimidade das diretrizes,
razão pela qual temos a convicção do
sucesso dessa empreitada, servindo uma
vez mais como exemplo para as outras

As diretrizes foram discutidas
no Fórum da SBOT.
sociedades médicas. Não acreditamos
que a criação das diretrizes seja um "tiro
no pé" e sim uma necessidade dos tempos atuais, onde sempre deverá caber
ao profissional que ministra o cuidado
ao paciente julgar a forma, o momento
e a pertinência da utilização da diretriz.
Cremos que é chegado o momento de
diálogo entre médicos e fontes pagadoras sob a tutela da AMB e CFM e
anuência do Ministério da Saúde, através
da ANS, pois a continuar do modo atual
iremos todos sucumbir em projetos
isolados com posições irracionalmente
antagônicas, com a falsa impressão de
auto-suficiência em busca de um horizonte, que com certeza, isoladamente,
nunca será atingido. Informações consulte a CEC pelo telefone 0800 55 7268
ou pelo e-mail cecsbot@sbot.org
Moisés Cohen
Pres. Com. Educação Continuada

Comunicado Importante
Importante
Comunicado
Nota assinada pelo presidente da CEC, Moisés Cohen e pelo
presidente da SBOT, Arlindo Pardini informa que “a partir de 01
de Janeiro de 2006, conforme determinação da Associação Médica
Brasileira/ Conselho Federal de Medicina, segundo Resolução CFM
Nº 1.772/2005, os eventos que desejam obter créditos para a
Revalidação do Título de Especialista deverão cadastrar-se no
site www.cna-cap.org.br, para avaliação da Comissão Nacional
de Acreditação - CNA, a qual comunicará à Comissão de Educação
Continuada da SBOT a decisão tomada. Ressaltamos a importância
desse procedimento, para que possamos, de forma mais criteriosa,
valorizar os eventos oferecidos aos membros da nossa sociedade”.

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