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O

Dia Nacional de Mobilização
pela Criança Protegida no Carro,
promovido pelas Sociedades Brasileiras
de Ortopedia e Traumatologia e Ortopedia Pediátrica no
último dia 25 de maio ganhou as ruas e chamou a atenção
da imprensa em todo o País. A campanha aconteceu
simultaneamente em 12 estados, com grande participação
dos ortopedistas e regionais da SBOT na distribuíção de
panfletos em ruas e avenidas, bem como palestras de
orientação em escolas públicas e privadas.
A campanha teve cobertura de rádio, televisão e
jornais de grande circulação. O presidente da
SBOT, Arlindo Pardini afirmou que a
Ortopedia Brasileira, mais uma vez,
fez a sua parte.

Págs. 05, 06 e 07

Palavra do
presidente

As novas

COMISSÕES

O excelente desempenho das comissões de
Informática, Previdência e Campanhas
Públicas mostra que a decisão da Comissão
Executiva da SBOT em torná-las permanentes
foi mais do que acertada.
Pág. 02

Editorial

Um Sapato em

CADA PÉ

Há mensagens publicitárias que têm a
incrível força de nos transportar para
um passado feliz e despreocupado da
nossa infância e adolescência. É uma
sensação mágica de bem-estar e saudades
de um tempo bom!
Pág. 02

Entrevista

A ortopedia na

COPA DO MUNDO
O presidente do Comitê de Traumatologia
Desportiva da SBOT e médico da Seleção
Brasileira de Futebol, José Luiz Runco falou
ao Jornal da SBOT antes do seu embarque
para a Alemanha. Segundo ele, os jogadores
brasileiros estão bem preparados técnica e
fisicamente.
Pág. 03

FAÇA O SEU RECADASTRAMENTO

e ganhe um seguro de vida: www.sbot.org.br
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EDITORIAL

Pé com lé, lé com cré
Um sapato em cada pé

M

Um sapato em cada pé

anhãs típicas
conhecimentos e, dentro
“Eu sou feliz tendo você
dessa cidade,
deles, da grande e eterna
Sempre a meu lado
sintonizo o dial
amizade cultivada a cada
na fala mansa e inteli- E sonho sempre com você reencontro? É bom sentir
Mesmo acordado
gente de Décio Clemente,
saudade, saudade de
Você é dó, é ré-mi-fá
um ícone da propaganda.
tempos felizes e orgulho
A cada programa este
do passado.
É sol-lá-si”.
expert narra as condições
Assim se ergueram ícoFernando César
e o envolvimento de prones respeitáveis num país
pagandas que se perpetuam na lembrança
que hoje se presta à destruição moral de
de uma geração que, a meu ver, em sua
instituições sérias e à remoção de conceitos
maioria estudou na cartilha "O caminho
éticos para dar lugar ao vale tudo e ao
Suave". É o símbolo que delimita uma faixa
inculto para passar a imagem de
etária que hoje tenta "fazer para não deixar
"moderno" e de "light". Não se faz assim
acontecer" como diria Vandré, mas está
nas nações respeitadas do velho e novo
difícil. Quem, dessa época, não se lembra
mundo. A humanidade se constrói
com felicidade de jingles como "já é hora
civicamente; não aparece e, muito menos,
de dormir, não espere....", ou então "não
não se perpetua a cada falácia eleitoral. É
adianta bater, eu não deixo você entrar,
preciso respeitar o passado, quando se
nas casas....", ou do inesquecível jingle da
pretende construir um futuro sólido e
Varig “estrelas brasileiras, de Norte a Sul,
progressista para aprimoramento das
anunciando...”? E a locorregional "Eu sou
relações humanas de um povo. De forma
o pombo paulista, eu fico aqui nos fio..."?
arrojada se ergueram, na primeira metade
Argumenta Décio que não é exatamente
do século 20, instituições de ensino e
pela qualidade, que aliás, era muito boa
cultura com vistas a um futuro melhor.
para as condições da época, mas sim, a
Sérias e pragmáticas tinham, já à época,
incrível força que estas mensagens têm,
a missão de embasar o conhecimento para
hoje, de nos transportar para um passado
formação e capacitação humana de
feliz e despreocupado da nossa infância e
profissionais cidadãos.
adolescência. É uma sensação mágica de
Assim ergueu-se um Pavilhão, dentro de
bem-estar e saudades de um tempo bom!
secular instituição assistencial – Santa Casa
Hoje, muitos de nós têm boas lembranças
de Misericórdia de São Paulo – há exatos
de expressões e gírias, usadas "no tempo
75 anos, realização de um sonho de pendo onça"; de figuras criativas como
santes humanistas da época. Ergueram anStanislau Ponte Preta, do pó-de-mico, do
dares de atenção, dedicação e amor ao
lança-perfume da Rodhia (usado no
próximo. Crianças desvalidas foram cuisentido original e inocente), do bolha e dos
dadas e o conhecimento dos mais experibailes de garagem ao som de uma
entes foi entregue aos mais novos, com o
“Sonata” e do hilário "ladrão de galinhas".
objetivo único de expandir a atenção espeDetalhes tão pequenos são coisas muito
cializada. Ali tudo começou, e hoje, mesmo
grandes para esquecer. Coisas insignififace às dificuldades financeiras provocadas
cantes ontem, mas que hoje carregam de
por políticas governamentais questionáveis,
felicidade a lembrança.
tenta-se construir um futuro melhor. ParaMas por que falo disso? Porque em um
béns, Pavilhão "Fernandinho Simonsen",
país, hoje cheio de conchavos e acertos,
casa de muitos que hoje sentem saudades
nos esquecemos, por vezes, da tradição,
de um passado orgulhoso! Parabéns, "Ferda cultura, do belo e da força de
nandinho", casa de todo aquele que anseia
instituições que permanecem. Qual de
construir um futuro melhor dentro do esvocês não guarda, ainda hoje, o orgulho
pectro amplo de saúde ao povo brasileiro!
do seu colégio, mesmo que velho e mal
Cláudio Santili
cuidado, da sua faculdade, mãe de seus
Editor-chefe
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AS NOVAS

A

COMISSÕES

o assumirmos a presidência da
SBOT em Janeiro deste ano,
propusemos e foi aprovada pela
Comissão Executiva, a criação de mais três
comissões permanentes que já existiam
como comissões transitórias, a saber: a de
Campanhas Públicas e Ações Sociais, a de
Previdência e a de Informática. Pouco mais
de quatro meses após, a atuação destas
Comissões provou o acerto daquela
decisão, demonstrado pelo interesse e
efetivo trabalho prestado não só aos
Ortopedistas brasileiros como também à
sociedade. Seus regimentos internos foram
aprovados pela Comissão Executiva em
abril último e o número de seus membros
aumentou, passando a haver agora uma
continuidade dos programas mesmo
quando houver mudanças da diretoria.
Nossos serviços dependentes de programas
de informática eram realizados por
empresas contratadas, que detinham os
códigos e senhas daqueles programas. Isto
nos colocava em uma situação muito
vulnerável e numa dependência muito
grande de elementos de fora da SBOT.
Trazer a informática para nosso controle e
em nossas dependências nos proporcionou, além de uma economia razoável,
independência e segurança. Sob a
presidência do colega Pedro Péricles e o
gerenciamento do competente Roberto
Campanella, a Comissão de Informática
deslanchou. No início foi literalmente
atropelada pelas solicitações da diretoria,
da Central de Eventos (leia-se Congresso
Brasileiro), dos Comitês, das Comissões e
das regionais e, é claro, um tumulto
ocorreu, mas que aos poucos foi sendo
controlado. Neste começo pedimos aos
colegas paciência e compreensão.
A Comissão de Previdência se consolidou.
A apólice do Seguro de Vida já foi enviada
a todos os sócios recadastrados, um total
de mais de 4.000 ortopedistas, benefício
que já foi concedido à família de um colega
falecido recentemente. Novas modalidades
de seguro estão sendo estudadas, e até um
plano de previdência privada já foi

Ligue grátis 0800 7277268

avaliado. O colega Ricardo Esperidião,
presidente da Comissão deverá, em breve,
apresentar o resultado destes estudos.
No mês de maio, a Comissão da SBOT que
mais se destacou foi a de Campanhas
Públicas e Ações Sociais. Seu presidente, o
colega Edílson Forlin planejou, programou
minuciosamente e executou a exitosa
Campanha da Criança Protegida no
Trânsito. Orientações e folhetos foram
distribuídos a todas as regionais da SBOT
no Brasil, e no dia 25 foi promovida uma
Mobilização Nacional, com a realização de
blitzes educativas nas principais cidades.
Nos maiores veículos de divulgação
extensas reportagens foram publicadas e
apresentadas. Espaço razoável foi dado em
vários jornais e em programas de televisão.
De quase todo o Brasil recebemos comunicações de êxito da campanha. Na maioria
dos locais houve a colaboração das
autoridades militares e do trânsito. A presença efetiva e ativa dos médicos ortopedistas na abordagem pessoal aos motoristas gerou a confiança e simpatia da
população, pela demonstração do nosso
interesse pelo bem estar da comunidade.
Ainda dentro das ações desta Comissão,
por influência direta da SBOT e com apoio
do INTO, o Ministério da Saúde aprovou e
está implantando um Banco de Ossos no
Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais. Os benefícios
dessa iniciativa para a população nós todos
sabemos, e manifestamos nossa esperança
de que sejam instalados Bancos de Ossos
em outras regiões.
A SBOT tem crescido muito. Este crescimento demanda um espaço maior e por
isso, com a aprovação da Comissão Executiva, adquirimos mais uma sala no prédio
onde funciona nossa sede. Teremos assim
espaço para acomodar não só as novas
Comissões como também dar melhores
condições de trabalho principalmente à
CET e à CEC, tradicionais comissões em
constante expansão.
Arlindo Gomes Pardini
Presidente da SBOT

Jornal da SBOT

ENTREVISTA

A partir do dia 13 de
junho o Brasil vai se
vestir de verde e
amarelo para a Copa do
Mundo, maior evento
esportivo do planeta.
O presidente do Comitê
de Traumatologia
Desportiva da SBOT e
chefe do Departamento
Médico da Seleção
Brasileira de Futebol
José Luiz Runco, falou
ao Jornal da SBOT antes
do seu embarque para
a Alemanha.

O

senhor chegou à Seleção
Brasileira em 1998 logo
após a Copa da França,
ajudou o Brasil a ganhar o
pentacampeonato com Luiz
Felipe Scolari e foi mantido no
cargo por Carlos Alberto
Parreira. É um reconhecimento
ao trabalho da equipe médica?
Não vejo isso como um reconhecimento, mas como apoio da equipe
técnica à linha de ação do Departamento Médico, que tem sido coerente.
Quais são os integrantes da
equipe médica que estarão na
Alemanha?
Neste ano temos apenas uma alteração em relação ao grupo de 2002,
que passou a contar com mais um
fisioterapeuta. O grupo é composto
pelo cardiologista Serafim Borges, o

ortopedista Rodrigo Lasmar, os fisioterapeutas Luiz Rosan e Odir do
Carmo, o massagista Adenir Silva e
pela nutricionista Silvia Ferreira, responsável pelo suporte alimentar.
O técnico Carlos Alberto Parreira
declarou ter priorizado a convocação de jogadores que estavam
bem fisicamente. Por esse aspecto, o elenco agradou ao senhor?
Na sexta feira anterior ao anúncio
tivemos uma reunião na casa do
Parreira com toda a equipe técnica da
seleção e avaliamos caso a caso.
Primeiro vimos quem estava bem
fisicamente e quem estava bem do
ponto de vista médico, porque são
duas coisas diferentes. Às vezes
optamos por um atleta que não está
bem tecnicamente, mas com boa
condição médica porque não há outro
para substituí-lo. Então deixamos de
levar jogadores que até tinham boa
condição médica, mas que não
estavam nas condições físicas ideais.
Alguns jogadores estão em final de
temporada na Europa e terão dificuldades físicas, mas com treinamento e
alimentação adequados e repouso
eles estarão em forma até o ínicio da
Copa do Mundo. Então, os 23 atletas
relacionados são aqueles que tinham
as melhores condições para disputar
a Copa da Alemanha.
Há casos de jogadores que
mereceram maior discussão ou
controvérsia no momento da
escolha, por exemplo, o Marcos...
O caso do Marcos, Roque Júnior e o
Ricardo Oliveira foram discutidos, porque eram atletas que até
poderiam estar bem medicamente,
mas não estavam nas condições físicas ideais. Optamos por levar atletas
que estavam em atividade e com
capacidade técnica.
Então a decisão foi compartilhada...
Sem dúvida. Toda a Comissão
Técnica participou da decisão
e estudamos caso a caso.
E este grupo que hoje
comanda a Seleção não
tem por história impor
opinião...
Absolutamente ao contrário.
Posso dizer isso com muita
propriedade nestes oito anos em
que integro a Seleção Brasileira.
Temos muita tranqüilidade para
trabalhar. Aliás, isso eu consegui em
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Muitos jogadores gostariam de
jogar uma Copa do Mundo
mesmo sabendo que não estão
100%. Ao mesmo tempo, a
Equipe Técnica quer poder contar
Como o senhor mesmo disse, a
com todos os atletas. Como
maioria do grupo joga na Europa
administrar estas pressões sem
e está em final de temporada.
abrir mão da responsabilidade
Como prolongar a condição física
médica?
deles até a Copa?
A primeira coisa é ter em mente que
Teremos que nos basear na alinão podemos prejudicar o ser
mentação, repouso e treinamentos
humano. A saúde vem
seletivos individuais.
em primeiro lugar. A
Alguns terão de ser mais
partir daí precisamos
exigidos, outros, pouavaliar caso a caso. Às
pados. Para alguns, fazer
vezes o jogador pode
um trabalho muscular
não estar 100% clinicaserá melhor do que ficar
mente, mas todo mundo
chutando bola no treino.
quer jogar uma final, por
Estamos trabalhando
exemplo. Então pela necom um grupo de elite e
cessidade de uma partique historicamente têm
da, e levando em consiboa técnica. Então o
deração a auto-estima
que precisamos é dar o
do atleta, em alguns camáximo de condicionasos ele pode ser liberado,
mento para que o técnico
José Luiz Runco
mesmo não estando
possa usá-los nos treina100%. Mas a condição
mentos táticos.
básica, e aí é decisão pura e exclusivamente do médico, é que não se
A Copa do Mundo costuma mexer
prejudique a saúde do profissional.
com a cabeça dos jogadores. Há
algum trabalho sendo realizado
O Trauma Desportivo Brasinesse sentido?
leiro deve ganhar ainda mais
Especificamente, não, mas procunotoriedade?
ramos cuidar da parte motivaNossa evolução independe do
cional, tanto daqueles que já disresultado da área competitiva, mas
putaram um mundial quanto de
creio que uma competição destas faz
quem nunca jogou uma compecom que as pessoas se liguem mais
tição desta.
no trauma do esporte. Hoje há uma
gama muito grande de ortopedistas
Que lesões preocupam mais o
que estão realmente interessados no
Departamento Médico? JogaComitê de Traumatologia Desportiva.
dores com histórico de contusões
Evidentemente, se conquistarmos o
terão cuidados maiores no
título esse panorama é intensificado.
aspecto preventivo?
As principais são as musculares.
Quais são as chances do Brasil
Como temos muitos jogadores em
de conquistar o hexa?
final de temporada teremos de
Hoje eu diria sete. Só não trazemos
fazer um trabalho profilático desesse título se houver fatores externos.
tas lesões para que evitemos desO grupo todo está muito concentrado
gaste muscular. Isso será feito
nesse objetivo e pode ter certeza que
através de exercícios localizados,
essa história de favoritismo tem aconfortalecimento, muito alongamento
tecido muito mais de fora para dentro
e, principalmente, cuidados no treido que de dentro para fora.
namento. As lesões traumáticas
são decorrentes do próprio dia a
Qual é sua sensação ao disputar
dia, porém, se pudermos fazer
mais uma Copa do Mundo?
exercícios localizados de fortaComo presidente do Comitê de
lecimento e exercícios pro-prioceptivos
Traumatologia Desportiva eu me
(de equilíbrio) certamente as articulações ficam mais fortalesinto feliz em poder de novo exercer
cidas. Então as lesões muscuuma função tão importante e
lares são muito comuns pelo final
isso dignifica cada vez mais não
de temporada e pela necessidade
apenas nosso Comitê, mas também
de fazer o atleta estar em condição
a Sociedade Brasileira de Ortopedia
de jogar.
e Traumatologia.
toda a minha vida médica desportiva,
sempre colocando a questão médica
acima de qualquer outro interesse.

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

O Médico é

M

VÍTIMA DO SISTEMA

uito temos escrito sobre
existem atualmente são fruto daqueles
assistência médica decidiram pagá-los
problemas éticos e comporque não respeitam o nosso trabalho,
ao hospital filantrópico, geralmente
tamentais de alguns colegas,
que não atualizam os nossos
falido e que não repassa seus honoporém, devemos reconhecer que já é
honorários há mais de 10 anos,
rários ao médico.
tempo de denunciar as insuportáveis
recebendo, no entanto, religiosas
A única forma de reverter este quadro
pressões que sofremos do sistema de
correções anuais. Com isso, cada um
é participar ativamente como cidadãos
atendimento aos planos de saúde
quer resolver o problema à sua moda.
das atividades políticas que irão eleger
(15% da população) e 85% de
O ortopedista "classe média" é
os nossos representantes nas eleições
desassistidos pelo SUS. Em todas as
"engolido" pelo sistema (plano de
de outubro. Precisamos desmascarar
situações o médico fica na berlinda, é
saúde, SUS, hospitais, fornecedores)
os corruptos e os que os alimentam.
visto com desconfiança, obrigado a
e integra-se nele para poder ter traNão basta não votar neles. Como foratender sem as mínimas condições de
balho, continuar a freqüentar cursos,
madores de opinião temos a obrigalocal, medicação e material, caractecongressos e complementar a sua
ção de apoiar aqueles que têm comrísticas do atendimento da
promisso sério com a saúde
periferia em centenas de “O ‘ortopedista classe média’ credenciado pelo SUS da nossa população e com
deixou de receber seus míseros honorários na sua a classe médica brasileira.
municípios brasileiros.
conta bancária porque os responsáveis pela
No outro extremo, para
Temos de distinguir o joio do
alguns poucos privileassistência médica decidiram pagá-los ao hospital trigo. Qual é o candidato a
giados (que atendem
qualquer cargo eletivo que
filantrópico, geralmente falido e que não repassa
também pacientes privilenão promete "lutar pela
seus honorários ao médico”.
giados) nada falta. Todo o
saúde e a educação" do
material é importado, de 1ª linha, senprecária renda. Por outro lado o SUS,
nosso povo? Tudo balela, mentiras que
do colocado à sua disposição em "hosque esperávamos fosse melhorar, sob
não colam mais. Precisamos identifipitais cinco estrelas" com condições
o governo populista e decepcionante
car, fazer campanha e eleger candido presidente mais "desinformado" da
ideais de internação, centros cirúrgicos
datos médicos comprometidos com a
com instrumentos de última geração
história da república que prometeu
implantação da CBHPM, da aprosaúde para todos, com padrão e
e outras facilidades afins. Nada contra.
vação da lei do Ato Médico e da
Vamos, no entanto, falar do ortopequalidade, decepciou.
valorização do salário do profissional
dista "classe média", que trabalha de
O que vemos é um SUS totalmente
da saúde. Prover o SUS de verbas
12 a 14 horas por dia, quando não
desmoralizado, com atendimento
suficientes para pagar aos hospitais
dá plantões no final de semana ou fica
precário ou ausência dele. Filas interaquilo que gastam para atender seus
à distância.
mináveis, fraturas transtrocanterianas
segurados e aos médicos uma tabela
"Briga" diariamente com os auditores,
"internadas" em pronto socorros por
decente e realista deve ser também a
geralmente de outras especialidades,
15 a 30 dias, aguardando vaga em
plataforma dos nossos candidatos. A
curva-se aos rigores de inquéritos interalgum hospital filantrópico ou universiparticipação política é a única forma
mináveis, é inquirido por funcionários
tário, entre outros absurdos que cada
de tentarmos reverter este perverso
burocratas, que exigem dezenas de
leitor deve ter conhecimento. O "ortoquadro que socializou a medicina num
laudos e relatórios no sentido de
pedista classe média" credenciado
país capitalista. Dura missão a nossa,
caracterizar e "descobrir" farsas ou
pelo SUS deixou de receber seus
mas não impossível.
falcatruas do humilhado ortopedista.
míseros honorários na sua conta banGeorge Bitar
As distorções e o desrespeito que
cária porque os responsáveis pela
Pres. Com. Defesa Profissional
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TESOURARIA

Um voto de

confiança

M

ais de 85% dos membros da
SBOT já quitaram suas
anuidades, fato que está
sendo interpretado pela Diretoria
como um reflexo da confiança que os
ortopedistas depositam na sociedade
à qual são filiados. "O alto índice de
quitação das anuidades tem sido uma
constante na história recente da SBOT
e reflete a aprovação dos sócios em
relação aos projetos desenvolvidos e
mostra que estamos no caminho
certo", declarou o presidente Arlindo
Pardini. Discreto, o tesoureiro da SBOT
afirmou apenas que a tesouraria
agradece a manifestação de apoio
dos ortopedistas através do pagamento antecipado de suas anuidades.

PROJETO
DIRETRIZES

SBOT tem novos

representantes

D

ez representantes da SBOT
participaram do curso "A
Prática Clínica Baseada em
Evidências e Centrada no Paciente",
ministrado nos dias 09 e 10 de junho
por Wanderley Marques Bernardo,
integrante da equipe técnica do
Projeto Diretrizes AMB/CFM. Em
agosto e setembro do ano passado
outros 18 especialistas da SBOT já
haviam se qualificado para elaborar
diretrizes. A SBOT formou um grupo
específico para este trabalho, que
deve mostrar seus primeiros resultados
nos próximos volumes do Projeto.

Jornal da SBOT

CAMPANHAS SOCIAIS

Campanha da SBOT
CONQUISTA O BRASIL

A campanha pela segurança da criança no trânsito teve repercussão
nacional graças ao envolvimento das regionais da SBOT e dos
ortopedistas brasileiros.

U

ma grande demonstração de
solidariedade. É dessa
maneira que a diretoria da
SBOT Nacional referiu-se ao
engajamento dos ortopedistas
brasileiros no Dia Nacional de
Mobilização pela Criança Protegida no Carro, promovido no dia
25 de maio, com destaque para
a atuação das regionais da SBOT
em todo o país. "O que aconteceu
no dia 25 de maio foi algo histórico e a Ortopedia Brasileira mostrou toda a sua capacidade de
mobilização em prol das grandes causas sociais", afirmou o
presidente da SBOT, Arlindo Pardini.
Segundo ele, o grande destaque que

Diretoria engajada: o presidente
Arlindo Pardini nas ruas de Belo
Horizonte e, no detalhe, o
secretário-geral Cláudio Santili
durante entrevista.

a imprensa deu à campanha se
deveu a três fatores: a importância

Sucesso na Mídia

A

imprensa fez uma grande
cobertura da mobilização
promovida pela SBOT. A
Campanha Criança Protegida no
Carro foi tema de reportagens
nos grandes veículos em praticamente todos os Estados participantes: Alagoas (TV Globo
e Rádio Gazeta), Goiás (Jornal
O Popular, TV Globo, SBT e
TV Cultura), São Paulo (TV Globo
e TV Cultura em rede nacional,
Folha de S. Paulo e Estado de
S. Paulo), Paraná (TV Globo, TV
Educativa, TV Bandeirantes, Rede
Record, O Estado do Paraná
e Gazeta do Povo), Minas Gerais
(TV Globo Minas e O Estado de
Minas), Espírito Santo (TV Globo,
SBT, TV Record, TV Antena e
Rádio América), Distrito Federal
(TV Globo, SBT, TV Record, TV
Brasília, TV Nacional, TV Bandeirantes, Jornal da Comunidade,
Correio Brasiliense, Radiobrás,
Jornal Coletivo, Rádio Cultura,
Rádio Jovem Pan, Jornal de Brasília e Rádio CBN), Rio de Janeiro
(TV Globo e jornal O Globo), Santa
Catarina (TV Globo e Diário
Catarinense), Bahia (A Tarde),
Cuiabá (Diário de Cuiabá), Rio
Grande do Sul (Correio do Povo).
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O Dia Nacional de Mobilização pela Criança
Protegida no Carro aconteceu em 12 estados.

do tema, a organização da
campanha e o grande número
de profissionais envolvidos. "A
soma destes três ingredientes
levou a um resultado que superou nossas expectativas e extremamente positivo
para a SBOT, que
teve uma grande
visibilidade nacional", avaliou. Ele
elogiou a Comissão de Campanhas Públicas e
Ações Sociais pela iniciativa e pela coordenação dos
trabalhos, e as regionais da SBOT

pela participação. A tradição da
SBOT na promoção de eventos
comunitários foi resgatada pelo
secretário-geral Cláudio Santili,
que relembrou a importância das
iniciativas anteriores para o crescimento das ações da Ortopedia
na área social. "Tivemos grandes
campanhas sociais nos últimos 10
anos, como a Casa Segura, em 1996
e 2000, Carnaval Sem Traumas e
Viver Melhor a Melhor Idade, em
2003, e a Praça Ortopédica Segura,
em 2004, entre outras. Estas
iniciativas merecem reconhecimento
porque abriram nossos olhos para
as necessidades sociais do nosso
país", lembrou.

Avaliação da
CAMPANHA

U

ma das maiores campanhas de mobilização social
já realizada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT) ganhou
as ruas do Brasil no dia 25 de
maio. As ações da Campanha
Criança Protegida no Carro levaram a toda sociedade importantes informações sobre como
transportar crianças de forma
correta em veículos com objetivo
de reduzir os índices de mortalidade infantil no trânsito brasileiro.
Hoje, mais de 2 mil crianças morrem
por ano e perto de 40 mil ficam
feridas, vítimas de acidentes de
automóveis.
Cada regional da SBOT teve
liberdade para organizar suas
próprias ações. Dessa forma, a
campanha esteve presente na
maioria das capitais brasileiras,
do Acre ao Rio Grande do Sul.
Foram realizadas palestras e
blitzes com distribuição de material informativo em escolas e nos
principais cruzamentos dessas
cidades. Tivemos apoio imediato
de instituições como da Sociedade Brasileira de Pediatria, ONG
Criança Segura, Detrans estaduais,
secretarias de Saúde, Unimeds,

empresas privadas e públicas e,
principalmente, da população que
entendeu a preocupação da SBOT
em reduzir as fatalidades e lesões
em crianças e adolescentes.
Para a Comissão de Campanhas
Públicas e Ações Sociais da SBOT e
para a SBOP a campanha continua e entra numa segunda
fase, que é a luta pela regulamentação do uso dos equipamentos no Código Brasileiro de
Trânsito e a fiscalização do uso
dos equipamentos. O trabalho
de conscientização vai continuar,
mas precisamos agora fortalecer
a legislação para realmente
proteger as crianças brasileiras.
As regionais que atuaram neste
dia, ortopedistas, residentes,
estudantes, voluntários cumpriram
seu papel como agentes da
mudança, da melhora das condições de saúde, da prevenção e,
com certeza, estão gratificados em
saber que do seu esforço foi evitado
dor e sofrimento a muitas crianças
e famílias.
Comissão de Campanhas
Públicas e Ações Sociais da
SBOT (COCAPAS)

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

O Dia Nacional de Mobilização pela Criança Protegida no Carro, promovido
pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia no dia 25 de maio
foi um sucesso absoluto. A campanha aconteceu simultaneamente em vários
estados e teve cobertura dos principais veículos de comunicação do País. A
atuação das regionais e dos ortopedistas que se engajaram na campanha
foi elogiada pela diretoria da SBOT. Veja o depoimento dos presidentes
das regionais que aderiram à campanha.

ACRE

ALAGOAS
"Os ortopedistas de Alagoas realizaram
uma verdadeira Força Tática para divulgar
a campanha, com visitas a nove escola e
explicações aos professores sobre o
objetivo da campanha. A orientação foi
para que eles solicitassem que os alunos
realizassem tarefas educativas sobre o uso
do cinto de segurança. Em todas as escolas
afixamos cartazes e entregamos fôlderes da
campanha. Também houve entrevistas na TV
Globo Local e na Rádio Gazeta".
Sérgio Canuto, presidente SBOT-AL

MINAS GERAIS
"O envolvimento da imprensa no nosso
Estado foi impressionante, com
praticamente 100% de todo os veículos
de comunicação. Durante todo o dia
promovemos blitzes educativas na
porta de escolas de Belo Horizonte,
com distribuição de fôlderes e houve
grande aceitação por parte da
população, que aplaudiu a iniciativa da
SBOT e agradeceu aos ortopedistas. Em
todas as seccionais da SBOT-MG houve
distribuição de material, como Uberlândia, Montes Claros, Sete Lagoas,
Viçosa e Ipatinga, com participação dos ortopedistas, estudantes de
medicina e de fisioterapia, assim como apoio da BHTrans, Policia Militar,
Corpo de Bombeiros e de um grande número de pessoas envolvidas".
Glydson Gomes Godinho, presidente SBOT-MG

SANTA CATARINA
“Santa Catarina não ficou de braços cruzados no Dia Nacional de
Mobilização pela Criança Protegida no Carro, promovido pela SBOT. Todos
os veículos de comunicação do Estado receberam releases enviados pela
SBOT-SC, com uma boa cobertura jornalística, como entrevistas para a
RBS TV (TV Globo) no principal telejornal do estado e duas entrevistas para
a TV COM. Além disso, a campanha foi destaque no Diário Catarinense,
maior jornal do estado, que fez uma reportagem de página inteira”.
Antoine Crisovergis, presidente SBOT-SC

6

"Promovemos a campanha nos dias 25 e 26
de maio e tivemos apoio do Corpo de
Bombeiros, do Detran e das secretarias de saúde
Estadual e Municipal. As ações foram
desenvolvidas em escolas, com orientação aos pais
sobre como transportar os filhos corretamente e
fizemos várias blitzes educativas para distribuir folhetos. A imprensa local deu
destaque para a campanha com reportagens em rádios, TV e jornal".
Roberta do Couto Pinho, presidente SBOT-AC

DISTRITO FEDERAL
"No Distrito Federal a campanha contou com o
apoio do Detran, do Corpo de Bombeiros, da
Polícia Militar e da Defesa Civil de Brasília e
Taguatinga. Vários grupos de ortopedistas,
pediatras, residentes e estudantes de medicina
devidamente identificados com camisas da
campanha cobriram nove pontos de
distribuição. Foram distribuídos cerca de 13 mil
fôlderes e tivemos grande cobertura da imprensa
local. A regional realizou uma pesquisa sobre o
uso de dispositivo de segurança nas crianças e já detectou
que grande percentual dos motoristas não coloca o cinto de segurança nos
filhos, por isso considerou a campanha da SBOT oportuna”.
Aloisio Bonavides, presidente SBOT-DF

ESPÍRITO SANTO
“Na semana da mobilização aconteceu em
Vitória a Feira e Congresso Internacional na
Gestão de Cidades e a SBOT-ES conseguiu
firmar parceria com a Prefeitura Municipal para
que a campanha da SBOT fosse lançada no
seu estande. Por conta disso a Secretaria de
Comunicação Municipal abriu as portas de
praticamente toda a imprensa capixaba para a
campanha da SBOT. Distribuímos fôlderes da
campanha em várias escolas, com orientação aos
pais e alunos. Houve participação da Liga de Ortopedia
na divulgação e distribuição desses materiais, com apoio de entidades como
a Casa da Cultura Divertida na divulgação em escolas. Estamos buscando
parcerias com empresas locais para continuarmos essa campanha no Estado”.
Akel Nicolau Akel Junior, presidente SBOT-ES

Ligue grátis 0800 7277268

Jornal da SBOT

NHAS SOCIAIS

GOIÁS
"Antes da mobilização fizemos uma pesquisa
para saber como estava o uso de acessórios
de segurança por crianças e os dados foram
impressionantes: 78% das crianças
transportadas não estavam usando este
acessório. A divulgação da pesquisa criou
um fato importante e, no dia 25, a
campanha da SBOT foi notícia principal nos
maiores veículos de comunicação do Estado.
A Regional de Goiás instalou cerca de 50
pontos de distribuição e firmou parceria com a
Unimed local e com uma empresa que fabrica um modelo de cinto de
segurança para a fabricação de 30 faixas relativas à campanha. O Vila
Nova, time goiano que disputa a série B do Campeonato Brasileiro, entrou
em campo contra o Santo André no dia 23 carregando uma faixa da
campanha. As ações aconteceram simultaneamente em cidades como
Anápolis, Luisiânia, Rio Verde e Ceres".
Sandro Reginaldo, presidente SBOT-GO

PIAUÍ
“No Piauí a campanha da SBOT começou
durante o Congresso Norte-Nordeste de
Ortopedia e Traumatologia, realizado entre os dias
04 e 06 de maio em Teresina. Divulgamos a campanha
em todos os meios de comunicação, colocamos outdoors pela
cidade para conscientizar os motoristas e organizamos ações numa
das principais avenidas da capital, com farta distribuição de material. Uma
boa notícia é que o Departamento Estadual de Trânsito gostou tanto da
nossa campanha que resolveu incluí-la no seu programa "Caminho da
Escola", projeto permanente que tem por objetivo orientar as crianças como
se dirigir à escola de forma segura. Recebemos adesão também da
Companhia de Trânsito Municipal, que participou conosco de algumas ações”.
José Renato Brandim Gomes, presidente SBOT-PI

SÃO PAULO
“Na capital paulista a campanha da SBOT
começou uma semana antes, com
distribuição de folhetos em várias
escolas, num trabalho coordenado pelo
NACE - Núcleo de Ações Comunitárias
Especiais. No dia da mobilização as
ações aconteceram em três grandes
cruzamentos da cidade, com farta
distribuição de material da campanha, das
09h00 às 17h, com ampla cobertura da
imprensa local e nacional. Quero destacar o
trabalho do NACE, grupo composto por mulheres
de ortopedistas que foi responsável pelas ações no estado e que
deram exemplo, participando ativamente das frentes de trabalho.
A regional mobilizou cerca de 30 pessoas durante todo o dia,
com participação de alunos da Universidade de Santo Amaro,
Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Ortopedia da Santa
Casa de São Paulo - "Pavilhão Fernandinho Simonsen" e do Instituto de
Ortopedia e Traumatologia da USP”.
Edgard dos Santos Pereira, presidente SBOT-SP

“A Regional da SBOT no Rio de Janeiro esteve
presente na campanha da SBOT no dia 25
de maio. No dia da mobilização fomos para
a porta de um tradicional colégio privado
da cidade do Rio de Janeiro no momento
da entrada dos alunos e realizamos uma
verdadeira blitz de conscientização da
necessidade da utilização do cinto de
segurança pela criança, principalmente no
banco traseiro. Prospectos e camisas da
campanha foram distribuídos para as crianças e
para os responsáveis, alertando-os para a importância do evento.
A campanha da SBOT foi apresentada no Bom Dia RJ, principal telejornal
do Estado, e no jornal O Globo, com ênfase para o problema e para a
importância do uso do Cinto de Segurança pela Criança no carro”.
João Matheus Guimarães, presidente SBOT-RJ

RIO GRANDE DO SUL

PARANÁ
"Em Curitiba a mobilização envolveu a Liga
do Trauma, composta profissionais e
estudantes da área médica. Foram
realizadas várias blitzes nas proximidades
dos principais centros de atendimento ao
trauma da cidade, como o Hospital Cajuru
e o Hospital do Trabalhador, com
distribuição de fôlderes e orientações sobre
a maneira adequada de transportar as
crianças nos veículos. O Detran Estadual foi
nosso parceiro em todos os eventos, que tiveram
ampla cobertura da imprensa. A receptividade foi tamanha que as ações
tiveram repercussão na semana seguinte à campanha, e as próprias
crianças deram retorno positivo. Ao todo, mais de 100 profissionais
estiveram envolvidos nesse trabalho".
Ademir Antonio Schuroff, presidente SBOT-PR

Maio 2006

RIO DE JANEIRO

“As atividades da campanha no Sul foram
coordenadas pelo secretário de defesa
profissional da SOT-RS Osvaldo André
Serafini, que também é vice-presidente da
regional. A Empresa Pública de Transportes
e Circulação de Porto Alegre (EPTC), que
controla o transito em Porto Alegre, firmou
parceria com a regional para atuação conjunta
em dois cruzamentos de grande volume de
tráfego da capital, Porto Alegre, para distribuição
de fôlderes e folhetos, com pessoal uniformizado”.
Antonio Carlos Fores dos Santos, presidente SOT-RS

Visite o seu portal www.sbot.org.br
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ARTIGO

Como deve ser o relacionamento entre a indústria e os
ortopedistas, na opinião da AAOS

N

o último congresso da
Academia Americana de
Cirurgiões Ortopédicos
(AAOS), este ano em Chicago, foi
apresentado um Guia de Conduta a
ser seguido pelos americanos. Nossos
colegas do primeiro mundo também
estão preocupados com a possível
troca de favores, isto é, o fornecedor
estimula financeiramente o médico e
este indica próteses do fornecedor. Este
é um assunto que precisa ser discutido
também entre nós, brasileiros, tanto no
âmbito da SBOT, quanto nos
Conselhos de Medicina. Afinal, receber
comissão por usar material não só
infringe nosso Código de Ética como
também colabora para aumentar o
preço dos implantes, onera as fontes
pagadoras, os planos de saúde e,

indiretamente, contribui para o
achatamento de nossos honorários
porque o aumento de gasto com
material implica em achatamento de
CH. Preocupado com isso, o Cremerj
está organizando um Fórum para
debate público sobre o assunto com a
participação da SBOT, da AMB, do
CFM, fornecedores e operadoras de
saúde, no dia 19 de agosto próximo
na sede do Conselho, no Rio de
Janeiro. (Informações no CREMERJ,
telefone 21-31847050, ramal
SECCAT).
Em seu código de Ética, a AAOS
aponta que o foco central, o objetivo
da profissão, é o bem-estar do
paciente. O código diz também,
claramente, que é antiético receber
qualquer tipo de compensação para
usar determinado implante. E ainda,
que são deveres dos médicos o

aperfeiçoamento consbelece algumas normas
tante e a participação nos
de conduta baseando-se
programas de Educação
principalmente no fato de
Continuada. A AAOS
que o ortopedista ameadmite e aceita a partiricano pode receber ajucipação da indústria suda, bolsa, treinamento,
portando as atividades
inscrição para congresso,
científicas, porém, que
passagens, enfim, tudo
todos os acordos devem
que se relacionar com a
ser públicos e estarem
Educação Continuada,
aptos para ser minuciodesde que este suporte
samente investigados.
não implique na obrigaRenato Graça
Como exemplo disto, eles
toriedade de indicar e
publicam no programa
usar o implante de seu
científico do congresso americano,
patrocinador. A AAOS reconhece que
o nome da empresa que está
o médico que recebe comissão para
relacionada com cada conferencolocar implante acaba indicando
cista. Assim fica mais fácil para a
implantes piores ou indicando
platéia tirar suas conclusões sobre
operações desnecessárias, apenas
determinado implante ou técnica.
para ganhar mais dinheiro. Os
O Guia de Conduta publicado dentro
principais tópicos apontados pelo Guia
do Proceedings do Congresso estade Conduta são:

Conduta
• Qualquer ajuda deve estar vinculada ao benefício
do paciente.
• Qualquer suporte não deve influenciar a escolha
de implantes para o tratamento de seu paciente.
• O ortopedista não deve aceitar ajuda (brindes ,
alimentação , inscrições, viagens, estágios etc.) que
estejam atrelados às condições impostas pela
indústria.
• Nunca receber dinheiro para:
- Usar determinado implante
- Mudar sua indicação de implante
• O ortopedista não deve participar de atividades
sociais, como jantares , entrada para teatros, jogos
etc., onde não haja propósito educacional.
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• O ortopedista pode receber honorário para
ministrar aulas em atividades educacionais.
• O ortopedista não deve receber dinheiro para
assistir determinada conferência, nem qualquer
outra atividade.
• A indústria pode patrocinar a organização de
congressos.
• Bolsas de estudos e estágios podem ser
patrocinados pela indústria desde que não haja
obrigatoriedade do cirurgião em usar aquelas
técnicas aprendidas.
• O relacionamento indústria-ortopedista deve ser
transparente.

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

COMUNICADO

Áreas de Atuação

Parecer solicitado por ortopedista após ter sido notificado que a
Golden Cross do Rio de Janeiro negou autorização para cirurgia de
coluna sob alegação de que tal procedimento passara a ser
encaminhado para neurocirurgiões.

P

rimeiramente, com relação às
informações prestadas sobre o
procedimento da Golden Cross, vale
salientar que é entendimento do Conselho
Federal de Medicina que o médico pode
exercer a medicina em qualquer de seus
ramos, independentemente de título de
especialista, ressalvadas a competência e
capacidade técnica para tanto, sendo-lhe
vetado, contudo, anunciar que é especialista.
Somente por este entendimento, a atitude
da Golden Cross, a meu ver, já está
equivocada. Num segundo momento é
comum no meio médico a realização de
cirurgia de coluna por ortopedistas e
neurocirurgiões.
Quanto às especialidades, é importante
registrar a Resolução CFM nº 1763/05
que dispõe sobre a nova redação do
Anexo II da Resolução nº 1666/2003,
que celebra o convênio de reconhecimento de especiali-dades médicas firmado
entre o Conselho Federal de Medicina, a
Associação Médica Brasileira e a Comissão
Nacional de residência Médica. Nela estão
relacionadas as especialidades e áreas de
atuação. No caso da cirurgia de coluna, nos
termos da citada Resolução, é área de
atuação das especialidades Ortopedia e
Neurocirurgia. Assim, pela Resolução, o
Certificado de área de atuação da Cirurgia
de Coluna depende de concurso de convênio

entre a SBOT e a Sociedade de Neurocirurgia. Logo, tanto ortopedista, quanto
o neurocirurgião podem ter certificado
de área de atuação, desde que especialistas
em ortopedia (no caso do ortopedista),
ou em neurocirurgia (no caso do
neurocirurgião). Vale ressaltar, ainda, que
o citado convênio está prestes a ser
formalizado entre as sociedades.
Em conclusão, no meu entender, a Golden
Cross não tem justificativa para proceder da
maneira informada, primeiro porque o
médico, como acima dito, pode exercer a
profissão em qualquer área; segundo
porque, tanto o ortopedista, quanto o
neurocirurgião podem realizar cirurgia de
coluna, já que a mesma é área de atuação
de ambas as especialidades. Seria oportuno
que o colega médico que atua na Golden
Cross fosse orientado da Resolução 1763/
05 do Conselho Federal de Medicina, assim
como do posicionamento, devidamente
retratado em Pareceres do CFM e Regionais,
de que o médico está apto ao exercício de
qualquer área da medicina, independentemente de título. Mas, se os esforços
forem em vão, o assunto poderá ser levado
à apreciação do CREMERJ para apuração
da conduta do médico.
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica da SBOT

Comunicado
Recertificação

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.
Arlindo Pardini Jr.
Presidente da SBOT

Moisés Cohen
Presidente da CEC-SBOT

Categoria

Pontos

Doutorado ou Livre Docência
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia - CBOT
Congressos oficiais da SBOT
Mestrado na especialidade
Congressos não oficiais organizados pelas regionais
e comitês da SBOT
Edição completa de livro nacional ou internacional
Capítulo em livro nacional ou internacional
Congresso da especialidade no exterior
Artigo publicado em revista médica
Conferência em evento nacional apoiado pela SBOT
Conferência em evento internacional
Participação em banca examinadora
(mestrado, doutorado, livre docência, concurso etc.)
Coordenação de programa de residência médica
(5 pontos por ano)
Conferência em evento regional ou estadual
Apresentação de tema livre ou pôster em congresso
ou jornada da SBOT (máximo10 pontos)
Outras jornadas, cursos e simpósios
(mínimo 1 ponto, máximo 10)
Programa de educação à distância por ciclo (hora/aula)

20
15
10

05

02
0,5

NOTAS & INFORMAÇÕES

Ortopedista é
homenageado no RJ

A

O 1º vice-presidente
da SBOT Marcos
Musafir recebeu a
mais alta comenda da
Guarda Municipal do
Rio de Janeiro.

Maio 2006

Guarda Municipal
do Rio de Janeiro
homenageou 25
personalidades com
a Medalha Marechal
Zenóbio da Costa, patrono da instituição e
maior comenda da GMRio. A insígnia é concedida em reconhecimento a quem tenha
contribuído para o crescimento da instituição.
Um dos agraciados
foi o ortopedista Marcos
Musafir, 10 vice-presidente da SBOT. As medalhas foram entregues
no da 16 de maio pelo
comandante da GM-Rio,
Carlos Moraes Antunes.

Expansão da SEDE NACIONAL

A

SBOT continua crescendo. No
último dia 26 de maio a diretoria
assinou o contrato de compra de
mais um conjunto na Sede Nacional, em
São Paulo. O presidente Arlindo Pardini
declarou que a aquisição da nova sala é
um reflexo do aumento das atividades da
SBOT e vai permitir melhor acomodação
das Novas Comissões permanentes da
SBOT e, sobretudo, as comissões de
Educação Continuada e Ensino e
Treinamento.

C

Observado pelo tesoureiro Caio Nery e pelo
secretário-geral Cláudio Santili, o presidente da
SBOT entrega os cheques à ex-proprietária.

Um portal de CONHECIMENTO

om este objetivo a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) lançou
o site www.ombroecotovelo.org.br, seu portal Internet. O lançamento aconteceu durante
o VI Congresso Brasileiro de Ombro e Cotovelo, realizado entre os dias 01 e 03 de junho em
Goiânia (GO). O site possui uma gama de informações variadas, como ex-presidentes, história
do comitê, estatutos, eventos, galerias de fotos etc. "Os membros do nosso Comitê poderão
encontrar todas as informações necessárias para reciclagem e atualização profissional ou,
simplesmente, interagir com outros colegas do Brasil e do exterior numa relação dura-doura e
profícua", disse o presidente da SBCOC Marco Antonio de Castro Veado.

Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14 o andar - São Paulo - SP
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CARTAS
PALAVRA DO PRESIDENTE
Gostaria de parabenizar o dr.
Arlindo Pardini pela "Palavra do
Presidente" de Abril/2006, na qual
pudemos sentir com clareza a
necessidade de uma postura
eticamente correta no exercício da
medicina para sermos dignos de
respeito pelos pacientes, pela
sociedade, por nós mesmos e nossos
familiares. Aqueles colegas que
erroneamente continuam a denegrir
a imagem da Ortopedia e da
Medicina recebendo vantagens
pessoais para beneficiarem
laboratórios e/ou fabricantes de
materiais e implantes sabem agora
que a SBOT não tem "dúvidas"
quanto aos ditames do Código de
Ética Médica. Vindo estes recados de
uma pessoa com autoridade moral
como a sua, servem de estímulo a
todos nós para que trilhemos
melhores caminhos e tenhamos
esperança e vontade para
mudarmos a triste realidade atual.
Sérgio de Oliveira Bruno
Belluci
BIBLIOTECA VIRTUAL
Gostaria de parabenizar a SBOT, a
Merck Sharp & Dohme e os
organizadores desse site pela ótima
Biblioteca Online, a qual nos traz
informações de vanguarda, e acesso
a livros, revistas e artigos. Mais uma
vez parabéns!
Massimo Nelson
Caliman e Gurgel
CRIANÇA PROTEGIDA
Soube através da Folha de São Paulo
de 25/05/06, que houve o Dia
Nacional da Criança Protegida no
Carro e fiquei muito feliz com esta
iniciativa. Como mãe de uma
menina de cinco anos, que anda de
carro em cadeirinhas desde a saída
da maternidade, sou uma defensora
férrea do uso deste acessório que
pode salvar a vida de nossos filhos.
Creio até que devemos exigir que as
autoridades se envolvam mais com
esta discussão, pois ainda não é um
"hábito" dos brasileiros. Cito como
exemplo de absurdo as peruas
escolares que transportam crianças
pequenas, sequer tem cadeirinhas
para acomodar as menores,
alegando que não há legislação
sobre o assunto. Lamentaremos no
dia em que uma tragédia acontecer!
Parabéns pela iniciativa! Adorei!
Helena Maria Rivello Terzella
HONORÁRIOS
Além de Ortopedista, sou auditor
da Unimed, do SUS e de uma
empresa privada. Repasso minhas
dúvidas enviadas anteriormente, as
quais peço repassar aos setores
pertinentes.

10

1) Na artrodese de coluna
dorsal e lombossacra usa-se
entre outros, o Sistema de Fixação
Transversal (= Cross Link = DTT).
Entendo que por tratar-se de
um sistema, este já contempla
tanto a barra transversal como o
dispositivo (gancho) para sua
fixação. Esta é a forma cobrada dos
convênios, porém no SUS o
fornecedor insiste em cobrar o STF
+ dois ganchos para cada STF.
Pergunto quem está certo?
2) Na técnica para tratamento
das fraturas diafisiárias de fêmur
com fixação intramedular utilizando haste bloqueada já se
pressupõe a possibilidade de
precisar dinamizar a fratura pela
retirada do bloqueio em uma
das extremidades (nem sempre
necessária). Este procedimento
é simples e rápido com mínima
incisão e, no entendimento dos
nossos auditores, deve ser
remunerado como retirada de
síntese apenas (parafusos) enquanto que um colega insiste
em cobrar como tratamento de
pseudartrose. Qual seria a interpretação correta, já que o possível retarde de consolidação
deve ser diagnosticado e tratado precocemente pela dinamização antes da instalação
de pseudartrose e esta ainda
não ocorreu?
Celso Antonio Schmitz
A responsabilidade pelo uso do
material é do cirurgião. Evidentemente para um mesmo procedimento deve ser cobrado o mesmo
material. As exceções devem ser
justificadas. Pseudartrose é uma
patologia bem caracterizada, assim
como o retarde de consolidação,
que é uma patologia cujo procedimento é mais complexo que a
retirada de parafusos.
Reputo que a resposta sobre a
dinamização da haste intramedular bloqueada é bastante
esclarecedora e vem reforçar
a nossa posição de coibir a
cobrança indevida de procedimento não realizado (pseudartrose), pois se trata de uma
opinião altamente abalizada e
respeitada como a do dr. Bitar.
Quanto ao quesito sobre a cobrança pelos fornecedores de material de síntese, acho que não me
fiz entender. Questionei se na
cobrança da instrumentação usada
para artrodese de coluna, cabe
cobrar além de: hastes longitudinais, parafusos pediculados e
sistema de fixação transversal (DTT
ou cross link), cobrar mais dois
ganchos (usados para fixação da

haste transversal e que, a meu ver,
por tratar-se de um sistema, já estão
incluídos no STF).
Celso Antonio Schmitz
GLOSAS
Tem acontecido freqüentemente na
Unimed da cidade onde trabalho a
glosa parcial ou a troca do código
AMB (sempre para um menor valor)
do procedimento solicitado, isso após
a cirurgia ser realizada, ou então após
pagarem o procedimento, em outro
mês descontarem o valor pago "a
mais", isto tudo sem nenhum pedido
de esclarecimento da auditoria para
com o cirurgião. Cito um exemplo: há
cerca de dois meses uma paciente
apresentava um tumor de partes
moles na face lateral no 1/3 proximal
da perna e déficit neurológico leve a
moderado com presença de Tinnel
relacionados à compressão do n.
fibular comum. Foi autorizada
ressecção de tumor + neurólise,
porém, algumas semanas após a
cirurgia, a paciente foi chamada à
auditoria quando foi notada a ausência de déficit neurológico e mesmo
a paciente relatando os sintomas préoperatórios, o código de neurólise foi
glosado, sendo pago apenas o código
de retirada de lipoma no valor de
R$49,00. Sendo que após muitas
discussões, foi pago o devido valor.
Já pensou se resolvem fazer perícia
pós-operatória em pacientes submetidos à reconstrução de ligamentos
cruzados no joelho? Serão todos glosados, haja vista a estabilidade póscirúrgica. A minha pergunta é: a auditoria tem este poder de liberar a
cirurgia e depois glosar, mesmo sendo
descrito o mesmo procedimento no
relatório cirúrgico? Que validade tem
a perícia pós-operatória? Pode a
Unimed descontar uma cirurgia meses
após ter sido paga "a mais"?
Alexandre Jun Fukumitsu
A nosso ver, uma vez autorizada a
cirurgia ou qualquer procedimento
pelo plano de saúde o médico tem o
direito de receber seus honorários correspondentes. Nem a Unimed
nem qualquer plano de saúde tem o
direito de glosar aquilo que ele
autorizou fazer. O caso da auditoria ocorre excepcionalmente
quando o setor recebe denúncia de
procedimento irregular do seu
cooperado ou credenciado, e evidentemente quem agiu de má fé deve ser
penalizado, que pode chegar até ao
descredencia-mento ou à expulsão do
cooperado.
HONORÁRIOS MÉDICOS
Ouvi dizer que a quarta versão
da CBHPM traz o direito artroscópico tabelado em UCO. Qual é
o valor para a vídeo-artroscopia

Ligue grátis 0800 7277268

em UCO quando o aparelho pertence ao médico?
Eduardo Telles de M. Stewien
Já foi publicado no jornal da AMB e
no jornal da SBOT nº 68: 33,8 UCO's
até o Porte 9C; 38,5 UCO's até o
Porte 10ª; 42,9 UCO's do Porte 12A
em diante. O valor da UCO consta
na 4ª edição da CBHPM.
UNIMED
Gostaria de uma orientação em
relação a uma carta recebida da
UNIMED Rondonópolis, a qual
informa que o meu número de
exames por paciente é de 2,39 e a
média da Unimed é de 1,98 e que
se não ficar dentro da média será
aberto um processo administrativo
para me excluir da UNIMED. Entrei
em contato com os outros ortopedistas que atuam na cidade [total de
cinco] e todos estão acima da média.
Estão usando uma média nacional
para nos pressionar a pedir menos
exames que não são auto gerados,
e não são desnecessários. Como
devo proceder?
Oscar Milton Mello Muto
É assunto restrito à sua Unimed local,
que deve ser resolvido em Assembléia. O cerceamento das atividades
do médico, sob qualquer pretexto,
não é um comportamento que a
SBOT apóia. Cabe denúncia ao CRM.
CONTRATUALIZAÇÃO
Sou ortopedista em Viçosa (MG) e a
secretária de saúde esta fazendo
uma contratualizacão com os hospitais e com isto impondo que os hospitais devem repassar o dinheiro das
AIH's e não mais às secretarias de
saúde, só que os hospitais já atrasam
o repasse dos convênios. Como resolver? No congresso de Trauma disseram que algo semelhante aconteceu em Natal. Outra coisa é que
existe atraso no faturamento de seis
meses das AIH's e com esta
contratualização não vão pagar por
este atraso.
Leonardo Gomes Conde
Infelizmente isto está ocorrendo no
País todo. Os médicos recebiam pelo
Código 7 diretamente no banco. Em
nível nacional decidiu-se pagar aos
hospitais (Código 4) e como estes
nunca têm dinheiro, atrasam ou não
pagam os repasses. Estamos
estudando movimento em nível
nacional. Favor contatar o colega
Elson Sousa Miranda (elsonmiranda@
digi.com.br), de Natal-RN, que lhe
dará maiores detalhes.

As respostas desta seção foram dadas
pelo presidente da Comissão de Defesa
Profissional da SBO
SBOTT, George Bitar
Bitar..
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PAVILHÃO FERNANDINHO

75anos

Uma história de

Conhecido como Berço da Ortopedia Brasileira o "Pavilhão
Fernandinho Simonsen" completa, em julho, 75 anos de
fundação. O Jubileu de Diamante terá como ponto alto o
lançamento de uma publicação comemorativa.

O

Departamento de Ortopedia e Traumatologia da
Santa Casa de São Paulo,
conhecido como "Pavilhão Fernandinho Simonsen" – vai completar, no
próximo dia 19 de julho, 75
anos de vida. Desde a fundação,
em 1931, sua história foi escrita
tendo como pano de fundo a
pesquisa, o ensino e a assistência
social, mas seu nascimento está intimamente relacionado ao amor e à
frustração de um pai inconformado
por não ter conseguido salvar a vida
de seu filho. No início do século
passado o menino Fernando
adoeceu gravemente e, apesar dos
cuidados recebidos, faleceu nas
dependências da Santa Casa, então
um dos únicos hospitais
da cidade.
"A morte

O pavilhão Fernandinho, durante sua construção, no ínicio do
século passado e nos dias atuais: um centro dedicado à pesquisa,
ensino e assistência médica especializada.

desse garoto, embora dramática,
deu início ao processo de formação
e organização da Ortopedia Brasileira", conta o diretor do Pavilhão,
Cláudio Santili.
Santili conta que o pai de Fernando,
o industrial Roberto Simonsen,

A revista do Pavilhão,
com pré-lançamento previsto
para 19 de julho vai contar
a história do “Berço da
Ortopedia Brasileira”.
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ficou inconformado com a falta
de um centro médico especializado no tratamento de doenças da
infância e resolveu iniciar um
movimento para a criação de
um centro de cirurgia infantil. "Ele
foi o principal doador de recursos
para a construção do primeiro
hospital da América Latina totalmente dedicado à ortopedia e
especializado em cirurgia infantil", relembra o diretor do
"Fernandinho". Para dirigir o novo
hospital o escolhido foi nada
menos que Rezende Puech, seu

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

idealizador, que cinco anos mais
tarde, em 1935, nas dependências
do "Fernandinho", fundaria a
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia, da qual foi,
também, o primeiro presidente. Por
essa razão costuma-se dizer, com
razão, que o Pavilhão é o Berço da
Ortopedia Brasileira.
O "Pavilhão" serviu, inclusive, de
sala de aula para algumas das
principais universidades brasileiras,
pois como a Santa Casa possuía
o único hospital-escola do estado,
era ali que se costumava treinar
os futuros médicos. Tal experiência
permitiu ao Pavilhão um nível
de especialização crescente, que
veio a se tornar um dos mais
importantes centros de ensino e
assistência à saúde do Brasil, com
cerca de 240 mil pacientes atendidos
por ano e a realização de mais de
quatro mil cirurgias ortopédicas.
Para contar sua história o "Pavilhão
Fernandinho Simonsen" vai editar
uma publicação especial com prélançamento previsto para o dia 19
de julho, dia em que completa seu
Jubileu de Diamante. O lançamento
oficial e a distribuição serão feitos
durante o Congresso da SBOT, que
vai acontecer em Fortaleza, entre os
dias 11 e 14 de novembro de 2006.
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