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A bibliotecária da
SBOT Diva Godoi
ensina aos ortope-
distas sobre como
tirar o melhor pro-
veito da Biblioteca
Virtual, através de
dicas simples.

Mais de 400 ortopedistas participaram do
Fórum de Defesa Profissional promovido no
Rio de Janeiro. O tema principal foi a
realização de artroplastia em paciente com
planos de saúde, com enfoque para os
aspectos éticos e legais da atuação do auditor
na autorização de implantes.

Já estão abertas as inscrições para
o Congresso de Fortaleza.

Disponíveis apenas pela
Internet até 30 de setembro,
as pré-inscrições garantem
descontos para os congres-
sistas e dão direito a um

automóvel zero km.

Aexemplo do que já ocorre com outras sociedades médicas, a
SBOT estuda a possibilidade de adotar um "Selo de  Quali-
dade" para ser aposto em produtos utilizados na área

ortopédica. O selo não vai qualificar implantes ou materiais
cirúrgicos, pois já existem órgãos com essa responsabilidade, como
a Comissão de Controle de Materiais da SBOT e Câmaras
Técnicas na AMB e na Anvisa, das quais a SBOT faz parte. Se
aprovado, o Selo de Qualidade SBOT poderá ser utilizado em
calçados, materiais esportivos e colchões, dentre outros, que

estiverem dentro das normas técnicas de produção e que já
tenham sido aprovados por organismos como o Inmetro.

Além de proporcionar maior segurança para a
população, consigna identidade e preocupação

com o bem-estar dos usuários.Entrevista
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Para o presidente da Comissão de Integração
das Regionais Glaydson Godinho, o grande
desafio da SBOT para o futuro será adotar
um plano estratégico especificamente para
as suas regionais, com um núcleo diretivo
central e ações descentralizadas.

A Importância
das Regionais

Fórum deFórum de
Defesa ProfissionalDefesa Profissional

Inscrições
Abertas!!CBOT: Inscrições
Abertas!!CBOT: Biblioteca VirtualBiblioteca Virtual

Editorial
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As grandes empresas estão cada vez mais
apegadas a programas de metas. Pensando
nesta segurança e na continuidade dos
projetos bem sucedidos que já temos,
partimos para um Planejamento Estratégico
para os próximos anos.

Planejamento
     ESTRATÉGICO

Planejamento
     ESTRATÉGICO

Um fato recente que me chama a atenção é
a mudança do comportamento médico.
Nada é mais ameaçador que a perda de
referência, de moldes orientadores e mestres,
verdadeiros paradigmas do ser médico. Há
uma crescente tendência ao esquecimento
dos valores humanos.
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Prorrogado para 15 de agosto o prazo para envio de temas-livres para
o Congresso de Fortaleza. Informações: www.sbot.org.br

Prorrogado para 15 de agosto o prazo para envio de temas-livres para
o Congresso de Fortaleza. Informações: www.sbot.org.br
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Tão logo assumimos a Presidência
da SBOT iniciamos o trabalho de
executar o programa por nós pro-

posto. As novas Comissões Permanentes
elaboraram seus Regimentos Internos e têm
desenvolvido um trabalho intenso. O
Projeto Diretrizes está em pleno anda-
mento com mais 10 novos colegas que
terminaram o Curso na Associação Médica
Brasileira. Esperamos que pelo menos 10
Diretrizes já estejam prontas até o Con-
gresso de Novembro. A SBOT se fez
presente no Congresso da Academia
Americana de Ortopedia, em Congressos
de países sul-americanos e em várias
regionais. A Defesa Profissional tem sido
constantemente acionada, não só através
de e-mails, mas também com presença
efetiva em várias oportunidades. Debates
sobre assuntos envolvendo Ética e Defesa
Profissional têm sido organizados em todos
eventos oficiais. Nossa Sociedade foi reco-
nhecida como entidade de Utilidade
Pública e acrescemos mais uma sala ao
nosso patrimônio.
Sentimos, porém, a necessidade de plane-
jarmos um futuro para a SBOT. Observa-
mos que nestes tempos modernos as gran-
des empresas estão cada vez mais
apegadas a programas de metas, que as
levam a galgar de uma forma segura os
degraus do sucesso. Pensando nesta segu-
rança e na continuidade dos programas
bem sucedidos que já temos, partimos para
um Planejamento Estratégico para os
próximos anos. Se planejamento é a cons-
trução do futuro, a estratégia é a utilização
dos vários recursos disponíveis que temos

para acionar o planejamento. Nossa dú-
vida era se esta concepção poderia ser
utilizada em instituições que congregam
médicos, como a SBOT. Até então não tí-
nhamos conhecimento de que outra socie-
dade científica tivesse utilizado este tipo de
recurso em sua história. Após entrevistas
com representantes de duas grandes em-
presas com especialidade em Planejamento
Estratégico, convencemo-nos da enorme
utilidade desta nova etapa para nossa
Sociedade. Submetemos nossa idéia à
diretoria que a aprovou com entusiasmo.
Temíamos, no entanto, que se nos dedicás-
semos com empenho total a este empreen-
dimento poderíamos comprometer nossa
necessária presença na direção da SBOT.
Como as conclusões do planejamento e o
plano de ação futuro estão previstos para
estarem prontos dentro de 90 dias, e para
serem executados nos próximos anos,
achamos que a coordenação deste projeto
deveria ficar nas mãos dos próximos Presi-
dentes, Marcos Musafir (1º Vice-Presidente)
e Tarcisio Eloi P. Barros Filho (2º Vice-
Presidente), responsáveis pelo destino da
SBOT nos próximos dois anos. É claro que
continuaremos à frente das decisões até o
final de nossa gestão, mas o "trabalho de
campo" será realizado pelos dois compe-
tentes colegas. Eles já estão totalmente
envolvidos no projeto, tanto que em julho
passado, tivemos uma prévia do nosso
planejamento, quando no Rio de Janeiro
Marcos Musafir organizou um "Workshop
do Plano Diretor das Gestões 2007 e
2008", com a participação da diretoria
atual e futuras, representantes das

comissões, dos comitês e das regionais,
além de ex-presidentes.
Finalmente, no último dia 21 assinamos o
contrato com a reconhecida Fundação
Getúlio Vargas, na pessoa do Professor
Paulo Roberto Vampre Hummel. O tra-
balho será desenvolvido em três etapas
principais, a saber: Diagnóstico, que visa
obter informação sobre uma análise crí-
tica da atuação da entidade e seus obje-
tivos no médio e longo prazos; Planeja-
mento Estratégico, que será desenvolvido
através de seminários e grupos de trabalho
constituídos por dirigentes e colaboradores
da SBOT, e cabeças pensantes da Socie-
dade; Planos de Ação, que irão implemen-
tar o planejamento estratégico concebido.
Os trabalhos serão reali-
zados no prazo global de 90
dias, e assim esperamos que
até o Congresso em Novem-
bro já possamos implantar
um competente e seguro
Planejamento Estratégico
para a SBOT.
Há cerca de um mês rece-
bemos uma proposta de um
escritório de advocacia
oferecendo-nos assistência
jurídica para a elaboração de
um projeto de fornecimento
pela SBOT de um "Selo de Certificação de
Qualidade" para produtos envolvendo a
área ortopédica. Confesso que a princípio
a idéia não me agradou. Sempre tive muito
escrúpulo em envolver comércio e indústria
com medicina. No entanto, após estudar-
mos e analisarmos com cautela a proposta

e suas implicações concluímos que, antes
de tudo, será uma prestação de serviço à
comunidade. O "Selo de Certificação de
Qualidade" tem por finalidade aprovar
produtos ou serviços após critérios e
estudos muito bem elaborados que darão
um retorno como uma espécie de "royalty"
à SBOT. Esta modalidade de atividade já
existe em algumas sociedades médicas,
como as Sociedades de Pediatria e de
Cardiologia. É claro que os critérios para
que a SBOT coloque o seu "Selo de Qua-
lidade" no produto serão rígidos e ba-
seados em estudos técnicos e comprovados
por laboratórios no Brasil e mesmo no
exterior, e evidentemente dentro do mais
exigente controle Ético. Este projeto envolve
uma Comissão constituída pela Diretoria
e colegas das Comissões de Ética, de
Controle de Materiais e de Divulgação,
além do setor jurídico da SBOT. Os Comitês
de Especialidades serão consultados toda
vez que o produto ou serviço a ser realizado
envolva sua área de atuação.
O Planejamento Estratégico e o Selo de
Certificação de Qualidade são dois

projetos que reputamos excelentes para a
SBOT, tornando-a de um lado mais
transparente para seus associados e por
outro mais atuante na comunidade.

Arlindo Pardini
Presidente da SBOT

EDITORIAL

O "Selo de Certificação
de Qualidade" tem por
finalidade aprovar
produtos ou serviços
após critérios e estudos
muito bem elaborados
que darão um retorno
como uma espécie de
"royalty" à SBOT.

Muitos podem questionar: porque
não escrevemos mais sobre os
assuntos que envolvem a defesa

profissional. Notícias importantes sobre a
classe que muda o dia a dia do ortope-
dista, boas novas, enfim? Num período
de seca e longo ano eleitoral os ventos
do planalto são mornos e direcionados
para o próprio umbigo dos parlamen-
tares, e assim, apesar das inúmeras tenta-
tivas e investidas dos nossos órgãos repre-
sentativos da classe, AMB, CFM, SBOT
etc., não há ouvidos e nem mesmo sensi-
bilizamos os médicos do Congresso para
as nossas lutas. Melhores condições pelo
SUS, planos de saúde, ANVISA, ato mé-
dico, são colocados em banho-maria
porque não há interesse por parte deles.
E nós, a mercê destes descasos, devemos
tomar rumos alternativos para motivar a
perseverança médica que é, na realidade,
quem faz a saúde do país. Não há força
de pressão, não há união.
Mas se os ventos de lá, parcos que sejam,
não sopram na nossa direção, como
lembra Ward, é inteligente direcionarmos
nossas velas. Um fato recente, moderno

que me chama a atenção é a
mudança do comportamento
médico. Nada é mais ame-
açador que a perda de refe-
rência, de moldes orientadores
e mestres, verdadeiros para-
digmas do ser médico. Cres-
cemos ouvindo frases do tipo:
"meu filho quer ser médico por
isto ou por aquilo"; na facul-
dade, as opções muitas vezes,
eram escolhidas devido à pos-
tura e conhecimento deste ou
daquele professor; ídolos vistos
como referências palpáveis.
No próprio juramento hipo-
crático há o reconhecimento
por toda a retidão e sucesso
profissional, como um tributo
aos nossos mestres. Assim se fez, assim
deve ser. É saudável, é melhor para as
nossas relações humanas e profissionais.
Antes que surjam beligerantes cavaleiros
do apocalipse é preciso lembrar que res-
peito e reconhecimento a quem nos
ensinou é uma esquina muito distante da
sub-serviência. E por que falo disso agora,

justo agora que alguns pais
compram capacetes para dor-
mir com as próprias mães das
criaturas. É exatamente isso,
nem mesmo naquele terrível
fato, réu confesso, houve
consenso. Hoje tudo se justifica.
Parece-me que na nossa
especialidade, salvo engano,
ainda não há caso de igual
violência física e tamanha
mordacidade, mas há sim, uma
crescente tendência ao esque-
cimento dos valores humanos
que norteiam o nosso compor-
tamento ético em troca de uma
auto-suficiência proporcionada
por uma destas empresas que
administram cursos de técnicas,

fáceis, práticas e rápidas num fim de
semana. Isto os faz sentirem-se donos do
seu próprio destino, porém, sem refe-
rência, sem eira nem beira.
Ok, admitam que  isto é verdade, e está
acontecendo. Gente que aprende a ope-
rar com vendedores deste ou daquele ma-
terial e se julgam auto-suficientes. E se

assim o são, a quem devem o reconheci-
mento por aprender uma arte? Arte
milenar que é passada de um mestre ao
discípulo. A ninguém. Eu me basto é o
que pensam! Eu diria, isso é o nosso fim.
Até nos modernos cursos de robótica para
procedimentos "templetizados" estes
cuidados devem ser tomados. Muita gente
mal formada como homem e como
médico, está sendo levada aqui e acolá
para implantar este ou aquele material. E
o que sobra disso tudo? Nada!
É o fazer por fazer. É só seguir o gaba-
rito. Não há uma só referência humana,
um mestre, uma só linha filosófica.
Esse quadro me lembra a figura das
pipas, que sobem céu adentro unidas
e tuteladas por tênues contatos, algumas
retornam com brilho e esplendor para
novos vôos. Outras rompem as linhas e,
errantes, passam às mãos de ágeis e
espertos caçadores ou enroscam-se em
fios, de onde jamais conseguirão a tão
sonhada liberdade.

Cláudio Santili
Editor-chefe

Planejamento estratégico e selo de
certificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidadecertificação de qualidade
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"Muita gente mal
formada como
homem e como

médico está sendo
levada aqui e acolá
para implantar este
ou aquele material"
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Promovendo a
Integração Nacional

ENTREVISTA

3

REGIONAIS DA SBOT

O presidente
da Comissão de
Integração das
Regionais Glaydson
Gomes Godinho tem tido
uma grande responsabilidade
neste ano: manter as
regionais alinhadas ao
pensamento da SBOT
Nacional, apesar das grandes
diferenças e necessidades.
Para ele, o grande desafio da
SBOT para o futuro será
adotar um plano estratégico
especificamente para as suas
regionais, com um núcleo
diretivo central
e ações descentralizadas.
Ele concedeu a seguinte
entrevista ao Jornal
da SBOT.

educação continuada mas também
de defesa profissional.

Mas no caso da defesa profis-
sional as regionais estão mais
maduras...
É verdade. Com o engajamento das
entidades médicas na implantação
da CBHPM e na Lei do Ato Médico
realmente a defesa profissional
passou a ser uma questão mais
presente no dia a dia dos médicos
em todo o Brasil. Isso mostra como
é importante traçar um plano de
ação global, como é o caso da
CBHPM. O efeito que esse projeto
teve para mexer com os médicos é
impressionante e a Ortopedia tem
sido a especialidade mais ativa
nessa luta. Daí o fato de as regionais
terem amadurecido bastante nessa
área. Minha vontade era ver esse
mesmo planejamento nacional na
área de educação continuada.
Nossos serviços de credenciados
poderiam crescer muito se houvesse
esse trabalho bem estabelecido.
Creio que esse será um dos grandes
desafios para a SBOT no futuro, qual
seja, levar a educação continuada
para todas as regiões brasileiras de
forma criteriosa e muito objetiva.

A criação do Conselho Nacional
de Defesa Profissional, com um
representante de cada estado,
colaborou com esse amadure-
cimento?
Acho que sim, mas tenho resistência
a um projeto que envolva um
número grande de pessoas. Geral-
mente as discussões são mais
demoradas e as ações, mais lentas.
Creio que com um número menor
há mais objetividade, mas não há
dúvidas de que o contato perma-

nente entre as representações
regionais e a diretoria da SBOT
intensifica a troca de informações e
possibilita conhecermos melhor a
realidade de cada região. Isso é
importante porque as necessidades
do Norte em relação à defesa
profissional, por exemplo, são
diferentes das necessidades do Sul
do País. Essa participação promove
um conhecimento mútuo.

O senhor acha que as regiões
Norte e Nordeste ainda estão
isoladas em relação à SBOT?
O isolamento não existe mais porque
com o advento da Internet ninguém
mais fica sozinho em qualquer
região do planeta, mas o fato é que
existe uma grande concentração de
ortopedistas no Sul e Sudeste e a
maior parte das ações ocorrem
nestas regiões. A SBOT está atenta
a isso e tem conseguido vencer estas
barreiras pouco a pouco.

A descentralização seria uma
opção para alcançar estas
regiões mais intensamente?
É preciso haver um planejamento
estratégico nacional com apenas um
núcleo diretivo, que é a SBOT Nacio-

nal. Entendo que as ações podem e
devem ser descentralizadas, com
participação cada vez maior das
regionais. Mas o projeto deve ser
único para todo o País.

Recentemente a SBOT promo-
veu uma ação nacional voltada
para a segurança da criança no
trânsito. Como o senhor avalia
a participação das regionais?
Fiquei impressionado com a acei-
tação desse desafio por parte dos
ortopedistas brasileiros, pois sabe-
mos quão difícil é mobilizar os mé-
dicos, uma classe que precisa lutar

diariamente para se manter num
mercado cada vez mais injusto. Incu-
tir neles essa necessidade social não
é fácil, mas os colegas têm respon-
dido à altura, não apenas em re-
lação à criança, mas na prevenção
do trauma, do idoso etc. e esse mé-
rito é das regionais. Temos tido capa-
cidade de mobilizá-la também para
as questões sociais do nosso país.

Como está a adequação dos
estatutos das regionais aos da
SBOT?
Temos conversado a esse respeito
com as regionais, porém, sem muito
sucesso. As regionais mais bem
organizadas têm tido um alinha-
mento estatutário e regimental com
a SBOT, faltando apenas adequar
pequenos detalhes. Já tivemos expe-
riência em dois estados brasileiros
nos quais a solução de conflitos
internos esbarrou em problemas
de as regionais terem criado
estatutos independentes e diferentes
da SBOT. Esse alinhamento não visa
controlar as regionais com um poder
ditatorial, pelo contrário, a adequa-
ção estatutária preserva a integri-
dade e proporciona maior segu-
rança jurídica aos estados.

A comissão que o senhor
preside é transitória. Há estu-
dos para torná-la permanente?
Não, mas particularmente creio que
essa discussão é interessante. Nas
duas vezes em que exerci este cargo
percebi que esta comissão repre-
senta a ouvidoria entre os mem-
bros e a sociedade-mãe, recebendo
suas solicitações e fazendo a ligação
com a diretoria. Esta tem sido
prioridade e uma das grandes
preocupações do presidente Arlindo
Pardini, um trabalho muito impor-
tante que espero poder cumprir até
o último dia de sua gestão.

Qual é a importância da
Comissão de Integra-
ção das Regionais para

a SBOT?
Essa Comissão foi fundada em
2003, durante a gestão do Dr. José
Sérgio Franco, e tem promovido a
integração de todas as regionais da
SBOT em torno de um ideal comum.
Fui seu primeiro presidente e, neste
mesmo ano, acumulei o cargo de
vice-presidente da SBOT. A SBOT
hoje pode se orgulhar de ser uma
das maiores e mais bem sucedidas
sociedades médicas brasileiras
porque conta com o apoio de suas
regionais.

Como o senhor avalia a partici-
pação dos estados nas ações
promovidas pela SBOT?
Esse engajamento tem sido cada vez
maior nos últimos anos, sobretudo
nas áreas de educação continuada
e de defesa profissional.  Eu creio
que é necessário fazer um planeja-
mento especificamente para as
regionais, não centralizado, mas
com uma diretriz nacional. Hoje
cada regional tem estabelecido seu
próprio caminho e com isso a SBOT
fica privada de uma análise global
sobre o trabalho que é desenvolvido
em cada regional. Tenho conversado
com o presidente Arlindo Pardini e
ele se mostra muito sensibilizado a
traçar um plano estratégico para as
regionais, não apenas na área de

Promovendo a
Integração Nacional

“O efeito que esse projeto da
CBHPM teve para mexer com os
médicos foi impressionante e a
Ortopedia tem sido a especialidade
mais ativa nessa luta. Daí o fato de
as regionais terem amadurecido
bastante nessa área”.

Glaydson Gomes Godinho

FAÇA O SEU RECADASTRAMENTO
e ganhe um seguro de vida: www.sbot.org.br
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e ganhe um seguro de vida: www.sbot.org.br

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

CIRURGIA DA COLUNACIRURGIA DA COLUNA
Nota conjunta da Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia e Sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia.

Os Presidentes de
ambas as Socie-
dades, em Reunião

realizada nas dependências
da Associação Médica
Brasileira em 07/07/06,
decidiram criar Comissão
Paritária para, no menor
tempo possível, elaborar os
critérios para Concessão da
Certificação em Cirurgia de
Coluna conforme dispõe a
Resolução CFM nº 1763/05.
Trata-se de medida neces-
sária uma vez que a Cirurgia
de Coluna é Área de Atu-
ação de ambas as Especiali-
dades e a referida Resolução
determina que a Certificação
nessa Área de Atuação seja
fornecida através de Con-
vênio entre as duas Socie-
dades de Especialidades.
Como requisito básico para
a Certificação, a Resolução
CFM nº 1763/05 estabelece
que os pretendentes tenham
Título de Especialista em
Ortopedia ou em Neuro-
cirurgia, reconhecendo a
capacitação técnica de
ambos os Especialistas para
realizar Cirurgia de Coluna,
visão essa compartilhada
pelos representantes de
ambas as Sociedades que
assinam esta Nota Conjunta.
É oportuno lembrar que o
médico pode exercer seu
mister em qualquer ramo da
Medicina segundo sua capa-
citação técnica e sua cons-
ciência, não podendo, entre-

tanto, anunciar especiali-
dade para a qual não tenha
Título, o que se aplica, tam-
bém, às Áreas de Atuação.
Até que a Comissão Paritária
estabeleça os critérios para
Certificação em Cirurgia de
Coluna, critérios estes que
deverão ser aprovados pelos
Órgãos Diretivos de ambas
as Sociedades e, posterior-
mente, pela Associação Mé-
dica Brasileira, tanto Ortope-
distas quanto Neurocirur-
giões devem manter sua
atuação profissional nos
mesmos termos em que a
vêm praticando.
A Resolução CFM nº 1763/
05 prevê que, uma vez esta-
belecidos os critérios para a
Certificação, os Conselhos
Regionais deverão registrar
os médicos em Áreas de
Atuação nos mesmos moldes
que atualmente registram
como Especialistas.
A Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia e a Sociedade
Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia darão ampla
divulgação dos critérios
acima mencionados, tão
logo sejam oficializados, a
todos os seus associados.

Arlindo Gomes Pardini Jr.
Sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

José Alberto Landeiro
 Sociedade Brasileira de

Neurocirurgia

OSubespecialidades
Os Planos de Saúde e as

“As áreas de atuação devem
existir e serem estimuladas

nos ambientes universitários
e nos serviços de treinamento

reconhecidos pela SBOT”.

devem existir e serem estimu-
ladas nos ambientes universi-
tários e nos serviços de treina-
mento reconhecidos pela SBOT,
daí  restringir as atividades dos
oito mil ortopedistas existentes
no país, exigindo subespecia-
lidade de todos há uma dis-
tância muito grande. Haveria
um descredenciamento uni-
versal dos médicos diante
dos convênios, pois hoje não
mais de 20% dos titulares
são ligados a uma ou outra

sociedade de subspecialidade.
Nunca devemos nos esquecer
que a nossa entidade e o Con-
selho Federal de Medicina é
quem podem definir a respon-
sabilidade do médico na
execução de um ato médico.
Como todas as subespeciali-
dades agrupadas nos Comitês
da SBOT estão solicitando
estágios de especialização,
entre outras exigências para
admitir novos membros, po-
demos sugerir, exigir até, que os
planos de saúde paguem a
esses profissionais um "plus"
acima da tabela básica como
forma de premiar aqueles
inscritos nas respectivas sub-

Tudo aquilo que prevíamos
está começando a acon-
tecer. Os planos de saúde,

aproveitando o momento gra-
víssimo pelo qual estamos
atravessando no tocante aos
nossos honorários, estão sele-
cionando quem pode e quem
não pode realizar determinadas
cirurgias, criando critérios
próprios e, mais uma vez,
humilhando membros titulares
da SBOT, interferindo em seu
direito de exercer a especiali-
dade. Numa decisão discu-
tível, certo plano exige que
o cirurgião de coluna opere
no mínimo 20 pacientes
num determinado tempo e
com determinada técnica
para liberar a guia solici-
tada para aquele procedi-
mento. Isto evidentemente se
aplica a membros ortopedistas
e neurocirugiões agrupados
numa Sociedade de Cirurgia da
Coluna (reconhecida como área
de atuação pela SBOT).
E assim, todos os planos estão
começando a exigir que ortope-
dista tenha "título" da sub-
especialidade. Numa metrópole
onde o número de especialistas
e subespecialistas é grande isso
seria possível, porém, indese-
jável, pois os subespecialistas de
quadril estariam impedidos de
tratar uma fratura de tornozelo,
procedimento que poderia ser
realizado somente por um cirur-
gião de pé. As áreas de atuação

especialidades. Isto permitiria
que todos os ortopedistas bra-
sileiros continuassem a exercer
sua especialidade, valorizando
aqueles com mais excelência
em determinadas áreas de
atuação. É bom lembrar que a
Constituição Brasileira garante
ao médico com CRM o direito
de realizar qualquer ato mé-
dico. Nem a especialidade é
exigida por lei. E a SBOT, com
toda a infra-estrutura da CET,
da CEC e dos seus comitês tem

moral para exigir respeito
dos convênios, já que o seu
Título de Especialista é dos
mais respeitados por toda
a comunidade médica.
O que não podemos é
aceitar critérios baseados
apenas no custo do im-

plante em determinadas patolo-
gias por parte dos planos, já
que isto nada tem de nobre ou
revela preocupação com a
saúde do nosso paciente. A
responsabilidade do ato mé-
dico, como o nome diz, é do
médico e ninguém pode im-
pedir que ele escolha o ma-
terial que irá utilizar, eviden-
temente tendo consciência de
sua capacidade profissional
e argumentos técnicos para
definir o seu implante. Volta-
remos ao assunto no Congresso
Brasileiro em Fortaleza.

George Bitar
Pres. Com. Defesa Profissional

Jornal da SBOT
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Em dia com as
novas tecnologias

5Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP

Disponíveis apenas pela Internet, as pré-inscrições garantem descontos para
os congressistas e dão direito ao sorteio de um automóvel zero km.

jando aos sócios a se inscreverem o mais
rapidamente possível. Além de o
atendimento ser melhor, a antecipação
permite descontos escalonados que
podem chegar a 30% sobre o valor pago
no local, conforme mostra a tabela

abaixo. Além disso, congressistas e
acompanhantes pré-inscritos até 30/09
concorrerão ao sorteio de carro 0 km.
As adesões devem ser feitas exclusiva-
mente online, através do site do con-
gresso (www.cbot2006.com.br). Ao ter-

Já estão abertas as inscrições para
o 38º Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia, que

acontece entre os dias 11 e 14 de
novembro de 2006 em Fortaleza, Ceará.
A Comissão Organizadora está encora-

CategoriasCategoriasCategoriasCategoriasCategorias
Sócios SBOSócios SBOSócios SBOSócios SBOSócios SBOT QuitesT QuitesT QuitesT QuitesT Quites
Sócios SBOSócios SBOSócios SBOSócios SBOSócios SBOT Não QuitesT Não QuitesT Não QuitesT Não QuitesT Não Quites
Estudantes*, REstudantes*, REstudantes*, REstudantes*, REstudantes*, Residentes* eesidentes* eesidentes* eesidentes* eesidentes* e
Sócios SBOSócios SBOSócios SBOSócios SBOSócios SBOT Quites com TEOT Quites com TEOT Quites com TEOT Quites com TEOT Quites com TEOTTTTT
obtido em 2004/2005/2006obtido em 2004/2005/2006obtido em 2004/2005/2006obtido em 2004/2005/2006obtido em 2004/2005/2006
Não sóciosNão sóciosNão sóciosNão sóciosNão sócios
AcompanhantesAcompanhantesAcompanhantesAcompanhantesAcompanhantes

até 31/08até 31/08até 31/08até 31/08até 31/08
400,00400,00400,00400,00400,00
500,00500,00500,00500,00500,00

200,00200,00200,00200,00200,00

700,00700,00700,00700,00700,00
150,00150,00150,00150,00150,00

até 30/09até 30/09até 30/09até 30/09até 30/09
500,00500,00500,00500,00500,00
600,00600,00600,00600,00600,00

250,00250,00250,00250,00250,00

800,00800,00800,00800,00800,00
150,00150,00150,00150,00150,00

A diretoria da SBOT, juntamente com a Comissão Organizadora do Congresso
de Fortaleza, decidiu prorrogar o prazo para inscrição de temas-livres para

15 de agosto de 2006. A medida foi tomada para atender a solicitação de
participantes interessados em inscrever seus trabalhos no congresso. Mas atenção:
as inscrições poderão ser feitas exclusivamente online, através do site do congresso:

INFORMÁTICA

Um ano após sua criação, a Comissão de Informática da SBOT apresenta um trabalho
consistente e mostra que a decisão de torná-la permanente foi mais do que acertada.

AComissão de Informática da
SBOT foi criada há um ano com
objetivo de avaliar as neces-

sidades da Ortopedia Brasileira na
área, oferecer aprimoramento para o
que já existia e viabilizar a implemen-
tação de produtos e serviços que ainda
não estavam disponíveis. A
Segurança foi outro fator
que fomentou a criação
da Comissão.
Era preciso um sistema
capaz de preservar os
dados e manter o acesso
a eles com a proteção
necessária, propósito pelo
qual a Comissão atuou
intensamente para alcançar
as metas traçadas para este
primeiro ano.
Várias outras comissões
como a CET, a CEC e a Co-
missão de Previdência
fizeram solicitações que, na medida do
possível, foram atendidas.
Os comitês e regionais também requisi-
taram que alguns recursos já existentes
fossem disponibilizados pela Internet.
Entre os trabalhos deste primeiro ano

destacam-se: o desenvolvimento do
novo sistema de cadastro com base no
SQL Server, disponibilizado na Intranet
e na Internet; o programa de recadastra-
mento e a transferência do cadastro para
o domínio da SBOT, com a contínua cor-
reção dos dados obtidos.

O sistema de informática do
Congresso Brasileiro de
2005 também esteve a
cargo da Comissão, com
participação na divulgação,
na inscrição e no envio e
julgamento dos temas livres.
Para o CBOT de Fortaleza,
que acontece em novembro,
a Comissão desenvolveu o
Sistema Gerenciador do
Programa Científico. Além
disso, os exames TEOT e
TARO também contaram
com o suporte da Comissão
de Informática no desen-

volvimento e aprimoramento da cor-
reção das provas. O novo Sistema de
Avaliação do Exame Oral e do Exame
Físico, no TEOT, foram inovados e
implementados pela CET em parceria
com a Comissão de Informática.

Os sites da SBOT, da RBO, do CBOT
2005, do CBOT 2006 e de alguns co-
mitês foram criados e passaram para a
responsabilidade da Comissão de Infor-
mática. A aquisição de servidor de
Internet próprio junto a uma empresa
especializada permitiu a hospedagem e
o gerenciamento adequado destes sítios.
Além disso, foram adquiridos todos os
suprimentos de informática necessários
ao bom desempenho dos trabalhos,
tanto hardware (equipamentos e perifé-
ricos) quanto softwares (programas)
originais. Segundo o presidente da
Comissão, Pedro Péricles Ribeiro
Baptista, há a previsão de que mais um
funcionário seja contratado para com-
pletar o quadro no segundo semestre.
"Estamos ampliando a equipe na medida
da nossa necessidade, com coerência e
responsabilidade. Depois que os prin-
cipais sistemas estiverem desenvolvidos
sua manutenção será mais facilitada, por
isso preferimos não inchar os nossos
quadros. Vamos prosseguir com cau-
tela", argumenta Pedro Péricles. Ele
garante que no médio prazo as de-
mandas da Sede Nacional, das co-
missões, dos comitês e das regionais

serão atendidas. "No momento é preciso
executar os projetos por prioridades, pois
o desenvolvimento simultâneo de várias
ações pode não ser viável e compro-
meter a qualidade e o custo. Hoje as
solicitações superam em muito a atual
capacidade de execução. É muito difícil
atender a todos no tempo adequado.
Ainda há muitos sistemas para serem
desenvolvidos, mas é do interesse da
diretoria atender seus diferentes seg-
mentos", diz o presidente da Comissão.
Mais recentemente passou a fun-
cionar o Sistema Informatizado da
Tesouraria. Finalizado em maio e testado
durante o mês de junho, o sistema entrou
em operação no dia primeiro de julho
deste ano. O Sistema contempla o lan-
çamento de receitas e despesas, toda
contabilidade da SBOT mês a mês, além
das receitas e despesas operacionais dos
Congressos Brasileiros (2006 e 2007).
Todos esses projetos mostram a evolução
dos trabalhos da Comissão e o quão
acertada foi a sua criação. Seu presi-
dente, Pedro Péricles, define em três
palavras os benefícios que a Comissão
de Informática trouxe para a SBOT:
"Conforto, agilidade e segurança".

minar o preenchimento do formulário o
próprio sistema gera um boleto para
pagamento na rede bancária. Eventuais
dúvidas podem ser dirimidas pelo DDG
SBOT (0800 0800-727-7268) ou pelo
um e-mail webmaster@cbot2006.com.br.

Em dia com as
novas tecnologias

Pedro Péricles

No LocalNo LocalNo LocalNo LocalNo Local
600,00600,00600,00600,00600,00
700,00700,00700,00700,00700,00

300,00300,00300,00300,00300,00

900,00900,00900,00900,00900,00
200,00200,00200,00200,00200,00
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38º CBOT
Cada congressista terá

direito a se inscrever em
três cursos da

Programação Científica
durante o 38º CBOT,

sendo um curso por dia.
As vagas são limitadas.

Faça a sua reserva
agora mesmo no site

www.cbot2006.com.br!
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SELO DE QUA

A Sociedade

Brasileira de
Ortopedia e
Traumatologia

não pára de
inovar e
montou um

grupo de
trabalho para
estudar a

criação de um
"Selo de
Qualidade"

para produtos
ortopédicos.
A idéia é

oferecer a
população a
oportunidade
de adquirir

artigos de
qualidade
através de

uma série de
testes.

Seguindo uma tendên-
cia que vem se inten-
sificando nos últimos

anos, a SBOT está dando
mais um passo importante no
seu envolvimento em ações
com objetivo de beneficiar os
pacientes: a criação de um
"Selo de Qualidade SBOT" que
poderá ser outorgado a
determinadas empresas ou
produtos da área ortopédica.  Os
produtos aprovados terão a
garantia de serem diferenciados
e, em alguns casos, atuarem
desde a prevenção das doenças
ortopédicas. Para o presidente da
SBOT Arlindo Gomes Pardini, a
criação do Selo significa dar ao
consumidor uma resposta através
da certificação de artigos de boa
qualidade. "A SBOT oferecerá a
comunidade mais uma prestação
de serviço, que busca avalizar
produtos e garantir a tranqüilidade
de quem os compra", argumenta.
O conceito do que é um selo de
aprovação foi apresentado à
diretoria da SBOT pelo escritório
de advocacia Tranchesi Ortiz &
Andrade. Desmistificado algumas
dúvidas com relação à parte
comercial e a ética envolvida
nessa questão, a mesa diretora
viu na iniciativa uma boa opor-
tunidade para a Ortopedia
Brasileira. Uma das vantagens
da criação do selo da SBOT é a
certeza dos pacientes de que os
produtos certificados possuem
a qualidade que deles se es-
pera, trazendo maior conforto
e segurança. Uma vantagem
secundária é que a con-
cessão do selo poderá ser
uma nova fonte de recursos
para a SBOT, que poderão
ser revertidas para novos
projetos e serviços para os
associados. A diretoria
da SBOT criou um grupo
de trabalho presidido
pelo próprio Arlindo
Pardini e coordenado
pelo 1º. vice-presi-

observados os princípios e normas
éticas vigentes no Código de
Defesa do Consumidor e no
Estatuto e Regimento da SBOT.
Caso o produto apresente pro-
blemas relacionados à qualidade,
mecânica, ou seja reprovado em

alguma das fases, a
SBOT emitirá um pa-
recer com justifica-
tivas e  recomen-
dações e a empresa
poderá adequá-lo
de acordo com as
carências encontra-
das. "Essa prática
poderá, até mesmo,
no futuro, nivelar
por cima a quali-
dade dos produtos
utilizados na nossa
especialidade", diz
Pardini. Entre os
artigos que poderão
receber o "Selo de
Qualidade" estão
calçados, materiais
esportivos, colchões
e outros. "Não pen-
samos em avalizar
medicamentos e
produtos farmacêu-
ticos, apenas aquilo

que está relacionado diretamente
com a ortopedia", argumenta
Arlindo Gomes Pardini. Os
implantes ortopédicos também
não receberão o Selo, pois já há

"A SBOT
oferecerá à

população mais
uma prestação de
serviço, que busca

avalizar produtos e
garantir a

tranqüilidade de
quem os compra"

Arlindo Pardini

dente Marcos Musafir, do qual
participam mais três ortopedistas
de reconhecido saber sobre o
produto a ser certificado, além de
profissionais de outras áreas,
como advogados, engenheiros etc.
A Comissão de Materiais e a
Assessoria Jurídica da
SBOT também parti-
cipam para que todos
os trâmites legais
sejam seguidos.

CRITÉRIOS
Os critérios para a
certificação dos pro-
dutos já estão defi-
nidos, são várias as
exigências a serem
seguidas. O escritório
de advocacia já pos-
sui essas normas,
mas dependendo de
cada processo ór-
gãos normativos co-
mo o Inmetro e a
Anvisa, entre outros,
poderão ser cha-
madas a colaborar
com o grupo. Apesar
disso, a SBOT é quem
estará à frente desse
trabalho, supervisio-
nando todas as etapas de testes
para provar que o produto
certificado realmente possui
qualidade e que trará benefícios
ao consumidor. Para tanto, serão

Diversos encontros foram realizados na sede da SBOT
Nacional para discutir o assunto. Marcos Musafir (em primeiro
plano) e Cláudio Santili (ao fundo) participaram desse encontro

com advogados especializados.

Jornal da SBOT
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7Visite o seu portal www.sbot.org.br

uma fiscalização bastante ri-
gorosa por parte da Anvisa. "Não
há necessidade que a SBOT
entre nessa questão, são pro-
dutos já testados e colocados
em prática", diz o presidente da
SBOT. No futuro é possível que
a Sociedade de Ortopedia,
através da Comissão de Mate-
riais, se pronuncie emitindo
opiniões sobre implantes, pró-
teses e órteses, mas sem colocar
o "Selo de Qualidade" em ar-
tigos já certificados por outras
entidades.
Para as empresas será inte-
ressante receber a chancela
da SBOT, pois indica a apro-

são e utensílios anti-aderentes.
O certificado da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria, além de
avalizar produtos, certifica também
serviços, como laboratórios de
diagnóstico, hospitais, escolas de
educação infantil, profissionais que
atuam no atendimento às crianças
e adolescentes e até livrarias. A
intenção da diretoria da SBOT é
que até o próximo Congresso
Brasileiro de Ortopedia, em
Fortaleza, os trabalhos estejam
finalizados ou perto da conclusão.
Em trinta dias acreditasse que já
haja uma resposta com relação
aos contratos e a participação dos
vários comitês da SBOT.
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[
["O selo de certificação da SBD é concedido

somente aos produtos que tenham a sua qualidade
comprovada pela nossa comissão técnica. Ele
funciona como uma referência para o consumidor
e para os dermatologistas, pois atesta a veracidade
das informações contidas na fórmula".

Sinésio Talhari, presidente da
Sociedade Brasileira de Dermatologia

["Nosso selo de qualidade é um instrumento que
se insere em uma política mais global de atuação
da SBH junto à população brasileira. A
certificação obedece a critérios rígidos, sob
avaliação da diretoria da sociedade, que leva
em conta laudos do Inmetro ou da Anvisa".

Robson Santos, presidente da
Sociedade Brasileira de Hipertensão

vação de uma organização
ética e que conta com o res-
peito da população. Significará
que o produto passou pela
avaliação e opinião dos médicos
membros da Sociedade de Or-
topedia. O "Selo de Qualidade"
trará aos artigos certificados
um novo valor agregado.
Característica importante que
pode se reverter em ganho
comercial para as empresas. O
aprimoramento é outra par-
ticularidade a ser observada,
pois os produtos terão de se
encaixar dentro das normas
propostas pela SBOT.

Imagens dos selos que as sociedades de especialidades estampam em produtos certificados.

"A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem entre suas
finalidades batalhar pelos interesses dos médicos
associados, tal como ajudando-os a escolher produtos
que tenham benefícios para sua saúde ou dos
pacientes, mas também divulgar e implementar a idéia
da prevenção cardiovascular na população geral. O
Selo de Aprovação auxilia as pessoas a diferenciarem
um produto que apresenta benefícios à saúde".

Marcelo Bertolami, coordenador do Comitê do Selo de
Aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia

[A Sociedade Brasileira de Pediatria possui
uma nova área de atuação com a finalidade
de avaliar produtos recomendados ao
público infanto-juvenil: o Selo de Certificação
da SBP. Para que produtos e serviços o
recebam, é necessário que passem por

rigorosos controles, nos quais são submetidos a diversas avaliações.

Fonte: www.sbp.com.br

OUTRAS EXPERIÊNCIAS
O Selo é uma prática já utilizada
em algumas sociedades de
especialidade, como Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC),
Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (SBP), Sociedade Brasileira
de Dermatologia (SBD) e Socie-
dade Brasileira de Hipertensão
(SBH). A Sociedade Brasileira de
Cardiologia, por exemplo, pos-
sui o selo desde 1991. Hoje o
selo da SBC certifica diversos
produtos alimentícios como
margarinas, bebidas, óleos, pães,
torradas e carnes, entre outros.
Mas há também a certificação
de monitor e medidores de pres-

Junho/Julho 2006
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Para candidatar-se envie sua inscrição
para a SBOT Nacional pelo FAX 0800-
727 7268 ou por correio: Al. Lorena,
427 - 14 andar - São Paulo, Capital
CEP 01424-000. A eleição ocorrerá
na Assembléia Geral da SBOT, entre
os dias 11 e 14 de novembro próximo,
durante o Congresso Brasileiro de Or-
topedia e Traumatologia de Fortaleza.

Eleição Conselho FiscalEleição Conselho Fiscal

NNo período de 01 a 31 de
agosto de 2006 estarão
abertas as inscrições para os

candidatos aos cargos do Conselho
Fiscal da SBOT para o exercício de
2007. Estatutariamente, é necessário
que os candidatos sejam membros titu-
lares da SBOT há pelo menos 10 anos
e estejam em dia com suas anuidades.

8

SBOT

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

ASBOT foi uma das 14 socie-
dades médicas escolhidas para
representar o Conselho

Científico da Associação Médica
Brasileira no Conselho Delibe-
rativo, órgão máximo da entidade,
composto também, pela Diretoria
Plena e pelas 27 Federadas. A reu-
nião aconteceu no final de junho com
a presença de representantes de 35
sociedades médicas, que escolheram
cinco representantes da área clínica,
sete da área cirúrgica e dois de

Jornal da SBOT

Serviços Auxiliares de Diagnóstico e
Terapia (SADT). A SBOT foi eleita na
área cirúrgica e vai integrar o
Conselho Deliberativo durante o
triênio 2005-2008, até que a nova
diretoria da AMB convoque a próxima
eleição. "As 14 Sociedades de
Especialidade terão a respon-
sabilidade de representar as 56, pois
sua tarefa será defender os interesses
do Conselho Científico", ressaltou o
secretário-geral da AMB, Edmund
Chada Baracat.

ESPAÇO DOS COMITÊS

O presidente da Sociedade
Brasileira de Cirurgia de
Ombro e Cotovelo Marco

Antonio de Castro Veado (foto),
informa que foi realizada uma
assembléia geral durante o VI
Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo, no inicio de
junho, em Goiânia, onde importantes
decisões foram tomadas. "Uma das
mais importantes é que passamos a
exigir como período mínimo para
treinamento de R4, o tempo de 12
meses, além de o candidato ser
obrigado a enviar um trabalho
científico ao final de seu treinamento",
disse. Também foram adotados

novos critérios para credenciamento
de serviços para treinamento do R4
e recertificação de membros foram
adotados. Todas as informações
estão publicadas no site do Comitê:
www.ombroecotovelo.org.br.

Ombro e CotoveloOmbro e Cotovelo

Marco Antonio de Castro Veado

Reunião que elegeu a SBOT aconteceu na sede da AMB.

AMB

SBOT no Conselho
  deliberativo da AMB

SBOT no Conselho
  deliberativo da AMB

Accoerj tem nova diretoria
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Accoerj tem nova diretoria

O participado como organizador de
praticamente todas as ações
nacionais encampadas pela SBOT
visando a melhora das condições de
trabalho do médico. A unidade
entre os ortopedistas e outras
sociedades médicas está entre as
prioridades da nova diretoria da
Accoerj, segundo o futuro presidente.
Buscaremos a união dos ortope-
distas e estreitaremos o nosso
relacionamento não apenas com a
SBOT, mas também com outras
sociedades médicas", afirmou ele
após a eleição.

Oortopedista Frederico
Genuíno é o novo presi-
dente da Accoerj - Associ-

ação de Clínica e Consultórios de
Ortopedia do Estado do Rio de
Janeiro. A eleição aconteceu no dia
13 de julho, durante o IV Con-
gresso Internacional de Artroplastia,
realizado no Rio de Janeiro. Membro
da Comissão de Defesa Profissional
da SBOT, Frederico Genuíno é um
dos maiores ativistas da Ortopedia
na implantação da CBHPM, Lei do
Ato Médico e da criação da Ordem
dos Advogados do Brasil, tendo

O presidente da SBOT, Arlindo Gomes Pardini, participou da
mesa no momento da apuração dos votos.
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Relação com operadora foi
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Serviços credenciados serão
tema de TESE DE MESTRADO

9Conheça a sede da SBOT: Al.Lorena, 427 - 14o andar - São Paulo - SP

RESIDÊNCIA MÉDICA

Serviços credenciados serão
tema de TESE DE MESTRADOOs serviços credenciados

da SBOT, utilizados para
treinamento de

residentes em Ortopedia
e Traumatologia, serão
alvo de uma pesquisa

inédita no país.

do Maranhão (UFMA). A idéia do tema
veio de seu envolvimento com a Educação
Médica, pois segundo ele, existe muita
publicação estudando a graduação
médica, mas pouco se vê avaliando a pós-
graduação como especialização,
particularmente sobre Residência Médica
em Ortopedia e Traumatologia no Brasil.
O levantamento histórico se dará desde
a implantação, em 1968, quando a SBOT
criou um grupo de ortopedistas para
normatizar as residências que já existiam
e estavam sob comando da Comissão
Nacional de Residência Médica do MEC.
Dos trabalhos desse grupo, cominou na
fundação da CET e na regulamentação e
credenciamento dos serviços pela
Sociedade de Ortopedia. Por se tratar de
uma parceria, a CET disponibilizou seus
arquivos antigos para que servissem de
fonte na pesquisa da história das
residências médicas. "O trabalho ajudará
no resgate de uma parte da vida da Co-
missão, já que grande parte dos docu-
mentos não estão digitalizados, o que será
possível com essa pesquisa", argumenta
o presidente da Comissão de Ensino e
Treinamento Arnaldo José Hernandez.
Para traçar o panorama de como estão
os Serviços de Residência Médica em
Ortopedia e Traumatologia atualmente,
foi enviado um questionário a todos os

preceptores ligados ao ensino e treina-
mento. Nele constam perguntas estrutu-
radas semi-abertas e fechadas, de
múltipla escolha, para a coleta de dados.
Com o retorno dos questionários res-
pondidos as informações serão avaliadas
através de um levantamento estatístico e
analítico, tanto qualitativa como quanti-
tativamente, o que possibilitará carac-
terizar as residências hoje e o perfil dos
egressos no final do período de espe-
cialização. Serão inclusos somente os
serviços credenciados pela SBOT. "A
receptividade por parte dos membros da
CET foi muito boa, pois o trabalho
possibilitará uma visão ampla de cada
serviço, do que os coordenadores desejam
na formação de seus residentes, além de

trazer uma valiosa contribuição para a
Sociedade de Ortopedia. Por isso surgiu
nossa parceria", salienta o autor da tese,
Allan Garcês.
Outra boa contribuição que beneficiará a
Comissão de Ensino e Treinamento será
quanto ao Programa de Reavaliação das
Residências. "O projeto nos dará perspec-
tivas para propor novas alternativas de
ensino, de credenciamento e de melhorias
que possam ser colocadas em prática",
sugere o presidente da CET. Todo o levan-
tamento histórico já foi feito e atualmente
o pesquisador está aguardando o retorno
dos questionários enviados para início da
análise de dados. Os resultados serão
publicados em edição oportuna do Jornal
da SBOT.

Um trabalho de mestrado que será
apresentado na Unifesp terá os
Serviços de Residência Médica da

SBOT como objeto de pesquisa. O orto-
pedista Allan Quadros Garcês, autor da
dissertação, fará um levantamento histó-
rico desde a implantação dos Serviços até
os dias atuais. Com isso, será possível
traçar um perfil das residências médicas
em ortopedia e traumatologia em todo
País. A Comissão de Ensino e Treinamento
da SBOT é parceira na tese "Programa de
Residência Médica em Ortopedia e
Traumatologia no Brasil - estrutura e perfil
de egresso". O objetivo é levantar dados
que caracterizem os Serviços, além de
assinalar os diferentes perfis dos
especialistas ao concluírem a residência
médica, sobretudo o perfil que foi
desejado ou indicado pela maioria dos
chefes dos serviços pesquisados. Para
alcançar este objetivo todos os serviços
credenciados receberam um questionário
que buscou estas informações.
Allan Garcês, membro da SBOT e da
SBOP, é professor da Universidade Federal

O presidente da Comissão de Ensino e Treinamento Arnaldo
Hernandez e o pesquisador Allan Garcês, durante a apresentação

do projeto aos demais integrantes da CET (à dir.).

Encontro teve como tema único a dificuldade de se realizar artroplastia em paciente com
plano de saúde e a atuação dos auditores esteve na pauta de discussão.

ASBOT promoveu um fórum de
Defesa Profissional durante o IV
Congresso Internacional de

Artroplastia, realizado entre os dias 13
e 15 de julho, no Rio de Janeiro. O fórum
teve como tema "A dificuldade de se rea-
lizar uma artroplastia em paciente com
plano de saúde" e após apresentação
de um vídeo, as autoridades que inte-
graram a mesa ficaram com a responsa-
bilidade de responder as questões for-
muladas por cerca de 400 participantes.
Os aspectos éticos e legais da atuação
do auditor na indicação de implantes e
produtos ortopédicos foi um dos temas
que mais chamou a atenção dos mé-
dicos que necessitam destes materiais
para realizarem as cirurgias. As prin-
cipais sugestões já foram encaminhadas
pela SBOT. Saiba quais foram.
a. Intensificar a comunicação sobre estes
temas entre a SBOT e seus membros
através do Jornal e Internet, sob a forma
de orientações ou recomendações;
b. A SBOT e os CRM's devem ser notifi-

Relação com operadora foi
TEMA DE FÓRUM NO RJ

Debatedores: Sérgio Cortes (Ministério da Saúde), Adriano Londres (Sindhrio),
João Matheus Guimarães (pres. Congresso), Frederico Genuino (Def.
Profissional SBOT), Arlindo Pardini (presidente SBOT), Renato Graça (Cremerj),
Celso Antunes Rodrigues (Accoerj) e Alexandre Martins dos Santos (advogado).
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DEFESA PROFISSIONAL

cados sobre operadoras de planos de
saúde cujos auditores e diretores técnicos
infringem o Código de Ética Médica para
que os mesmos serem punidos;
c. Já está disponível no Portal da SBOT
a Resolução CFM 1.614/2001 e o
Código de Ética Médica;
d. Propor a definição junto aos comitês

da SBOT um padrão básico (e flexível)
de necessidade técnica para os 60
procedimentos mais freqüentes no País
(cinco por Comitê);
e. Produzir estudos e pesquisas compa-
rativos sobre implantes realizados no
Brasil e no exterior, juntamente com
análises técnicas;

f. Promover o TISS (Troca de Informações
em Saúde Suplementar) que trará novos
indicadores reais de qualidade e
aferições, através da ANS em parceria
com a SBOT;
g. Motivar e envolver individualmente
cada ortopedista a promover pressão
política, pois a SBOT, com a participação
de cada membro é o Agente de Trans-
formação e que tem a força da coletivi-
dade para negociar com as esferas
pública e privada;
h. Na área pública, destaques para a
análise dos implantes, onde a Tecno-
vigilância da ANVISA está estudando a
especialidade, através da REMATO (Rede
Multicêntrica de Avaliação em Traumato-
ortopedia), estimulando cada ortope-
dista a participar desse trabalho.

Veja este texto no site
da SBOT

(www.sbot.org.br)

Veja este texto no site
da SBOT

(www.sbot.org.br)
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BIBLIOTECA VIRTUAL
Gostaria de parabenizá-los pelo retorno
à biblioteca eletrônica do número maior
de periódicos e livros online.Tinha ficado
muito triste quando há alguns meses a
quantidade de livros foi diminuída e fiquei
surpreso ao ser informado que a assinatura foi
trocada por uma de menor valor e com direito
a menos títulos, pois não estavam sendo usados
como esperado.

Rodrigo Zogaib

VÍDEO-ARTROSCOPIA
No último mês quando foi adotada por com-
pleto a CBHPM na Unimed Lages (SC) notamos
que nossos honorários referentes a vídeo-
artroscopia baixaram 33%. Isto se deu devido
ao motivo que, anteriormente, recebíamos uma
vez e meia a tabela, quando em quarto coletivo,
e três vezes a tabela em quarto privativo. Com
a adoção da CBHPM passou-se a receber uma
e duas vezes, respectivamente. Fomos até a
cooperativa questionar a resolução da AMB
número 1/2006 da Comissão Nacional
Honorários Médicos que prega a taxa de vídeo
quando o aparelho é dos médicos (caso nosso
aqui em Lages). A Unimed Lages levou nossa
reivindicação para a reunião da Federação
Unimed no estado. A resposta que foi dada
nesta reunião é que a SBOT teria assinado uma
nova resolução onde abdicava da taxa de vídeo
nas cirurgias vídeo-assistidas quando utilizada
a CBHPM. Estas informações foram todas de
boca (sic), sem nenhum papel por escrito, mas
mesmo assim gostaria de saber qual a posição
que a SBOT tem a dizer sobre este assunto.

Volnei Correa da Silva

Favor contatar a Sociedade Brasileira de
Artroscopia, que esteve reunida com a AMB. A
UCO (Taxa de Vídeo) foi mantida conforme
deliberação da Câmara Técnica da CBHPM, da
qual faz parte o representante da Unimed.

REAJUSTES DE HONORÁRIOS
Há previsão do reajuste do valor dos portes da
CBHPM? Não está na hora de reajustar? Esses
valores foram calculados com base na
realidade de 2003 (ou antes) e quem já utiliza
essa tabela vai completar três anos sem
reajuste, aí vamos cair no mesmo erro de passar
anos sem reajuste e brigar por índices de
aumento elevados ao invés de reajustes
pequenos e anuais.

Paulo Berlfein

A AMB - Comissão de Honorários Médicos nos
informou, através do Dr. Amílcar Giron, que o
reajuste já está sendo programado.

DENÚNCIA
O Hospital Bom Pastor de Igrejinha/RS  tem
como Traumato-ortopedista um profissional
Médico sem residência em Traumatologia-
ortopedia, sem registro da Especialidade no
CRM, ou título da SBOT, que, por questões
políticas, atende a população do SUS, tendo
seu nome anunciado na recepção do pronto-
socorro, com orientações aos pacientes sobre
agenda, número consultas mês e como marcar
consulta com o referido "Traumatologista".
Solicito providências da SBOT para que este
fato seja investigado e, se possível, que meu
nome seja preservado.

Encaminhar a sua denúncia à SBOT-RS e,
através dela, ao CRM, para apuração dos fatos
e providências legais (anúncio de especialidade,
sem sê-lo).

INTERFERÊNCIAS
Em vista da ocorrência de ruptura do fio
ethibond por abrasão durante sutura do
manguito rotador do ombro em cirurgia
artroscópica, passei a solicitar para casos
indicados o fio tipo "fiberwire" (polietileno
multifilamentado) devido à maior resistência do
mesmo. Porém, tem ocorrido questionamento
por parte de alguns convênios devido a um
maior custo. Qual deve ser minha postura nos
casos em que acho indicado aquele fio para
maior segurança da sutura/nó, com menor
risco de abrasão, ruptura do fio e possível perda
de âncora?

Rogério Antonio Rosa Guimarães

A indicação do que usar e como usar é de
responsabilidade do médico, exclusivamente.
Cabe denúncia ao CRM do diretor técnico do
plano que negar.

ÉTICA
Sou presidente da Regional Piauí e fui
procurado recentemente por um colega que
solicitava orientação quanto ao seguinte
problema. Na clínica em que ele trabalha
juntamente com outros 14 ortopedistas,
também atende um médico gastroentero-
logista, pai de dois ortopedistas da mesma
clínica. Este médico faz atendimento na clínica
citada de casos ortopédicos com condutas
questionáveis (como prescrever três antiinfla-
matórios na mesma receita para serem
tomados simultaneamente) e fornecimento de
atestados para fins de afastamento junto ao
INSS. O colega pergunta e faço o mesmo, se
a SBOT pode tomar alguma atitude. Ele já
procurou o CRM que disse nada poder fazer.

José Renato Brandim Gomes

Só o CRM pode e deve ser acionado através
da SBOT-Piauí, que assume a denúncia, mesmo
porque o envolvido não é ortopedista.

ÉTICA
Faço parte de uma equipe de ortopedia que é
responsável pelo serviço no Hospital Santa Rita
na cidade de Maringá-Pr. Atendemos o plano
de saúde próprio da instituição pelo qual
éramos remunerados pela tabela AMB-92 com
CH de 0,20 e as consultas por R$ 27,50.
Apesar dos aumentos anuais das mensalidades
o plano reduziu o valor da consulta para R$
25,00 e o valor da CH para 0,18. Como é
prática no nosso Município (todos os hospitais
trabalham desta forma), o plantão de
Ortopedia é realizado à distância (sem
remuneração), sendo nossa equipe responsável
pelo plantão do hospital Santa Rita há mais de
25 anos. Há cerca de um ano o hospital decidiu
que o plantão da ortopedia seria realizado em
regime fechado, ou seja, 24 horas no local (o
que inclusive é recomendado pelo CRM),
porém, além de não remunerados, passaríamos
a receber não mais R$ 25,00 reais por consulta,
mas R$ 14,00. Obviamente nos recusamos a
trabalhar por esse honorário vil e o hospital
dividiu o serviço em plantão de PS e internação,
nos retirando do atendimento do PS e nos
cabendo apenas o atendimento aos pacientes
internados. Para o PS contratou uma nova
equipe de ortopedistas que aceitaram trabalhar
sem remuneração, recebendo apenas pela
produção e os valores estipulados pela
instituição. Há oito meses o hospital firmou
contrato com o Município para terceirização
do serviço de ortopedia e passou a receber
pacientes oriundos de unidades municipais do
SUS, porém, o hospital está recebendo valores
decorrentes deste contrato (R$ 50 mil/mês) e
os médicos nada recebem. Recebem apenas
os valores das AIH e ainda temos que
disponibilizar um dia para atendimento
ambulatorial a estes pacientes operados,
também sem remuneração. Da mesma forma
o hospital firmou contrato com o Governo do
Estado para prestar atendimento aos servidores
Municipais e Estaduais através do convênio
intitulado SAS, que também nos remunera pela
tabela AMB-92 com CH no valor de 0,19(valor
mais baixo praticado por este convênio no
Estado do Paraná). O hospital, através da
Administração e direção clínica, nos ameaça
diante da recusa de atendimento (exceto os
casos de urgência/emergência) a estes
pacientes sem uma compensação financeira,
do descredenciamento do convênio e troca da
equipe, excluindo simplesmente o grupo que
há mais de 25 anos atende ao hospital e nos
substituindo por uma nova equipe,
provavelmente formada pelos ortopedistas que
aceitaram o trabalho sem remuneração no
pronto socorro. Acontece que estes ortopedistas
já realizam cirurgias pelo SUS em seus hospitais
de origem, pois são hospitais de Alta
complexidade em ortopedia (o nosso serviço
não possui este credenciamento), e que desde
que assumiram, o PS tem realizado o primeiro
atendimento e encaminhado os pacientes para
seguimento nos seus consultórios particulares,
mesmos os com indicação cirúrgica, internando

a maioria das vezes apenas os pacientes do
SUS, SAS e Santa Rita Saúde. Gostaria de saber
se neste ano que a marca da categoria é a luta
por uma remuneração justa, se é ético o
comportamento dos nossos "colegas", e se
realmente o Hospital cumprir o prometido de
nos descredenciar, se estes colegas poderão
assumir o lugar do médico demitido por
represália, diante da nossa luta por uma
remuneração digna.

Carlos Henrique Pardo de Souza

O comportamento dos colegas não é ético e
cabe imediata denúncia ao CRM. A Comissão
de Ética Médica do hospital deve ser acionada.
A SBOT Paraná deverá ter conhecimento destes
fatos, com documentação. Favor enviar
documentação para nossa assessora jurídica,
Dra. Adriana.

ATESTADO
Tenho uma dúvida que me ocorre várias vezes
em meu dia a dia.Tenho um paciente que
acompanho, entrado com pedido de benefício
para o INSS e eu lhe fornecendo um laudo de
como está ele sendo tratado e sua hipótese
diagnóstica. Ele consegue o benefício por um
período e, logo após, o médico perito do INSS
lhe dá alta a partir de tal dia, aí entra minha
dúvida: como ortopedista, tenho obrigação de
fornecer à empresa uma carta dizendo se o
paciente deve ou não voltar ao trabalho? Ou
deve ficar a cargo somente ao médico do
trabalho da empresa?

Mauricio Garber

O paciente com alta da perícia deve se
apresentar na sua empresa para trabalhar. A
alta já é um atestado e o perito é responsável
por ele.

UNIMED
A Unimed de Joinville teve acesso à ata da
reunião de 02/06/2006 da Câmara Técnica
da AMB e segundo nos passou, não consta da
ata que foi aceito que se utilizem dois ou mais
códigos para codificar os procedimentos da
vídeo-artroscopia. Consta apenas o fato de ter
havido a reunião com membros da SBOT e da
SBA, cita que houve erro na quarta edição e
que seria apresentada uma nova codificação
para ser inserida na quinta edição da CBHPM.
Na nossa opinião, a associação de procedi-
mentos não será aceita pelos convênios, a
menos que conste especificamente na tabela
que esta associação será permitida e como será
permitida. Enquanto não se editam a quinta
edição com as devidas modificações, a situação
de quem já trabalha com a CBHPM é difícil,
estamos tendo enorme dificuldade para ne-
gociar, cada vez mais temos menos argumentos
a nosso favor. Quem está do outro lado sempre
bate na mesma tecla "a tabela cita que se pague
um código uma vez, se existe erro ou não, nada
se pode fazer, pois foi a Câmara Técnica que
elaborou e mandou imprimir a tabela como
está". É difícil aceitar que estejamos sendo
prejudicados pela decisão de médicos, que
sabem do erro, mas que nada de objetivo têm
feito para corrigi-lo. A inserção do UCO em
caráter de urgência, como ocorreu, foi uma
maneira do presidente da CNHM de amenizar
o erro, mas  de nada serve para nós, pois a
Unimed daqui é dona do instrumental.
 Isto nos mostra que devemos batalhar por
honorários e não por custo  operacional, pois
mais cedo ou mais tarde, todas as Unimed's e
convênios terão seu próprio equipamento.
Como no momento é a diretoria da SBA eleita
para 2007 que está  elaborando as modifi-
cações, todas as situações têm que ser anali-
sadas  para podermos beneficiar a todos que
exercem a  vídeo-artroscopia.Trata-se de
uma grande responsabilidade. No caso de
Joinville, por exemplo, mesmo recebendo por
dois códigos,  sendo 100% um e 50% outro,
sem o acréscimo do UCO, vamos receber
menos do que já recebíamos quando o acordo
era de uma vez e meia e três vezes a tabela,
arredondado para duas vezes, tanto para
planos simples como especiais. Sei que perder
e ganhar faz parte do jogo, porém como o
discurso da AMB sempre foi de que com a
CBHPM iríamos ganhar, gostaríamos
naturalmente de ganhar.

As respostas desta seção foram dadasAs respostas desta seção foram dadasAs respostas desta seção foram dadasAs respostas desta seção foram dadasAs respostas desta seção foram dadas
pelo presidente da Comissão de Defesapelo presidente da Comissão de Defesapelo presidente da Comissão de Defesapelo presidente da Comissão de Defesapelo presidente da Comissão de Defesa
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O que ficou acertado é que alguns procedi-
mentos no mesmo ato cirúrgico iriam constar
de uma relação, preparada pelo SBA, a
ser encaminhada à Câmara Técnica da
AMB, sem ser incorporada a CBHPM. Sugiro
que entrem em contacto com a Sociedade
Brasileira de Oftalmologia que já tem
este procedimento, conforme nos informaram
na reunião.

TÍTULO ESPECIALISTA
Estou enfrentando um problema em minha
região de trabalho. O fato é que temos um
colega sem residência em Traumato-ortopedia,
apenas com um curso de Medicina Desportiva,
que por razões políticas, atua como trauma-
tologista em minha cidade, inclusive sendo
aceito em corpo clínico de outra instituição,
como especialista em Traumato-ortopedia. Até
o momento eu vinha esperando pela justiça a
seu tempo, mas por questões de mercado
atualmente me vejo obrigado a tomar uma
atitude, seguindo também o desejo de outros
colegas traumatologistas com residência,
porém, não membros da SBOT. Gostaria de
saber como proceder, e se a SBOT tem como
me ajudar, ou mesmo o CRM, já que tolerei,
por muitos anos, esta situação.

Mauro Sávio Soares Alves

Se o colega não tem Título de Especialista
nem está qualificado como Ortopedista
no Conselho Regional de Medicina não
pode  anunciar o Título de Especialista. Cabe
denúncia ao CRM. Pode encaminhar a
documentação à nossa Comissão Ética, aos
cuidados do Dr. Nelson Ono.

ANTIÉTICA
Sou ortopedista e o fato aqui relatado
ocorreu em um hospital da cidade. Atendi
uma criança que havia torcido o pé foi solici-
tada radiografia após exame físico que mostrou
fratura do metatarso, prontamente diag-
nostica e tratada com imobilização gessada.
No laudo da radiografia o médico radio-
logista descreveu a fratura sem problemas,
mas relata o seguinte: "possível linha de
fratura em calcâneo, sugiro realizar exame
especifico. Obs: A radiografia do pé que tinha
sido realizada não é ideal para avaliar o
osso calcâneo". Agora não é difícil imaginar
a aflição dos pais do referido paciente, que
são leigos, ao lerem tal laudo. Como médico
assistente, não vi a tal fratura, e por ai vai... ao
ser realizada a tal radiografia sugerida pelo
radiologista, a qual era obviamente normal,
apareceu nova dificuldade – por se tratar de
criança, existe a linha de crescimento, outra
dificuldade de explicar para os pais que já não
confiavam em mim. Retirei o gesso, examinei o
paciente e mostrei para os pais que não havia
nada e depois de muita conversa, refiz a bota
gessada e, devido quebra da confiança entre
médico e paciente, encaminhei para outro
colega dar seguimento ao paciente. Pergunto:
O radiologista está certo em tal conduta ao
emitir laudo deste tipo, que obviamente
questiona o diagnostico do paciente junto
ao medico assistente? Caso ocorra alguma
implicação, terei que questionar a conduta
do radiologista dentro dos princípios da
ética? Ao conversar pessoalmente com tal
radiologista, afirmei que o mesmo como
medico deveria ter chamado o paciente e
realizado a radiografia que ele julgou
necessária para dirimir a duvida quanto ao
diagnóstico, o mesmo afirmou displicentemente
"que não pode solicitar raios-X".

Julio César Ragasson

Infelizmente nos deparamos com esse
problema diariamente. O diagnóstico de fratura
é dado pelo traumatologista e não pelo
radiologista, na falta de não ter visto ou
examinado o paciente, o radiologista não deve
se manifestar.  Não cabe denúncia ao CRM a
não ser quando há afirmativa do radiologista
denegrindo o traumatologista.
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AGENDA

II Congresso SLARD
Foz do Iguaçu • F.:(11) 3887-3237 - www.slard.org03 a 05

4th SICOT/ SIROT Annual International Conference
Buenos Aires/ Argentina • si2006@sorelcomm.ca23 a 26

XV Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia
Poços de Caldas/ MG • F.: (31) 3273-3066 / 3271- 385124 a 26

VIII Congresso Int. de Fixadores do Comitê ASAMI
Reconstrução e Alongamento Ósseo da SBOT
Florianópolis / SC • F.: (11) 3887-7772

07 a 09
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VII Congresso Paranaense de Ortopedia
Curitiba / PR17 a 19

XVII Congreso Nacional da Asociación
Mexicana de Medicina y Cirugia del Trauma (AMMCT)
Monterrey / México • congresoammct@yahoo.com

17 a 19

I Congresso Mundial de Medicina do Esporte no Basquete
Hotel Maksoud / SP08 a 10

XII TRAUMACOT 2006
Tropical Hotel da Bahia / BA15 e 16

X Encontro AAARL de Medicina Esportiva
Centro de Convenções. Ribeirão Preto - SP • www.encontroaaarl.com.br26 a 28
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BJD International Patient Advocacy Symposium
Durban / Africa do Sul • www.boneandjointdecade.org01 e 02

BJD World Network Conference
Durban / Africa do Sul • www.boneandjointdecade.org02 a 04

38º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Fortaleza / CE • F: (11) 3887-777211 a 14

Perguntas Essenciais em
Traumato-ortopedia

11 e 12 de agosto João Pessoa, PB
11 e 12 de agosto Goiânia, GO
11 e 12 de agosto Campo Grande, MS
18 e 19 de agosto Belém, PA
18 e 19 de agosto Brasília, DF
18 e 19 de agosto Maceió, AL
01 e 02 de setembro Manaus, AM
01 e 02 de setembro São Luis, MA
01 e 02 de setembro Cuiabá, MT
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Se você é daqueles
que têm dificuldade

com mouses e
teclados, e acha que

fazer pesquisa
científica é um bicho
de sete cabeças, veja
o esquema de acesso

simplificado que a
bibliotecária Diva
Godoy criou para

que você possa tirar
o melhor proveito da
Biblioteca Virtual da

SBOT em apenas
cinco passos.

1º Passo: Abra a página principal
do site da SBOT, informe seu TEOT
no campo LOGIN, seu primeiro
nome no campo SENHA. Clique em
ENTRAR. Na tela Seguinte, clique em
ÁREA RESERVADA e, em seguida, em
BIBLIOTECA VIRTUAL. Na outra tela,
clique no campo que está abaixo do
logo do patrocinador e você estará
na tela de pesquisa.

• Na tela de início aparecerão nove
bases de pesquisa da OVID, entre
eles Books@Ovid (livros na ín-
tegra), Journals@Ovid Full Tex.
(todos os títulos da Ovid) e Your

Journals@Ovid. (títulos assinados
pela SBOT). As seis bases restantes
são Ovid Medline (divididos por
períodos). Se a pesquisa for por
palavras-chave vá para o 2º passo.
Se for feita por autor, título do artigo,
periódico ou pesquisas mais
avançadas, pule para o 4º Passo.

2º Passo: Selecione uma base de
dados. Na tela seguinte, no campo
ENTER KEYWORD OR PHRASE digite
a palavra-chave ou frase que deseja
pesquisar. Após digitar os termos,
clique no campo PERFORM SEARCH.

• Lembre-se que as pesquisas
devem ser feitas em inglês. A escolha
das palavras-chave e da frase é
fundamental, por isso, eleja os
termos que mais se identificam com
o tema a ser pesquisado.

3º Passo: os resultados da pesquisa
são apresentados no campo
SEARCH HISTORY. Dentro desse
mesmo campo, clique em DISPLAY
para mostrar os registros desde o
início da página. São apresentados
10 registros por página.

• Caso você não queira fazer a pes-
quisa por palavra-chave é neces-
sário clicar em um dos ícones colo-
cados ao alto da página, à esquerda:
AUTHOR (pesquise por autor), TITLE

BIBLIOTECA VIRTUAL

(pesquise o título do artigo),
JOURNAL (pesquise um periódico)
e assim por diante.

4º Passo: Para pesquisar deter-
minado autor, clique na figura que
está acima da palavra AUTHOR (no
alto, à esquerda) para habilitar o
campo de busca. No mesmo local
onde antes foi digitada a palavra-
chave, deverá constar ENTER THE
AUTHOR´S LAST NAME. Digite o
último nome do autor e clique em
PERFORM SEARCH. Na tela seguinte
aparecerá uma relação com os
sobrenomes que foram colocados no
campo de busca. Escolha o autor
desejado e clique em PERFORM
SEARCH (alto da página, à
esquerda) para executar a pesquisa.

5º Passo: Para pesquisar por
TÍTULO ou por PERIÓDICO, o
processo deverá ser repetido,
sempre clicando nas figuras alusivas
a estes tópicos para habilitar o
campo de busca.

• Você pode, também, restringir a
busca para ter resultados mais
específicos ou fazer uma pesquisa
combinada. Neste caso, aconselha-
se baixar a apresentação detalhada
no site da SBOT.

Apresentação completa:
www.sbot.org.br/biblioteca/pesquisafacil


