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Editorial

Ladrão Cidadão
Whisky a Go Go
“Foi numa festa, gelo e cuba libre
E na vitrola whisky a go go
À meia luz ao som de Johnny Rivers
Naquele tempo em que você sonhou.
Eu perguntava Do you wanna dance?
E te abraçava Do you wanna dance?
Lembrar você, um sonho a mais não faz mal”
(Roupa Nova)
Quando gente como eu começa
a falar de época e costumes
“recentes”, o jovem já vai pensando: “estou falando com um
dinossauro”. Não é verdade!
Gente como eu tem saudade de
um tempo em que, principalmente
nas pequenas e médias cidades,
a informação, a novidade, chegavam lentamente e em doses
homeopáticas. Era tudo num boca
a boca preguiçoso e lento que mais
parecia uma trama confidenciada
do que uma festa. Mas tinha o lado
bom e, como as coisas aconteciam
de tempos em tempos, havia maior
expectativa, uma ansiedade gostosa e inquietante nos preparativos
para aquele “amasso” no grande
baile preto e branco do clube ou
na maravilhosa cumplicidade do
bailinho de garagem, ao som da
vitrola Serenata. Aquilo era tudo
de bom.
Lá no beco onde morava, a novidade era indolente, já chegava
cansada e quase velha.
O meu primeiro contato com
a força e genialidade da propaganda informal foi quando, saindo
daquele fim de rua, estava com
a família inteira a bordo de uma
maravilhosa Simca Chambord
azul, pneus faixa branca (impecáveis) rumando ao litoral. De longe
avistei: Cão Fila Anchieta Km 26.
Em toda pedra no caminho havia
esta insígnia cravada com tinta à
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cal branca. Desafio os com mais de
45 que não tenham visto isto. Em
todo e qualquer canto. Fez a raça,
fez a marca. Para mim, este foi o
exemplo da eficácia propagandista
de uma campanha pobre.
Existiram outras com mais
recursos, tal qual a lâmina de barbear, que virou “Gillete”, a palha
de aço que virou “Bombril”, os
cobertores Parayba etc. Você por
acaso se lembra dos concorrentes?
Hoje é tudo mais rápido e efetivo, porém, fugaz. Rapidamente
a notícia ou a marca se tornam
universais e globais, no entanto, é
necessário muito mais dinheiro e
muito maior apelo para mantê-las.
E assim foi, a Ortopedia Pediátrica também entrou num esquema
“formiguinha” de engajamento e
promoveu Campanhas Públicas de
Proteção e Prevenção contra todas
as formas de abuso à criança.
Foram muitos os eventos, mas, ressalto aqui o trabalho meritório e
incansável do amigo Forlin, que
saiu à frente no front e consignou
à Ortopedia Pediátrica Brasileira
importante lugar contra o tirocínio inimputável ao bem estar
das crianças. Aí sim, ganhamos
o apoio da mídia que convenceu
globalmente a população. Quem
poderá, tão cedo, esquecer o caso
Isabela? Ou a anônima criança
goiana abusada pela própria mãe?
É óbvio que não estou nem um

pouco feliz por estas vítimas de
tamanha crueldade. Estou feliz,
porque hoje são muito mais
comuns as denúncias de qualquer
procedência, parentes, vizinhos
e médicos de que há suspeita de
maus tratos contra crianças, que
sempre foram abusadas.
Hoje considero que isto está
encravado na consciência das pessoas de tal forma que até um simples ladrão, diga-se de passagem,
um bom ladrão, chega ao ponto tal
de cidadania que ao desempenhar
o seu “trabalho”, denuncia e esculacha os pais de uma criança (um
piá) abandonada no interior do
veículo surrupiado.
Ladrão cidadão, e só poderia
ser de Passo Fundo (o centro do
mundo).
Você poderia perguntar, que
salada, o que tem à ver o começo
desta história com o final? É apenas
um paralelo que demonstra a eficácia do marketing tupiniquim das
campanhas pobres, do boca a boca,
que são insignificantes no início,
mas que se tornam tão poderosas e
dogmáticas que não saem mais da
consciência das pessoas e passam
a nortear o comportamento ético
do cidadão comum.
Valeu!
Cláudio Santili
Editor chefe

Entrevista

Inovação Científica,
Ética e Ecologia
O próximo Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, que acontece entre os dias 13 e 15
de novembro, em Porto Alegre, inova em áreas que
estão entre as maiores discussões na atualidade.
O presidente do 40º CBOTchê, Osvandré Lech,
concedeu a seguinte entrevista ao Jornal da SBOT:
O que o ortopedista pode esperar do
40º CBOTchê?
A ortopedia brasileira tem muito a comemorar com o CBOT anual instituído
a partir de 2000. Com 126 serviços de
formação, quase 9.000 sócios, mais de
500 ortopedistas envolvidos no processo diretivo (regionais, comitês, comissões e diretoria executiva) e grande
representatividade junto à AMB, CFM
e outros setores da medicina e política
brasileira, a SBOT é hoje uma entidade
madura e consolidada, e deve seu
crescimento e status pelas ações que
realiza em prol dos ortopedistas e pela
seriedade e competência como vem
sendo dirigida ao longo do tempo. Não
é exagero falar em “Família SBOT”.
Numerosa como é, nada mais saudável
que se reunir anualmente num grande
evento, como o 40º CBOTchê. Quem
vier a Porto Alegre em novembro retornará muito satisfeito.
O que significa “Proteção Ambiental”
na prática?
Temos problemas demais para resolver
dentro da nossa profissão e especialidade. No entanto, eles são irrelevantes
quando comparados ao que se avizinha
à humanidade se medidas corretas e
drásticas não forem tomadas para proteger o meio ambiente e suas delicadas
manifestações de vida. A Proteção
Ambiental é a bandeira não-ortopédica
da SBOT. Uma inovação nos CBOT.
Serão várias as ações: a) Prêmio de R$
5.000,00 para o melhor estande que se
adequar ao tema; b) SBOT Verde, uma
iniciativa da Comissão Social; c) Material impresso sobre o assunto; d) Uma

página dedicada ao tema nos Informativos do Congresso; e) Entidades que defendem o meio ambiente presentes no
“Pavilhão”; f) A bolsa do congressista
será de algodão, um perfil ecologicamente correto; g) O 40°CBOTchê compensará a poluição produzida (emissão
de CO2) através de reflorestamento na
Serra da Bocaina, RJ, na histórica Fazenda Independência.
Qual é a ação do CBOT no “Conflito
de Interesse”?
Pela primeira vez os palestrantes são
convidados a informarem sobre seus
conflitos de interesse com a indústria.
Não há problema com a relação. Ela
precisa ser ética, legítima e conhecida
por todos. A SBOT segue a tendência
mundial de resgate da ética, das boas
práticas comerciais. Um bom começo!
O que mais o congressista encontrará
por lá?
Um grande elenco de novidades:
a) “Dia da Especialidade” distribuídos
ao longo do congresso; b) Nove pequenos centros de multi-mídia – um
para cada sala – facilitando a rotina
dos palestrantes e minimizando contratempos; c) Temas livres e palestrantes
convidados numa mesma sessão, valorizando ambas; d) Apenas nove salas
concomitantes, concentrando as opções; e) Simpósios, uma visão de vários
especialistas sobre o mesmo tema,
retorna com força total ao programa
científico. Grande poder de síntese e
compreensão; f) Presidente de Honra do
CBOT escolhido pelo voto direto entre
os gaúchos; g) Impressão eletrônica do

Osvandré Lech

diploma de participação; h) Uruguai,
a primeira nação homenageada pela
SBOT; i) Valor da inscrição inalterado
em relação ao 39ºCBOT; l) Ortopedistas
jovens – TEOT 2006, 2007, e 2008 com
valor de inscrição menor; m) Caderno
do Expositor no Livro do Congresso.
Conheça melhor as empresas parceiras da SBOT; n) Resgate histórico “40
CBOTs”, livro distribuído gratuitamente
aos congressistas; o) Estância SBOT, no
centro do “Pavilhão”. Passe por lá. Conheça a sua SBOT, a sua estância.
Como presidente do CBOT, qual é a
sua impressão?
“A maior reunião da ortopedia brasileira, sempre com avanços e aperfeiçoamentos”. Esta talvez seja a melhor
definição para o 40ºCBOTchê!. Com
o número recorde de 750 temas livres
enviados para uma seleção de apenas
127, e 4.000 pré-inscritos até o final
de setembro, o Congresso vai muito
bem. Outro recorde é a quantidade de
material impresso para divulgação produzido até o momento – 1,3 milhão de
páginas! Uma equipe de mais de 100
pessoas em vários estados brasileiros
trabalha exaustivamente para encantar
o congressista. Os primeiros agradecimentos são para eles. Depois de 52
anos sem o CBOT, os gaúchos se orgulham pela oportunidade. Bah, tri-legal!
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Aventura

Paixão por Triciclos
Por Glaydson Godinho

“Havia em mim uma preocupação que faz parte do
pensamento de todos os profissionais, médicos ou
não, envolvidos num dia-a-dia de estresse e muitos
compromissos: a necessidade de repartir um pouco
do tempo com algo que significasse uma forma divertida de curtir a vida, sem disputas egoístas, sem
luxo ou sofisticação. Um esporte? Talvez! O importante era fugir, e rápido, do infarto que ameaçava!”
Confesso que o motociclismo mexeu
comigo, mas veio certo receio com relação à segurança. Lembrei-me de figuras
lendárias e de filmes como “Sem Destino”
e dos tempos do Roberto Carlos na Jovem
Guarda, quando então os jovens daquela
época admiravam a figura de um dos
primeiros triciclos que o “Rei” desfilava
fazendo sucesso.
Decidi curtir a sensação da liberdade,
o prazer do vento na face, a visão de estar
quase voando no meio da natureza, sobre
as três rodas e todos os sonhos que elas
trazem. Triciclos não têm luxo nem grife,
têm a cara do dono. São construídos sob
encomenda e ao gosto da fantasia do
dono. Embora existam hoje fabricações
em série, o bom mesmo é a curtição de
ver o sonho se transformando em grande
brinquedo de rodas, aço e motor.
O bom mesmo é ver os grupos que
se reúnem e passeiam por diferentes estradas, paisagens fantásticas e variadas,
como as montanhas de Minas e as cidades
históricas escondidas no meio delas. Ou
mesmo ir em grupos para as praias e, até
lugares distantes como a Patagônia ou o
norte do Chile.
Formamos grupos como o meu “Free
Road Triciclo Clube de Minas Gerais”,
que tem página na internet, organiza festas e encontros e, tem como característica
principal, ser formado por casais que frequentemente tem a companhia dos filhos,
curtindo o mesmo esporte. Neste item,
minha esposa e também médica, Elizabete, é companheira inseparável, desde os
primeiros dias de triciclo.
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Somos profissionais dos mais
diferentes ramos,
mas evitamos falar
do trabalho ou
profissão e, muitas
Glaydson Godinho, momentos antes da largada,
com a navegadora Beth Godinho
vezes, convivemos
por anos sem aprofundarmos no tema
O triciclo é, talvez, o mais seguro dos
da atividade econômica. Isto não nos inteesportes motorizados. É raríssima a
ressa e não é por aí que nos aproximamos
ocorrência de acidentes.
No dia 25/11/07, realizamos o 1º
Rally Nacional de Regularidade em
Triciclos”, por sinal, o primeiro também do mundo, organizado em Belo
Horizonte e com percurso de 210 km
incluindo cinco cidades (Santa Luzia,
Caeté, Sabará, Belo Horizonte e Nova
Lima). A participação foi muito grande,
com 31 concorrentes das mais diferentes regiões, participando da festa. O
Comemorando o título
Campeão? Glaydson Gomes Godinho
de “Campeão Nacional de Rally
de Regularidade”
e sua navegadora e esposa, Elizabete
Godinho.
De repente lá estava eu, depois de já
e sim, pelo gosto pela liberdade e porque
acostumado com entrevistas falando de
sabemos que estamos todos em busca do
Ortopedia, Cirurgia de Ombro e Artrosmesmo antídoto contra o estresse.
copia; sendo entrevistado em programas
Nosso maior evento se realiza em Tide esportes, para falar como o “Primeiro
radentes (MG), sempre no último final de
Campeão Brasileiro de Rally em Tricisemana do mês de junho de cada ano.
clos” e, via de consequencia , “Primeiro
É indescritível: uma cidade com aquela
Campeão Mundial na Categoria”.
beleza de arquitetura, completamente
Acho que estou conseguindo! E você
tomada por motociclistas e triciclistas (o
meu caro colega? Aprenda também que
trânsito é fechado aos carros), com exposeriedade não é incompatível com alesições abertas de todo tipo de artesanato
gria... enquanto você está vivo!
relativo ao tema e, muito roque 24 horas
por dia, durante três dias consecutivos.

CET

Projeto Recadastramento:

qualidade no ensino
O Professor Agrício N. Crespo, presidente da Comissão de Ensino e
Treinamento da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia (SBORL), visitou a SBOT com o objetivo de apresentar aos membros da CET o Projeto
de Avaliação de Serviços, semelhante ao Projeto de Recadastramento, realizado pela SBOT. Durante a reunião, ele mostrou os resultados obtidos
ao longo de quatro anos de avaliação em termos de melhora na qualidade
da formação dos residentes e dos serviços oferecidos.
Segundo Wilson Mello, presidente da CET, o trabalho desenvolvido
pela SBORL é interessante. “Foi uma ótima oportunidade para conhecermos as dificuldades que a SBORL teve para implementação do programa
e é impressionante a melhora da qualidade do serviço e o que isso representou em termos de estímulo à melhoria na qualidade de formação dos
residentes”, relata. Após tabulação completa dos dados do Projeto Recadastramento da SBOT, será feita uma comparação com os achados apresentados pela SBORL. “Ainda não temos todos os nossos dados tabulados,
mas confio que obteremos o mesmo sucesso que a SBORL”, finaliza.

Membros da CET acompanham exposição
do professor Agricio Crespo (ao alto, à esquerda)
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Formação

SBOT discute Graduação
em Ortopedia
Com o objetivo de ampliar, estimular
e apresentar a especialidade de Ortopedia aos alunos de graduação das
Faculdades de Medicina, a SBOT criou
a Comissão Especial de Ensino e Graduação. A Comissão vem a encontro de
um dos principais objetivos da SBOT,
que é a valorização da especialidade e
a consequente valorização do ortopedista no meio médico e na sociedade.
Presidida por Olavo Pires de Camargo, a Comissão irá mostrar aos jovens médicos como a Ortopedia pode
ser uma especialidade interessante, com
diversas possibilidades de pesquisa, tratamentos e cirurgias. “Atualmente, os
estudantes de Medicina não enxergam
como é vasto o campo da Ortopedia
e Traumatologia. Nossa idéia inicial é
estimular esses jovens apresentando a
especialidade e suas diversas abordagens”, diz.
Para isso, a SBOT irá atuar diretamente em todas as Faculdades de
Medicina ampliando a carga horária
da especialidade, uniformizando e padronizando o ensino. Para o presidente
da SBOT, Tarcisio Barros, esta valorização deve se iniciar no próprio ensino
da graduação, para que o estudante
conheça melhor a abrangência e importância da Ortopedia e todas as suas
possibilidades de pesquisa, assistência
e tecnologia de futuro.
Com o aumento da carga horária
do curso cognitivo e nas habilidades
especificas a partir do 6º ano, o curso
de Ortopedia e Traumatologia irá pas-
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Reunião da Comissão de Graduação em Ortopedia: discutindo a formação médica

Olavo Pires, presidente da Comissão
de Graduação da SBOT

sar de informativo para formativo. O
jovem médico passará a ter condições
de tratar o paciente ortopédico e, prin-

cipalmente, o paciente traumatológico.
“É sabido que nos Prontos Socorros do
Brasil inteiro, o trauma é responsável
por cerca de 60% dos atendimentos.
Essa porcentagem não corresponde à
grade horária atual ensinada nos cursos
de medicina em geral. Por isso a preocupação em melhorar e uniformizar o
ensino” explica Olavo.
A comissão está se reunindo periodicamente com a missão de estabelecer
um programa básico para o ensino da
Ortopedia. Serão realizados também
diversos tipos de ações com a intenção
de nortear o estudante sobre ao que se
refere da especialidade. “Já estamos
com um projeto em elaborar um DVD
institucional que irá mostrar ao aluno
de todas as faculdades de medicina do
Brasil o que é a Ortopedia atualmente”,
informa Olavo Pires de Camargo.
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Opinião

Quem vai pagar a conta?
TISS, computador, internet, inflação, impostos etc...

A implantação da TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar) pela
ANSS, apesar de todas vantagens apregoadas, tem um custo adicional para
as pequenas clínicas ou consultórios
e ninguém sequer aventou o mínimo
gesto para diminuir o faturamento dos
prestadores de serviço médico. O reajuste anual aprovado pela ANSS não
foi colocado em prática, pois a CBHPM
“nasceu” em 2003, mas ainda não foi
aprovada pelo Senado. Por outro lado,
as despesas crescem mensalmente desproporcionais à receita.
O governo não quer e nem pode admitir a “indexação” dos preços ao salário mínimo e se isso acontecer junto
com a inflação que ameaça voltar, devemos ver uma falência em massa que
dificilmente será revertida. Já estamos
fartos de prestar assessoria à ANSS,
ANVISA, aos Planos de Saúde e ao
governo sem receber nada em troca.
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Exemplo disso foi a criação da Câmara
Técnica de Implantes da AMB da qual
fui o Presidente. Este colegiado era formado pela AMB, CFM, ANVISA, ANSS,
UNIMED e UNIDAS que na época se
prontificaram a implantar a CBHPM.
Também fazem parte da Câmara Técnica representantes das várias Sociedades de Especialidades, entre outros.
Com reuniões periódicas elaboramos
o manual de “Boas Práticas” para recepção do material, controle da origem
etc., para facilitar a tarefa de todos e racionalizar o uso de próteses e órteses.
A Câmara Técnica forneceu inúmeros
subsídios aos membros da comissão,
no sentido de diminuir o gasto em material, mantendo a qualidade e a indicação do cirurgião. Desde o inicio do
nosso movimento os planos de saúde,
em especial as seguradoras, garantiram
que se houvesse essa assessoria, fatalmente nossos honorários poderiam ser

quadruplicados. Nada
disso ocorreu. Tivemos,
graças ao movimento,
George Bitar
aumentos tímidos e que
sequer atingiram àquilo que foi reajustado pelos planos. Após mais de um ano
na direção da Câmara Técnica, tive de
me afastar por motivos pessoais e, chateado, pois não conseguimos nada de
positivo para a nossa categoria. Nossa
profissão só pode ser exercida por nós
e os executivos que nos manipulam a
partir de gabinetes sofisticados ou em
“conchavos” continuam a “dar as cartas” até que nosso país leve a sério a
saúde da população e destine verbas
compatíveis com a potência econômica
que um dia seremos.
Quem viver, verá!
George Bitar
Com. Defesa Profissional

Fórum

Fórum da SBOT:
O Presente e o Futuro

Participantes do Fórum da SBOT

Entre os dias 25 e 28 de setembro
a SBOT reuniu seu corpo de diretores
para discutir os principais problemas da
Ortopedia Brasileira na atualidade. Participaram do encontro os integrantes das
Diretorias 2008, 2009 e 2010, e presidentes de todas as Comissões e Comitês da
SBOT. Ao abrir o encontro, o presidente
da SBOT, Tarcisio Barros, afirmou que a
visibilidade da Ortopedia no cenário da
saúde brasileira se deve, em grande parte,
ao compromisso das diferentes diretorias
em realizar fóruns de debates com regularidade. “Debater questões relacionadas ao
nosso trabalho diário é o único caminho
para definirmos as ações corretas para o
futuro. Sem a participação de todos isso
não seria possível”, disse.

A mesa diretora do Fórum...
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Um dos momentos mais participativos foi a apresentação do presidente da
Comissão de Integração dos Comitês,
Jorge dos Santos Silva, a respeito de reuniões realizadas com todos os comitês.
A principal reivindicação foi no sentido
de a SBOT oferecer maior infra-estrutura
operacional para os comitês que não possuem sede própria. Praticamente todas as
comissões, através de seus presidentes,
apresentaram as ações desenvolvidas
durante o ano. O foco da CET foi nas
mudanças promovidas no TEOT 2008 e
previsões para 2009. Na área de Educação Continuada, a Biblioteca virtual foi
ampliada com novos titulos e continua
com acesso gratuito aos membros quites
com a SBOT. O presidente da Comissão

de Integração das Regionais, Arnaldo Hernandez, enfatizou a
importância da interrelação contínua e
aprimorada das Regionais com a SBOT.
José Sérgio Franco
pontuou as principais
Tarcisio Barros
ações da Comissão
de Campanhas Públicas e Responsabilidade Social. Destaque para a Comissão
de Dignidade e Defesa Profissional, com
debates envolvendo o tema que hoje
afeta o exercício da Ortopedia pública
e privada no país, no tocante à remuneração do especialista e às indicações de
implantes para cirurgias.

...discutindo ações para o futuro

Radar SBOT

SBOT Prev

Romeu Krause

Ao todo, 1.178 ortopedistas
responderam à pesquisa sobre
a SBOTPrev, Plano de Previdência Complementar que será
oferecido aos ortopedistas brasileiros. Para Romeu Krause,
presidente eleito para a SBOT
em 2009, o resultado supera as
expectativas e demonstra a importância do tema para os ortopedistas. “Estamos tabulando
os dados e em breve informaremos os resultados. Fica aqui
o nosso agradecimento a todos
que atenderam à nossa solicitação”, agradeceu.

Medicina
Desportiva

Foi sucesso a Maratona de
Medicina e Traumatologia Des-

portiva de 2008, realizada em
oito cidades brasileiras. “Este
evento reuniu mais de 2 mil
pessoas e levou para regiões
distantes do país o que existe de
mais recente cientificamente na
área”, afirmou Edilson Thiele,
presidente do Comitê de Traumatologia Desportiva. Segundo
ele, devido ao enorme sucesso
já existem planos para 2009 em
realizar a Maratona em outras
cidades brasileiras que demonstraram interesse em participar.

SBOT Paraná
participa da
Semana Nacional
do Trânsito

Chá Beneficente

O NACE (Núcleo de Ações Comunitárias Especiais) da SBOT e
Regional de São Paulo realizou,
no dia 08 de outubro, um Chá
Beneficente com Bazar, objetivando angariar fundos para
uma entidade carente. Cerca
de 80 convidados participaram
do evento, que aconteceu no
Tênis Clube Paulista. Toda a
renda obtida com o Chá Beneficente será revertida para o Lar
Vinicius, uma entidade sem fins
lucrativos que promove atendimento às crianças abandonadas
e/ou vítimas de violência familiar. Atualmente o Lar Vinícius
conta com duas unidades e tem
condições de abrigar até 20
crianças.

Na Semana Nacional do Trânsito realizada entre os dias 18 e
25 de setembro, a SBOT Regional Paraná desenvolveu um vídeo de alerta com informações
como transportar a criança de
maneira segura no carro. A proposta da Sociedade é chamar a
atenção da população para o
perigo do transporte incorreto
de crianças e para a necessidade
do conhecimento de princípios
básicos para a instalação das
cadeiras e cinto de segurança.
O vídeo foi apresentado para
ortopedistas de Curitiba durante
jantar comemorativo ao Dia do
Ortopedista, realizado no dia
19 de setembro com o objetivo
de lançar a Campanha de Transito na cidade. A Campanha
terá ações de esclarecimento à
população como blitz educativas e palestras em centros de
condutores de escolas, realizadas pelos órgãos de transito de
Curitiba e Paraná.
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Cidadania

Constituição Brasileira:

20 anos de democracia
A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, comemora 20 anos de existência
primando pela solidificação de um Estado democrático, ainda em construção

Chamada de Constituição cidadã
pelo então Presidente da Câmara
dos Deputados, Ulysses Guimarães,
ao presidir a Assembléia Nacional
Constituinte, no período de 1987 a
1988, a Carta Magna foi gerada sob
a aspiração de liberdade e garantias
fundamentais. Como resultado, é o
mais amplo texto de direitos individuais e coletivos a reunir o maior
conjunto de direitos sociais que o
país já conheceu.A título de reflexão, cabe o questionamento: o que
ocorreu nestes 20 anos?
Como qualquer obra produzida
pelo homem, nossa carta maior possui qualidades e imperfeições. Em
relação aos defeitos, seguramente,
derivaram da ânsia à época de tudo
disciplinar sob a égide absoluta do
Estado, inserindo no corpo constitucional matérias incomuns. Além
disso, muitas disposições reclamam
leis que lhes garantam eficácia.
Por outro lado, foram inúmeras as
conquistas que evidenciaram a soberania, a cidadania, dignidade da
pessoa humana, os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa
econômica. Como exemplos, cabe
citar a liberdade de expressão, a
imprensa livre, garantias trabalhistas, conquistas na economia, indústria, comércio, e agricultura, o
seguro-desemprego, ampliação da
licença-maternidade e paternidade,
férias acrescidas de 1/3 do salário,
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Ulysses Guimarães, então
presidente da Câmara dos
Deputados, celebra a finalização
do texto constituicional

redução da jornada de trabalho, o
SUS, a ampliação dos benefícios
da Previdência Social, os juizados
especiais, cíveis e penais, que aproximaram a justiça da população,
entre tantos outros.
Dentre aos inúmeros ganhos, vale
voltar os olhos mais detalhadamente
ao Sistema Único de Saúde. Com a
criação do SUS, o sistema público
possibilitou acesso de toda a população à saúde. O avanço pôs fim à
desigualdade, pois o atendimento
médico antes era restrito apenas aos
trabalhadores que contribuíam para
a Previdência e a quem tinha con-

dições financeiras de pagar. Hoje,
cerca de 200 mil profissionais são
responsáveis pelo atendimento de
mais de 100 milhões de brasileiros.
Porém, todos os atores da saúde,
médicos, pacientes e especialistas
em saúde pública ressaltam os problemas essenciais e crônicos do sistema: baixa remuneração, profissionais com pouca capacitação e filas
intermináveis, com demora no atendimento, na marcação de consulta e
de cirurgia. Nesse cenário, é fundamental que o financiamento ao SUS
seja revisto para fazer jus ao sistema
que é de mérito inquestionável.
No balanço entre erros e acertos,
é voz corrente que as virtudes se
sobressaem. Mas, é fundamental a
atualização e revisão do texto vintenário, principalmente no que diz
respeito, por exemplo, às políticas
sociais e gestão de saúde, questões
tributárias, trabalhistas e poder judiciário. Defender a Carta Federal de
88 não significa afastar a necessidade de revisões. Afinal, o compromisso com a população brasileira
que garantiu a transição do regime
autoritário ao Estado democrático
de direito já foi selado há 20 anos.
Resta agora, rever a Lei Maior e
adaptá-la às necessidades atuais e
prementes.
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica da SBOT
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NOTA DA REDAÇÃO

Em virtude de erros de diagramação e editoração no fechamento da última
edição do Jornal da SBOT, na matéria sobre o Fórum de Defesa Profissional, realizado no hotel Costão do Santinho, en Santa Catarina, foi suprimido o nome
de Frederico Genuíno, um dos responsáveis pela definição e elaboração do
programa que foi discutido durante o encontro. Lamentamos o equívoco.
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XII Congresso da
Sociedade Brasileira
de Coluna

O XII Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna acontecerá de 29 de
abril a 05 de maio de 2009 em Foz do
Iguaçu, Paraná. Além de Conferências,
Simpósios e Palestras, o Congresso
irá priorizar os Temas Livres e Pôsteres. Os médicos que tiverem interesse
em apresentar o seu trabalho podem
enviá-los até o dia 30 de outubro. Informações e inscrições através do site:
www.sbc2009.com.br.

Congresso
Mundial do Pé
Foi realizado em setembro, o 3º Congresso Mundial do Pé da IFFAS (International Federation of Foot and Ankle
Societies) na Costa do Sauípe, Bahia.
Segundo Ricardo Cardenuto Ferreira,
co-chairman da IFFAS 2008, o Congresso foi uma excelente oportunidade
para atualização. “Conhecemos novos
trabalhos e estudos através do contato
com ortopedistas do mundo todo. Com
certeza a melhor maneira de trocar informações e experiências”, diz.
Durante o evento, foram apresentadas as tendências para os principais
tratamentos dos pés e tornozelos para
os próximos dez anos, além de aulas
ministradas por especialistas do mundo
todo. Presidida pelo brasileiro Osny Salomão, a IFFAS 2008 recebeu cerca de
700 participantes, sendo que metade
eram representantes brasileiros. “Tivemos uma ótima repercussão e tudo funcionou como esperávamos”, finaliza. A
próxima edição do Congresso será realizada no Japão, representando o continente Asiático.

Comissões da SBOT
Ensino e Treinamento (CET): Wilson Mello Alves Jr. (presidente), Renato
Graça, João Batista dos Santos, Roberto Sobania, César Rubens da Costa
Fontenelle, Rui Maciel Godoy Junior, Francisco Carlos Salles Nogueira,
Alberto Naoki Miyazaki, José Luis Amim Zabeu. Educação Continuada
(CEC): Túlio Fernandes (Presidente), Sergio Drumond, Múcio Brandão Vaz de
Almeida, Paulo Roberto B. de Toleto Lourenço, Maurício Kfuri Júnior, Marcelo
Tomanik Mercadante, Helio Jorge Alvachian Fernandes, Rogério Fuchs, Pedro
Henrique Barros Mendes, Carlos Giesta, Wilson Mello Alves Jr., Gilberto Luís
Camanho, Marco Antonio Percope de Andrade. Ética, Dignidade e Defesa
Profissional e Honorários Médicos: Robson Paixão de Azevedo (presidente),
Kleber Tavares, Jorge dos Santos Silva, Mário Jorge Lemos de Castro Lobo,
Carlos Alfredo Lobo Jasmin, Alceuleir Cardoso de Souza, Aloísio Fernandes
Bonavides Júnior, Hélio Jorge Alvachian Fernandes, Hélio Barroso dos Reis,
Adalberto Visco. Controle de Material Ortopédico: Luiz Carlos Sobania
(presidente), Sergio Okane , Helton Luiz A. Defino, Edison Noboru Fujiki,
William Dias Belangero. Tecnologia da Informação: Marcos Britto da Silva
(presidente), Clark M. Yazaki, Leonardo Cortes Antunes, Eduardo Sadao, Sérgio
Zylbersztejn, Ricardo Ferreira de Oliveira Silva, Rames Mattar. Campanhas
Públicas e Responsabilidade Social: José Sérgio Franco (presidente), Edílson
Forlin, Alexandre Fogaça Cristante, Élson Sousa Miranda, Leonardo Eulálio
de Araújo Lima, Fábio Farina Dal Molin, Verônica Fernandes Viana. Estatuto
e Regimentos: Marcelo Mercadante (presidente), Edison Antunes, Arnaldo
José Hernandez, Carlos R. Schwartsmann, Marcelo Abagge. Congressos:
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, Geraldo Rocha Motta Filho, Walter
Manna Albertoni, Osvandré Luiz Canfield Lech, Renato Graça. Publicação
e Divulgação: Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, Kodi Edson Kojima,
Geraldo Rocha Motta Filho, Carlos Giesta, Cláudio Santili. Conselho Editorial
da RBO: Carlos Giesta (editor-chefe), Arlindo Pardini, Karlos Mesquita,
Roberto Santin, Tarcísio Eloy P. E. Barros Filho, José Batista Volpon, Flávio
Faloppa. Conselho Editorial do Jornal da SBOT: Cláudio Santili (editor-chefe),
Sandro da Silva Reginaldo, Olavo Pires de Camargo, Oyama Arruda Filho,
Jamil Faissal Soni, Márcia Uchoa. Benefícios e Previdência Social: Ricardo
Esperidião (presidente), Pedro Péricles, Walter Albertoni, Idemar Monteiro da
Palma, Ricardo Sprenger Falavinha. Integração das Regionais: Arnaldo José
Hernandez (presidente), Pedro Doneux Santos, João A. Matheus Guimarães,
Fernando Façanha Filho, Chang Chia Po, Osvaldo André Serafini. Integração
dos Comitês: Jorge dos Santos Silva (presidente), Marcos Musafir, João Maurício
Barretto, Luiz Antônio Munhoz da Cunha, Osmar Camargo, Jorge dos Santos
Silva, César Luiz Ferreira de Andrade Lima, Nilson Roberto Severino, Alberto
Tesconi Croci. Assuntos AMB/CFM: Akira Ishida (presidente), Anastácio
Kotzias, Hélio Barroso dos Reis, Olavo Pires de Camargo, Marco Martins
Amatuzzi, Roberto Lofti, João Eduardo Simionatto. Assuntos Internacionais:
Reynaldo Jesus-Garcia (presidente), José Sérgio Franco, Neylor Pace Lasmar,
Patrícia M. M. de Barros Fucs, Sérgio Luiz Checchia, Osny Salomão.
Implantação do Selo de Certificação de Qualidade: Marcos Esner Musafir
(presidente), João Maurício Barretto, Roberto Attílio de Lima Santin, Edílson
Forlin, Nelson Keiske Ono, Luiz Carlos Sobânia, Luiz Roberto Gomes Vialle.
Ex-Presidentes: Luiz Carlos Sobânia, Gilberto Luis Camanho, José Sérgio
Franco, Neylor Pace Lasmar, Walter Manna Albertoni, Arlindo Gomes Pardini,
Marcos Esner Musafir. Marketing: Michael Simoni, José Luiz Runco, Ricardo
de Paula Leite Cury, Rene Jorge Abdalla. Políticas Públicas-SUS: Paulo Lobo
Junior (presidente), Mário Lúcio Heringer, Ronaldo Ramos Caiado, Cipriano
Correia, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, Arnaldo Valdir Zumiotti, Francisco
Matheus Guimarães, Silvio Mendes, Edilberto Ramalho. Projeto Diretrizes:
Roberto Canto (presidente), Marcos Sakaki, Osvaldo Guilherme Nunes Pires,
Vincenzo Gioardano Neto, Rodrigo Montezuma César de Assumpção, Hélio
Barroso dos Reis, Marcos Britto. Conselho Editorial do Portal da SBOT:
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, Osvandré Luiz Canfield Lech; Túlio
Diniz Fernandes; Robson Paixão. Estudos Epidemiológicos em Ortopedia e
Traumatologia: Flavio Faloppa (presidente), Olavo Pires de Camargo, Marco
Bernardo Cury Fernandes, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Guilherme Colares.
Censo do Exercício da Ortopedia: Moisés Cohen (presidente), Itiro Suzuki,
Marco Antonio Percope, Sergio Daher, Ney Gonçalves Pecegueiro do Amaral.
Comissão Especial de Ensino e Graduação em Ortopedia: Olavo Pires de
Camargo (presidente), Flávio Faloppa, Luiz Roberto Gomes Vialle, Isaac Sirota
Rotbande, Saulo Monteiro dos Santos, Willian Dias Belangero, Luiz Roberto
Stigler Marczyk, Hamilton da Rosa Pereira, Gildasio de Cerqueira Daltro.
Conselho Fiscal 2008: Roberto Santin, Walter Manna Albertoni, Gilberto Luís
Camanho (efetivos). Karlos Celso de Mesquita, José Sérgio Franco, Julio César
Pereira dos Santos (suplentes).
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Agenda de Eventos
Evento: 40º Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia - CBOT
Data: 12 A 15 de Novembro de 2008
Local: FIERGS - Porto Alegre - RS - Brasil
Site: http://www.cbot2008.com.br
Evento: American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Data: 25 de Fevereiro de 2009 a 1 de Março de 2009
Local: Las Vegas Convention Center USA
Las Vegas - USA
Site: http://www.aaos.org
Evento: CIOT 2009 - Congresso do Instituto de
Ortopedia e Traumatologia
Data: 16 a 18 de Abril de 2009
Local: Centro De Convenções Rebouças
São Paulo - SP - Brasil
Evento: XVI Congresso Sulbrasileiro de Ortopedia e
Traumatologia
Data: 17 a 21 de Abril de 2009
Local: Centro de Eventos Cau Hansen
Joinville - SC - Brasil
Evento: XII Congresso da Sociedade Brasileira de
Coluna
Data: 29 de Abril de 2009 a 2 de Maio de 2009
Local: Mabu Hotel & Resort
Foz do Iguaçu - PR - Brasil
Site: http://www.sbc2009.com.br
Evento: 14º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia
do Tornozelo e Pé
Data: 30 de Abril de 2009 a 2 de Maio de 2009
Local: Costão do Santinho Resort
Florianópolis - SC - Brasil
Site: http://www.congpe2009.com.br
Evento: 15º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Data: 7 a 9 de Maio de 2009
Local: Club Med - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ Brasil
Evento: TROIA 2009 - Congresso de Traumatologia em
Ortopedia Infantil - Atualização
Data: 29 a 30 de Maio de 2009
Local: Associação Médica de Minas Gerais Belo Horizonte
MG Brasil
Site: http://www.sbop.org.br
Evento: Congresso Conjunto Traumatologia Desportiva
e Sociedade Brasileira de Artroscopia
Data: 11 a 13 de Junho de 2009
Local: BELO HORIZONTE B.H. MG BRASIL
Evento: 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia e
5º Congresso Brasileiro de Traumatologia
Desportiva
Data: 11 a 13 de Junho de 2009
Local: Minascentro Belo Horizonte MG Brasil
Site: http://www.suporteeventos.com.br

