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Nova Necessidade
Para muitos pacientes, uma artroplastia pode
signiﬁcar um novo problema: TEV1

Breve...
Uma nova escolha em tromboproﬁlaxia
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Editorial

SBOT

O ciclo virtuoso
da SBOT
Não tenho dúvidas de que a nossa SB
BOT deve
ser considerada como um caso de sucessso, haja
vista o reconhecimento que nos é dado pelas
sociedades médicas aﬁliadas à AMB e ssua própria diretoria, que tem citado nossa So
ociedade
como um exemplo de eﬁcácia e atendim
mento
a seus membros.
Isso só se tornou possível graças à collaboração das diversas diretorias cujo
os
membros ainda continuam ativos dentro
o
de nossa Sociedade. Prova disso foi a
maciça participação dos ex-presidentes
em uma reunião muito produtiva em nossa sede, num
claro reconhecimento da diretoria atual a todas que
lhe antecederam.
Outra mostra de prestígio foi dada através da
criação de mesa muito interessante organizada no
ORTRA, quando pudemos conhecer um pouco mais
dos “ossos fora do ofício” de nossos past-masters.
Na atividade desenvolvida no ﬁnal de julho, o Fórum
de Planejamento Estratégico para os próximos anos
de SBOT, contamos com expoentes de nossa especialidade discutindo projetos num clima de muito entrosamento e descontração, em que pudemos sentir quão
forte é nossa Sociedade e quanto ainda há por vir.
Nesse evento, uma vez mais ﬁcou claro quão importante e producente foi o entrelaçamento de opiniões de nossos decanos com os mais jovens líderes da
comunidade ortopédica presentes, deixando a certeza

de um futuro muito
m
promissor para nossa Sociedade, dentro de princípios de um ciclo virtuoso,
que tem se renovado
r
a cada gestão, em cujas
diretorias e comissões temos encontrado novos
líderes que, com
c
certeza, garantirão o futuro da
SBOT.
Voccê encontrará em nossas páginas
um resumo dos assuntos discutidos.
Os comitês e regionais têm desempeenhado diversas atividades à altura
da
a Sociedade-mãe, que tem procurado dar todo apoio para que nosra
sos membros sejam sempre beneﬁciados e possam se
orgulhar de pertencer à nossa Sociedade.
Em breve teremos nosso congresso maior no Rio de
Janeiro, o qual tem sido cuidadosamente preparado
por Renato Graça e sua comissão. Este é o momento
em que nos aprimoramos, trocando conhecimentos
e, principalmente, revendo velhos amigos e fazendo
novos. Por ﬁm, quero parabenizar a iniciativa da SBOT
pelo Fórum, para discutir de forma muito proﬁssional
seu planejamento para os próximos anos, numa clara
demonstração de que pensar no futuro não signiﬁca
esquecer o passado nem deixar de viver o presente
intensamente como cada diretoria tem feito, preservando assim o “ciclo virtuoso” da SBOT.
Moisés Cohen
Editor-chefe

4 Julho / Agosto 2009

Jornal da SBOT # 88.indd 4

4/9/2009 10:57:09

O futuro da SBOT está
nas mãos de todos
Amigos “SBOTianos”, neste mês gostaria de falar sobre outros assuntos,
fugindo um pouco do dia a dia da nossa querida SBOT, mas confesso que se tornou impossível. Em virtude das várias ações ocorridas neste início de semestre,
considero minha obrigação colocá-los a par dos acontecimentos.
Tentarei dividir em dois grandes tópicos.
Ações sociais
Através da nossa Comissão de
Campanhas Públicas e Responsabilidade Social, capitaneada pelo expresidente Sérgio Franco, realizamos
diversas ações sociais. Foi formada
uma parceria com a Estação Primeira
da Mangueira, na qual se desenvolveu na comunidade da Mangueira e
na Ala da Velha Guarda uma campanha de orientação à prevenção
de fraturas por osteoporose. Serão
realizadas diversas palestras, exames
de densitometria óssea, orientação
com nutricionistas, além de adequarmos a quadra da Escola com
banheiros e piso apropriado que
podem minimizar o risco de quedas.
Não podemos esquecer o apoio
dado por Adalto Lima, ortopedista
e vice-presidente da Mangueira na
área médica e atuante membro da
nossa Sociedade. O nosso próximo
presidente, Cláudio Santili, esteve
presente acompanhando a campanha. Em resumo, posso dizer que foi
uma experiência maravilhosa e que
a SBOT será muito útil à Mangueira.
“Olha a Mangueira aí, pessoal!”
Em 22 de julho enviamos uma
carta ao presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, mostrando
a preocupação da SBOT em relação
à aprovação do projeto de lei que
regulamenta a proﬁssão de mototáxi. Não somos contra a nova proﬁssão, mas nos preocupamos com
as condições ideais para que esse
trabalho seja exercido. A inquietação da SBOT decorre da comprovação de que, somente em 2006,
o Brasil registrou
g
6.963 mortes de

Romeu Krause

motociclistas (Fonte OMS, DATASUS). Ou seja, um total maior do
que o número de soldados norteamericanos mortos na guerra do
Iraque – 4.328. A quantidade de
jovens na faixa etária produtiva que
ﬁcam inválidos pela gravidade das
lesões do aparelho músculo-esquelético é um fato alarmante. Portanto, a nossa missiva enviada ao
presidente Lula exige a ﬁscalização
das entidades de trânsito, motos e
vestuários adaptados e adequados,
treinamento e rigor para obtenção da carteira de habilitação. É o
mínimo que podemos fazer para
evitar que o “motociclista seja o
nosso cliente”.
Ações administrativas
Pela primeira vez, o Conselho de
Ex-presidentes da SBOT, formado
pelos seis últimos presidentes, foi
convocado para discussão e sugestões sobre as várias ações administrativas que vêm sendo realizadas
por esta gestão. Foi um momento

maravilhoso em que aproveitamos a
experiência dos ex-presidentes para
discutir o presente e o futuro da
SBOT. Após a reunião, alinhavamos
o nosso Planejamento Estratégico.
Gostaria de citar nominalmente
todos os presentes e agradecer-lhes
pelos conselhos e ensinamentos
obtidos: Tarcisio E. P. Barros, Arlindo
Pardini, Walter Manna Albertoni,
Sérgio Franco, Neylor Lasmar, Gilberto Luis Camanho e Roberto Santin. Marcos Musaﬁr não pôde comparecer, pois estava em Genebra, na
Suíça, em missão pela OMS.
Finalmente, na última semana
de julho, ﬁzemos a nossa reunião
do Planejamento Estratégico com
a presença de todos os colegas das
diretorias de 2009, 2010 e 2011.
Com apoio do Laboratório Aché,
representado por Sergio Ricardo,
tivemos dois dias de trabalho árduo,
mas que certamente nortearam o
futuro da SBOT. Gostaria de agradecer o apoio e a organização do
Laboratório Aché, pois sem essa
parceria, não poderíamos ter realizado essa importante reunião. As
horas de lazer serviram para fortalecer os laços de amizade e convívio
entre todos os participantes.
Gostaria também de fazer uma
homenagem ao professor Laredo
e aos demais presidentes que lutaram pelo formato administrativo da
SBOT, com três presidentes eleitos.
Existindo a harmonia e desprovida
de vaidades pessoais, uma união
como essa tornará a SBOT cada vez
mais sólida.
Romeu Krause

Palavra do Presidente
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Um grande evento
Com excelente conteúdo cientíﬁco e programação social, o ORTRA 2009
destacou-se com participação de mais de mil pessoas

ORTRA 2009

J O RN A L DA

SBOT

Da esquerda para direita: José Sérgio Franco, Pierre Hoffmeyer, Renato Graça, Romeu Krause, Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral,
Geraldo Motta e Marcos Musaﬁr

Realizado no Rio de Janeiro, de
9 a 11 de julho de 2009, o XXI
Congresso Internacional de Atualização em Ortopedia e Traumatologia – ORTRA Internacional teve
participação de 1.296 pessoas,
51 palestrantes nacionais e presença do Prof. Pierre Hoffmeyer,
da Suíça. Considerado um dos
mais respeitáveis eventos de Ortopedia e Traumatologia, o ORTRA
acontece desde 1982 como uma
importante Reunião Cientíﬁca da
Escola Nova Monteiro, no Rio de
Janeiro.
Segundo Marcos Musaﬁr, um dos
coordenadores do evento, o Congresso foi uma excelente oportunidade para atualização proﬁssional.
“Foram abordados temas atuais
como Fraturas da Criança e do
Idoso e temas baseados em evidências e as complicações e soluções
práticas para as patologias mais frequentes da especialidade”, explica
ele. Paralelamente ao Congresso,
foram realizados o Curso de Ressonância Magnética e Tomograﬁa
Computadorizada para Ortopedistas do Laboratório de imagem Labs
D’Or e o Fórum Nacional de Trân-

sito sobre Direção e Bebida: Troque
o Risco pela Vida.
O Fórum Nacional de Trânsito
apresentou dados da pesquisa
sobre a percepção e o comportamento dos jovens universitários
sobre a Lei Seca. Participaram do
Fórum os pais do jovem Rafael
Yared, vítima da alta velocidade
de um deputado em Curitiba, Fernando Diniz, pai órfão de Fabrício Diniz, deputado Hugo Leal
(autor da Lei Seca), o secretário de
Governo do Rio de Janeiro, Carlos
Alberto Lopes, e Marta Silva, do
Ministério da Saúde, entre outros.
Sérgio Franco, coordenador do
ORTRA e presidente da Comissão
de Campanhas Públicas e Responsabilidade Social da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), apresentou resultados
inéditos da pesquisa realizada com
os jovens sobre a Lei Seca. Segundo
ele, 84% dos jovens apoiam a Lei
Seca e exigem punições severas, e
50% (contra 26% em 2007) não
bebem mais se forem dirigir.
Considerado um “Congresso de
Demonstrações Práticas ao Vivo”,
o ORTRA teve dois estúdios cirúr-

gicos montados onde experientes
colegas realizaram procedimentos interagindo com a plateia, no
estreante sistema “Tela Visão”.
“Tela Visão é uma macro de tela
única de 30 metros de comprimento que ocupou toda a frente
do salão”, explica Musaﬁr. Através desse sistema, os ortopedistas
puderam esclarecer dúvidas e trocar conhecimentos.
Marcos Musaﬁr também destacou a sessão OTS: Orthopaedic
Talk Show, em que respeitados e
conhecidos especialistas debateram com a plateia como conduzem sua vida além do hospital.
“Foi um momento de descontração, reﬂexão e exemplos de perseverança aos ortopedistas mais
jovens. Todos adoraram e esperam
a sessão no próximo ORTRA.”

Programação cientíﬁca foi destaque no
ORTRA 2009
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I Fórum de Preceptores
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Padronizando a
educação
Com participação de mais de 100 preceptores de todo o Brasil, o I Fórum de
Preceptores superou as expectativas de todos os presentes
Nos dias 14 e 15 de agosto foi
realizado o I Fórum de Preceptores da SBOT no Hotel Caesar Park,
em Guarulhos, em parceria com
as comissões de Ensino e Treinamento (CET) e Educação Continuada (CEC). Segundo Romeu
Krause, presidente da SBOT, a
ideia de fazer esse evento o acompanha desde o início de sua gestão. “No meu primeiro dia como
presidente, reuni-me com Marcelo Mercadante, presidente da
CEC, e Wilson Mello, presidente
da CET, para estudarmos como
poderíamos criar um programa
modelo para os preceptores de
todo o Brasil”, explica Romeu.
A ideia do Fórum nasceu de
uma constatação da grande
diferença entre os serviços nas
maneiras de educar o residente.
“Alguns serviços relatavam dificuldades com o preparo de aulas
e material didático. Também percebemos que seria uma excelente
oportunidade para que todos
os preceptores mostrassem suas
experiências e dividissem com os
outros”, explica Wilson Mello.
Com uma programação intensa
de aulas que abordavam temas
desde edição de imagens e textos, até defesa profissional, o
Fórum será transmitido a todos os
preceptores do país. “Nosso trabalho apenas está começando”,
explica Romeu. “Todos os preceptores levaram o programa
completo com DVDs e vídeos e
o Fórum será replicado em suas
cidades.” A Comissão de Integração das Regionais procurará
cada regional
g
e aplicará
p
o mesmo

evento em suas cidades. “Os preceptores mostraram interesse em
discutir, em divulgar as ideias e os
temas abordados. Vamos aprovei-

tar essa motivação para multiplicar os conhecimentos”, finaliza
Marcelo Mercadante, presidente
da CEC.

A sala ﬁcou lotada durante todo o Fórum

Opinião dos preceptores:
“Eu acho que é o passo inicial para podermos melhorar o estudo dos nossos residentes, principalmente para quem está em áreas mais afastadas, que têm
menos acesso às informações. Acredito também que esse Fórum ajude a normatizar o aprendizado. Muitas vezes as pessoas que ensinam seguem uma determinada linha e pensam que aquela seja a melhor maneira, mas não é. O Fórum nos
proporcionou uma troca de informações para iniciarmos uma normatização do
ensino do ponto de vista prático e teórico”.
Epitácio Leite Rolim Filho
preceptor há nove anos no Hospital Getúlio Vargas, em Recife (PE)

“Eu achei excelente a iniciativa da SBOT em criar um Fórum de Preceptores. É
uma oportunidade para aumentar a qualidade dos preceptores, corrigir possíveis
erros, além de proporcionar uma excelente troca de experiências. Espero que a
SBOT dê continuidade a esse evento”.
Márcio Augusto Fernandes
preceptor há oito anos no Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

“O Fórum foi surpreendente. Mostrou que temos ferramentas para formar e
avaliar o residente, mas não estávamos conhecendo essas chaves. Eu me sinto
premiado por ter participado desse primeiro Fórum e espero que venham muitos outros. Irei dividir com todos os meus colegas os ensinamentos aprendidos
aqui”.
Dennison Moreira
preceptor há cinco anos no Hospital Ortopédico de Goiânia (GO)
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“Não seja carona
de quem bebeu”
Devido ao feriado de
Corpus Christi, celebrado
no dia 11 de junho, as
regionais da Sociedade
Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT)
realizaram campanha
de conscientização no
trânsito
Em diversas capitais do Brasil foi
realizada a campanha “Não seja
carona de quem bebeu”, com o
objetivo de educar e alertar pedestres e motoristas sobre os principais
perigos no trânsito, além de diminuir o número de acidentes envolvendo álcool e direção.
Segundo o presidente da Comissão de Campanhas Públicas e Responsabilidade Social, Sérgio Franco,
esse tipo de ação realizada pela
SBOT visa a redução de números de
riscos e acidentes no trânsito. “Nós,
ortopedistas, vivemos a realidade do
trauma todos os dias nos hospitais.
É nossa obrigação e compromisso
com a sociedade orientar sobre os
principais riscos no trânsito, principalmente quando associados a
bebidas alcoólicas”, alerta.
Dados de pesquisas realizadas
pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em parceria
com o Ministério da Saúde, apontam que 78% dos jovens aﬁrmam
que voltam de festas de carona com
alguém que bebeu. Além disso,
31% declaram que muitas vezes
voltam dirigindo mesmo depois de
beber e apenas 11% dos entrevistados dizem sempre usar cinto de
segurança quando estão no banco
traseiro de um automóvel.

Amazonas

Rondônia

Espírito Santo

Santa Catarina

Goiás

São Paulo

Paraná

Sergipe

Rio de Janeiro

Tocantins

Campanha Corpus Christi
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Reunião de Ex-presidentes

SBOT

Encontro Inédito
Encontro de Ex-presidentes da SBOT com a atual diretoria
proporciona troca de ideias e experiências

“É importante
que haja
continuidade
no pensamento
das várias
administrações”
Tarcísio Barros

Reunião proporcionou troca de experiências
entre a atual diretoria e ex-presidentes da SBOT

No dia 17 de julho a diretoria
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) 2009
realizou sua primeira reunião com
a Comissão de Ex-presidentes da
SBOT. Romeu Krause, atual presidente, convocou os últimos oito
presidentes: Tarcísio Barros (2008),
Marcos Musaﬁr (2007), Arlindo Pardini Junior (2006), Walter Manna
Albertoni (2005), Neylor Pace Lasmar (2004), José Sérgio Franco
(2003), Gilberto Camanho (2002) e
Roberto Santim (2001).
Segundo Romeu Krause, a reunião com os ex-presidentes foi
extremamente importante na tomada de decisões pertinentes ao
futuro da Sociedade. “Fiquei muito
feliz com a participação de todos.
Menos o Marcos Musaﬁr, que não
pôde comparecer devido a uma viagem ao exterior”, diz. O presidente

ressaltou que a união entre todos
proporciona tranquilidade e segurança em relação ao caminho que
a Sociedade está tomando. “Consultar pessoas experientes e que
querem o bem e o crescimento da
SBOT só nos traz uma maior certeza
de que estamos no caminho certo
para o desenvolvimento”, enfatiza.
Durante a reunião foram discutidos diversos assuntos, como o
Título de Especialista de Ortopedia
e Traumatologia (TEOT), o Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia (CBOT), Revista Brasileira de Ortopedia (RBO), além de
ações como o Dia do Ortopedista
e campanhas públicas, além de
outros temas pertinentes à melhoria e desenvolvimento da SBOT.
Todos que estiveram presentes
foram unânimes quanto à importância da reunião.

“Esta Reunião
demonstra um
respeito, uma
tradição com os
ex-presidentes”
Walter Manna
Albertoni

“A experiência
vivida na
presidência
é muito
importante
para a diretoria
atual”
Gilberto Luis
Camanho

“Este Encontro
ajuda a traçar
planos para a
SBOT”
Roberto Santim
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41° CBOT

SBOT

41° CBOT:
últimos detalhes
Aproxima-se a data do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia.
Conﬁra as últimas novidades e não deixe de se inscrever antecipadamente
para a grande festa da Ortopedia Brasileira
Inscrições
Não deixe para fazer sua inscrição na última hora. Aproveite até o dia 30 de setembro e inscreva-se com 20%
de desconto.

Categoria

Até 30/09/2009

No local

Sócios SBOT quites

R$ 600,00

R$ 750,00

Sócios SBOT não quites

R$ 900,00

R$ 1.050,00

R$ 400,00

R$ 450,00

Ortopedistas não-sócios SBOT

R$ 900,00

R$ 1.050,00

Acompanhantes

R$ 300,00

R$ 350,00

Jantar Villa Riso – adesão

R$ 100,00

------

Acadêmicos de Medicina*
Residentes*
Sócios SBOT com TEOT obtido em 2007, 2008 e 2009

* Necessária a comprovação

Programação social
Dia 30 de outubro de 2009, às 20h
Jantar de Boas-vindas na Villa Riso
com apresentação da Orquestra
Tabajara.
Dia 31 de outubro de 2009, às 17h
Abertura Solene do 41º CBOT no
Centro de Convenções Riocentro.

Dia 1º de novembro de 2009, às
20h30
A grande Festa do Ortopedista com
apresentação de Jorge Ben Jor e o
grupo Eletrosamba. Durante a festa,
haverá sorteio de dois automóveis
para inscritos (um para congressista
e outro para acompanhante).

Jantar dos Comitês e Serviços
A organização do 41° CBOT disponibiliza uma lista com sugestões de restaurantes para realização dos Jantares
dos Comitês e Serviços da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). São diversas opções de
preços, estilos e especialidades. Entre em contato com a JZ pelo e-mail beth.barreiros@jz.com.br e deﬁna o
local do seu jantar.
j
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41° CBOT

Almoço das médicas ortopedistas

Local: Riocentro - Pavilhão 5
Horário: das 11:30h as 13:30h

Pré-congresso
Orientação proﬁssional para o residente
Pela primeira vez, será realizado um Simpósio sobre Orientação Proﬁssional ao Residente, incluindo temas
de ética, como montar um consultório, como se preparar para a Prova de Título de Especialista, entre outros
assuntos pertinentes ao início da carreira.

Navegação em cirurgia ortopédica
Mais de 200 cirurgiões, entre eles os maiores ortopedistas do mundo especializados em cirurgias navegadas,
virão ao Rio de Janeiro para um congresso cujo objetivo é capacitar os proﬁssionais brasileiros para a cirurgia
com navegação assistida por computador. Durante o Pré-Congresso, será realizado o “Brazilian Congress of
Navegation”, organizado pela Academia Aesculap em parceria com a SBOT.
Sessões de vídeos
Serão apresentados, continuamente, 20 vídeos de técnicas cirúrgicas abordando diversos temas. “Montamos
um espaço dentro do Riocentro com cabines para até oito espectadores. Esse formato de apresentação proporcionará uma maior interatividade com os congressistas”, explica Renato Graça, presidente do 41º CBOT.
Mesas de módulos
Serão realizadas palestras com temas voltados para a administração de consultórios, impostos, credenciamentos, secretariado, entre outros assuntos. “Abordaremos assuntos importantes para a administração de um
consultório, como o médico deve proceder nesse aspecto”, explica Graça.
Programa

Palestra: “Administrativo-ﬁnanças - Principais informações para o ortopedista prosperar nas ﬁnanças da
clínica médica”

Data: 01/11/2009
Horário: Das 8h30 às 9h30
Palestrante: André Silva Monteiro de Barros Maciel - consultor administrativo-ﬁnanças para médicos. Parceria
com a ELP Consultoria Especializada na Área da Saúde.

Palestra:
Data:
Horário:
Palestrante:

“Acreditação - Diminuindo riscos da assistência médica prestada pelo ortopedista”
01/11/2009
Das 09h30 às 10h
Mara Machado - diretora-executiva IQG - Health Services Accreditation. Parceria com a ELP Consultoria Especializada na Área da Saúde.

Palestra:
Data:
Horário:
Palestrante:

“Jurídico - O novo cenário na saúde e aspectos legais de proteção ao ortopedista”
01/11/2009
Das 14h30 às 16h
Emerson Eugenio de Lima - advogado, sócio da ELP Consultoria Jurídica e de Negócios Especializada na Área da Saúde

Julho / Agosto 2009 13

Jornal da SBOT # 88.indd 13

4/9/2009 10:57:46

J O RN A L DA

Artigo

SBOT
Não confunda: “detalhes do talhe”
com “o talhe de Thales”
No longínquo século VI a.C. a
humanidade ensaiava seus primeiros passos na direção de civilizações
mais organizadas, e um dos frutos
mais interessantes dessa evolução foi o surgimento das ciências
que hoje formam o conhecimento
humano.
Na antiga Grécia, assim como em
outros povoados, os gênios perambulavam observando a vida, e nessa
época, um dos sete sábios foi, sem
dúvida, o então jovem Thales de
Mileto.
Primordialmente um homem das
exatas, o ﬁlósofo jônico da maior
grandeza desenvolveu inúmeras
ideias embasadas na razão e na
proporção, e foi considerado o
pai da geometria demonstrativa.
Em suas melhores incursões pela
matemática registrou: 1) o diâmetro divide o círculo em duas partes
iguais; 2) ângulos opostos pelo
vértice têm medidas iguais; 3) os
ângulos da base de um triângulo
isósceles têm medidas iguais; 4) o
seu famoso teorema em que comprova que a soma dos três ângulos
de um triângulo é sempre igual a
dois ângulos retos.
No entanto, na minha opinião,
suas duas maiores demonstrações
foram: 1) quando duas retas transversais cortam um feixe de retas
paralelas, as medidas dos segmentos delimitados pelas retas transversais são proporcionais e 2) a divina
equação, na qual encontra-se o
número de ouro em que &=1,618
pois isso ocorre se e somente se:
(a + b = a a = &)
Inteligente e preocupado com
o desenvolvimento cultural da
humanidade, atuou, como se pode
ver, em quase toda a grande área
do saber e, apesar de toda a sua
eclética sabedoria, não houve um
só intento seu que tenha sido uma

João Bosco/Aldir Blanc
A tua mão no pescoço
As tuas costas macias
Por quanto tempo rondaram
As minhas noites vazias...
No dedo um falso brilhante
Brincos iguais ao colar
E a ponta de um torturante
Band-aid no calcanhar...
Eu hoje me embriagando
De uísque com guaraná
Ouvi tua voz murmurando
São dois pra lá
Dois pra cá...

contribuição mínima para a ciência
médica (medicina).
Portanto, caro amigo ortopedista, quando estivermos avaliando
o tronco de um paciente em busca
do correto diagnóstico da escoliose, o triângulo imaginário que se
delineia entre a porção lateral do
tronco e a parte interna do membro superior do paciente, de base
distal e ápice na axila, é chamado
triângulo do talhe (com tê, a, ele,
agá, e).
Talhe, por sua vez, não foi grego,
não foi egípcio ou de qualquer
outra etnia, foi recortado e usado
por todas as comunidades humanas pós-civilização. O talhe provavelmente foi usado também por
p

Thales, mas é muito mais antigo
e chegado dos alfaiates e costureiros do que dos sábios da Grécia Antiga. Talhe signiﬁca feitio ou
feição do corpo ou de qualquer
objeto; modo de talhar ou cortar
um traje; sinônimo de tronco.
O triângulo não é de Thales, o primeiro matemático grego, também
considerado o primeiro ﬁlósofo do
Ocidente, mas sim do talhe, um
vulgo qualquer que, bem “assentado” no tecido macio, recobre e
adorna de forma suave as curvas
da silhueta humana e valoriza-a.
P.S.: O assunto surgiu porque,
durante um ato cirúrgico qualquer,
nós conversávamos sobre a rotina
do consultório e, de repente, ao
ouvir a expressão “diagnóstico
de escoliose”, de súbito, por trás
dos campos cirúrgicos insurgiuse o Poeta, anestesista mais do
que competente, que revolvendo
seus conhecimentos ortopédicos
pseudoaprendidos na graduação,
falou: “Santili, eu aprendi isto!
Não é aquele tal do triângulo do
Thales que se forma...? Assim,
estava descrito no caderno da
Marcinha, que eu estudei para a
prova de residência”.
O fato, meu amigo, é que muita
gente acha que talhe é Thales, ou
que ambos são autores que descreveram o tal triângulo da semiologia
humana.
Enjoy it!
Cláudio Santili
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Fórum de Planejamento
SBOT 2009
As 50 lideranças mais expressivas da Ortopedia Brasileira reuniram-se no
Hotel IberoStar, na Praia do Forte, Bahia, entre os dias 22 e 26 de julho de
2009, para discutir e planejar as ações da SBOT para os próximos dois anos
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Lideranças da Ortopedia reunidas para planejar o futuro da SBOT

SBOT planeja seu futuro
De 22 a 26 de julho, as diretorias de 2009, 2010 e 2011 e presidentes de comissões e comitês se
reuniram para discutir e avaliar a
situação da Ortopedia Brasileira,
além de traçar metas e planejar
o futuro da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia.
Com apoio do Laboratório Aché,
o Fórum de Planejamento SBOT
2009 aconteceu na Praia do Forte,
na Bahia, com a presença de mais
de 40 lideranças nacionais.
Acompanhe nas páginas seguintes o resumo das apresentações e
discussões coordenadas pelos presidentes das comissões da SBOT. O
relatório ﬁnal será disponibilizado
para as diretorias já eleitas para
auxiliá-las na deﬁnição de ações
futuras.

O presidente da SBOT, Romeu Krause (ao centro), ladeado por Cláudio Santili e Osvandré
Lech, que irão presidir a SBOT nos próximos dois anos: “Discutimos hoje os passos que
daremos amanhã, em benefício de todos os ortopedistas”, aﬁrmaram após o encontro
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Integração das regionais
Em 2009, foram realizadas
diversas ações que aproximaram as regionais da sede
da SBOT. Através de visitas e
reuniões, os presidentes das
regionais puderam conhecer todos os funcionários da
Sociedade, além de terem
acesso a todos os serviços
Adalberto Visco
que a SBOT disponibiliza,
como assessoria de imprensa e assessoria jurídica,
serviços de informática e espaço nos vários veículos
de comunicação da SBOT. Também foi feita a adequação dos estatutos de todas as regionais. Para o
futuro, a Comissão irá visitar as regionais do Norte
junto com a Comissão de Defesa Proﬁssional, coordenará o projeto SBOT na Estrada e divulgará e estimulará a participação das regionais nas campanhas
do Núcleo de Ações Comunitárias Especiais (NACE),
explicou Adalberto Visco, presidente da Comissão de
Integração das Regionais.

Controle de Material Ortopédico
Com o objetivo de criar
critérios para oferecer um
implante de qualidade aos
médicos e pacientes, a
Comissão de Controle de
Material Ortopédico procura analisar a qualidade
do material e a colocação, qualidade do mateSergio Okane
rial implantado, tempo de
manutenção do material no mercado e tempo de
suporte pela indústria após a interrupção de um
produto. Segundo Sérgio Okane, presidente da
Comissão de Material Ortopédico, as atuais conquistas da Comissão são:
Resolução CFM nº 1.804/2006:
 Responsabilidade do diretor técnico pela
entrada de implantes no hospital;
 Manual de Boas Práticas de Recepção de
Materiais de Implante em Centro de Materiais
Esterilizados;
 Responsabilidade do médico assistente de
comunicar ao diretor técnico problemas
com implantes e material necessário para
implantação;
 Aﬁxar etiqueta de identiﬁcação do implante
no prontuário
p
do p
paciente;

REMATO
 Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes
Ortopédicos;
 Laboratórios em condições de analisar produtos ortopédicos;
 Investimentos realizados em 2006, 2007 e 2008;
SBOT
 projeto piloto do Registro Nacional de Artroplastias (RNA);
 Início da implantação do projeto Spine Tango,
com o registro de Cirurgias da Coluna Vertebral em dez centros de referência indicados
pelo Comitê de Coluna Vertebral.

Dignidade e Defesa Proﬁssional
Foram
discutidos
os
aspectos da ética e responsabilidade com foco
no conﬂito de interesses
na Ortopedia. Robson Paixão de Azevedo, presidente
da Comissão, representou
a SBOT durante a IV ConRobson Paixão de
ferência Nacional de Ética
Azevedo
Médica, quando também
foi votado o novo Código de Ética Médica. A questão da remuneração pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) também foi colocada a todos, mostrando os
baixos valores que são pagos aos ortopedistas para
o importante trabalho no tratamento das doenças
ortopédicas e traumatológicas. Como proposta,
foi sugerida uma grande mobilização nacional em
defesa do SUS e da melhor remuneração dos ortopedistas. Também foi proposta a participação do
ministro da Saúde, José Gomes Temporão, na mesa
de Defesa Proﬁssional durante o próximo CBOT.
Foram discutidas ainda as questões sobre o salário
mínimo proﬁssional dos médicos e a relação com
as operadoras de planos de saúde. Robson também reiterou a importância do envolvimento das
regionais e comitês para criar uma SBOT forte na
Defesa Proﬁssional. A Comissão de Dignidade e
Defesa Proﬁssional propõe as seguintes ações:
 Mobilização nacional em defesa do SUS e do
ortopedista brasileiro, com ações durante a
Semana do Ortopedista;
 Defesa do piso salarial do médico e de Plano
de Cargos e Salários do Médico;
 Defesa da aprovação da Emenda Constitucional 29;
 Acompanhamento no Senado para aprovação
do Projeto
j
de Lei da CBHPM;;
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Registro Nacional de Artroplastia
(RNA)
Criada em 2006, a
Comissão vem trabalhando
na implantação do Registro
Nacional de Artroplastia
(RNA). Em 2007, foi criado
um projeto piloto nas cidades de Curitiba, Uberlândia
e Batatais. Após resultados
positivos com o projeto
Luiz Carlos Sobânia
piloto, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a participar do projeto através do Programa Hospitais Sentinelas, em
2008. Luiz Carlos Sobânia, presidente da Comissão, explicou que o Registro Nacional de Artroplastia visa auferir resultados e armazenar os dados
relativos aos procedimentos e aos pacientes.

Revista Brasileira de Ortopedia
Gilberto Camanho, editor-chefe da Revista Brasileira de Ortopedia (RBO),
informou que a publicação
está com nova estrutura
editorial e comunicação
on-line com os editores.
Também foi discutida a
possibilidade de união com
Gilberto Camanho
a revista Acta Ortopédica
Brasileira e a solicitação para que a RBO pertença
à Medline. Camanho comentou que o desempenho comercial da RBO tem propiciado um retorno
muito positivo à SBOT.

Diretrizes

Roberto Canto

A Comissão de Diretrizes
da SBOT foi criada com o
objetivo de atender a crescente demanda por respostas a questões técnicocientíficas feitas à AMB e
à SBOT por especialistas e
informar sobre os melhores procedimentos a serem
seguidos, tendo por fun-

damento a medicina baseada em evidência científica. Roberto Canto, presidente da Comissão,
informou que a Comissão está coordenando o
desenvolvimento de mais 40 diretrizes. O intuito
é lançar durante o 41º Congresso o próximo
volume com diretrizes exclusivamente da Ortopedia e Traumatologia. Mencionou também a
realização da Oficina de Trabalho do Programa
Diretrizes AMB/CFM em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nessa
parceria, a SBOT está envolvida no processo de
elaboração de cinco novos temas. Ressaltou
ainda a importância da publicação das diretrizes
na Revista da Associação Médica Brasileira que
tem, no currículo do autor, valor acadêmico Qualis “A” Nacional e Qualis “B3” Internacional da
Capes.

Fórum da SBOT
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 Criação de um canal de comunicação com os
associados;
 Manter a estratégia de visitas às regionais.

SBOT

Ensino e Graduação
Olavo Pires de Camargo,
presidente da Comissão de
Ensino e Graduação, apresentou o novo Programa
Fundamental da Graduação Médica em Ortopedia e
Traumatologia. A aula inaugural e o Livro de Graduação em Ortopedia e TrauOlavo Pires de Camargo
matologia estão em fase de
estruturação. O novo programa será entregue em
178 escolas médicas de todo o país. A Comissão
procura atuar junto aos colegiados e ao Ministério
da Educação (MEC) para reverter a atual situação
do ensino da especialidade ortopédica.

Ensino e Treinamento (CET)
A Comissão de Ensino
e Treinamento apresentou
um histórico da Comissão – desde sua fundação
até os dias de hoje –, Missão da CET a SBOT e suas
ações: Titulo de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT), Teste de
Wilson Mello A. Jr.
Avaliação do Residente em
Ortopedia (TARO), Credenciamento e Avaliação e
Serviços de Treinamento em Ortopedia e Traumatologia. Também foram apresentadas as alterações nos critérios de avaliação das provas escrita e
oral do TEOT. Segundo Wilson Mello A. Jr., presi-
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dente da CET, havia uma discrepância na nota da
prova escrita, que tinha uma média muito baixa e
uma média muito alta no exame oral. Com o novo
critério, a média da prova oral abaixou e, com a
análise das questões, pôde ser feita uma prova
escrita mais equilibrada, aumentando a média da
mesma, dando mais correlação aos dois métodos
de avaliação. A taxa de aprovação histórica está
em torno de 70%. A CET caminha para o aprimoramento dos métodos de avaliação do TEOT, avaliação dos programas de residência, dos processos
de avaliação, evolução nas ferramentas de avaliação, e para a criação da prova de habilidades, cujo
projeto piloto será testado durante o 41º CBOT.

Campanhas Públicas e
Responsabilidade Social
Dando continuidade às
suas campanhas comunitárias, após ter realizado
o Fórum Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trânsito durante o ORTRA
2009, a Comissão iniciou
mais um projeto muito
importante na prevenção
José Sérgio Franco
de acidentes domésticos,
da osteoporose e nos cuidados ortopédicos primários domiciliares. Criado em parceria com a Escola
de Samba Estação Primeira de Mangueira, o projeto “Sambar sem quebrar” foi iniciado em 18 de
julho na Quadra da Escola de Samba Mangueira.
Estiveram presentes Paulo Lobo (presidente do
CBOT de 2010), Cláudio Santili (presidente da
SBOT em 2010), Romeu Krause (atual presidente
da SBOT) e o vice-presidente médico da Escola de
Samba Mangueira, Adalto Lima. Após distribuição
de folhetos instrutivos sobre osteoporose, José
Sérgio Franco, presidente da Comissão de Campanhas Públicas e Responsabilidade Social, ministrou palestra sobre Casa Segura e Osteoporose e
Cláudio Santili discorreu sobre algumas patologias
pediátricas. Após as palestras, a plateia, com mais
de 60 pessoas da comunidade mangueirense, discutiu com os ortopedistas sobre vários assuntos,
inclusive sobre qual salto é o melhor para sambar.
Também foi apresentada a pesquisa sobre o comportamento do jovem no trânsito, realizada em
maio de 2009. A pesquisa comparou o comportamento e atitudes dos jovens no trânsito antes e
depois da “Lei Seca”.

Benefícios e Previdência Social
Ricardo Esperidião, presidente da Comissão de Benefícios e Previdência Social,
fez uma breve apresentação
do histórico da Comissão e
um relato de como está a
estatística de óbitos desde
a implantação do Seguro de
Vida em Grupo e a evolução
Ricardo Esperidião
da implantação do SBOTPREV (estratégia de lançamento e objetivos a serem
alcançados até dezembro de 2010).

Educação Continuada
O secretário da Comissão
de Educação Continuada da
SBOT (CEC), Marco Antonio
Percope, pontuou as atividades desenvolvidas nos
anos anteriores e durante
o ano, como as publicações
impressas Proato, Clínica
Ortopédica e Programa de
Marco Antonio Percope
Atualização Continuada em
Medicina do Esporte (PEC) e aulas pela internet:
Eco-online, Web meeting: Técnicas Cirúrgicas,
Casos Clínicos Online, Orthonline e Cursos de Pesquisa a Publicação que continuam com acesso gratuito aos membros quites com a SBOT. Destacou
ainda a realização do 1º Fórum Nacional para os
Preceptores dos Serviços Credenciados da SBOT.

Integração dos Comitês
O presidente da Comissão de Integração dos
Comitês, Jorge dos Santos
Silva, destacou as principais
atividades realizadas em
2008/2009, como a criação
da Secretaria dos Comitês
de Especialidade, a realização de eventos conjuntos
Jorge dos Santos Silva
entre os comitês de especialidade, que proporcionou uma maior integração
entre as especialidades, a participação do Comitê
nas atividades da Comissão de Educação Continuada (CEC) e assessoria jurídica para todos os comitês
de especialidade.
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Sem fronteiras para a
Defesa Proﬁssional
Acre recebe visita da Comissão de Dignidade e Defesa Proﬁssional da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
Com o principal objetivo de unir
a SBOT a seus associados de todo
o Brasil, a Comissão de Dignidade
e Defesa Proﬁssional visitou o Acre,
pela primeira vez levando esclarecimentos, conhecimentos e suporte
sobre Dignidade e Defesa Proﬁssional. Segundo Robson Paixão de
Azevedo, a visita pode ser considerada histórica: “Visitamos todos os
serviços e hospitais de Rio Branco,
capital do Acre, e ﬁquei muito feliz
com o envolvimento dos ortopedistas em aprimorar a ortopedia no
Estado”.
A Comissão de Dignidade e
Defesa Proﬁssional reuniu-se com
praticamente todos os ortopedistas
da cidade, além do secretário de
Saúde do Estado, Osvaldo Leal, e
representantes do Conselho Regional de Medicina e do Sindicato
dos Médicos do Acre. Osvaldo Leal
mostrou-se muito envolvido com
os ortopedistas e pretende, inclusive, construir um hospital ortopédico na cidade. “O foco dele está
no atendimento de urgências e
emergências e isso com certeza irá
alavancar a Ortopedia no Acre”,
explica Robson.
Atualmente, o Acre tem um
ﬂuxo negativo no atendimento
da Ortopedia. “Muitos pacientes
saem daqui buscando tratamento
em outros Estados mais próximos”, fala o presidente da Comissão. O objetivo dos ortopedistas
do Estado é reverter esse ﬂuxo e
transformar a Ortopedia do Acre
em referência entre os Estados
próximos. “Não tenho dúvidas de
que os ortopedistas conseguirão
atingir
g esse objetivo,
j
p
pois eles

Defesa Proﬁssional
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Robson Azevedo (quarto da esq. para a dir., na primeira ﬁla) com os ortopedistas do Acre

O presidente da Comissão de Defesa e
Dignidade Proﬁssional (à esq.) visitou
todos os hospitais e serviços de Rio
Branco

estão muito motivados e isso é
fundamental.”
Robson destacou, mais uma vez,
a importância das visitas às regionais. “Emocionei-me com a fala
de um colega que está no Acre há
muito tempo e disse que achava a
SBOT distante, que não se sentia
membro da Sociedade, mas que
com a visita ele realmente se sentiu
membro e percebeu
p
que
q a SBOT se

preocupa com ele e com os associados que estão mais distantes da
sede nacional. Quando um colega
fala isso, sinto que estamos no
caminho certo, que o trabalho é
realmente continuar com as visitas,
levando apoio, não só do ponto de
vista cientíﬁco, mas também com a
Defesa Proﬁssional”, relata ele.

Próximas visitas
Até o ﬁnal do ano a Comissão
de Dignidade e Defesa Proﬁssional
pretende visitar os Estados do Mato
Grosso do Sul, Amapá e Roraima.
“Vamos ﬁncar a bandeira da SBOT
em todos os Estados brasileiros.
Mostrar que a SBOT está envolvida com todas as suas regionais.
É uma semente, mas acho que esse
é o caminho para fortalecer ainda
mais a nossa Sociedade”, ﬁnaliza
Robson.
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“Motociclista prudente
evita acidentes”
Para celebrar o Dia do Ortopedista, a Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) lança campanha de conscientização
para os motociclistas brasileiros

Comemorado em 19 de setembro,
o Dia do Ortopedista será mais do
que uma data de festividades para
os ortopedistas brasileiros, será também um momento de conscientização. Através da campanha “Motociclista prudente evita acidentes”,
a SBOT pretende atuar em todas as
capitais brasileiras conscientizando
os motociclistas quanto à segurança
e ao comportamento no trânsito.
A campanha foi idealizada pela
Comissão de Campanhas Públicas e
Responsabilidade Social da SBOT.

“Resolvemos iniciar essa campanha no Dia do Ortopedista para
mostrar nossa preocupação com a
população. Nosso foco atual será
nos motociclistas devido à nova lei
sancionada que regulamenta as proﬁssões de motoboy, mototaxista e
motofrete”, explica Romeu Krause,
presidente da SBOT.
A preocupação da SBOT decorre
da comprovação de que num único
ano, 2006, o Brasil registrou 6.963
mortes de motociclistas, um total
bem mais alto do que o número de

soldados norte-americanos mortos
nos últimos seis anos no Iraque:
4.328. “Não somos contra a regulamentação dessas proﬁssões, mas
achamos vital que a lei seja precedida de regulamentação que garanta
não só a proteção da cabeça como
das pernas dos motoqueiros, que
propicie uma ﬁscalização efetiva,
hoje muito deﬁciente, e que a rede
de saúde seja devidamente preparada para atender os acidentados,
inclusive com amplo treinamento
para atendimento in loco, o que
pressupõe técnicas como a imobilização cervical”, explica o presidente
da SBOT.
Visando apresentar e conscientizar motociclistas e a população
em geral, a campanha terá início
no dia 19 de setembro, mas não
tem data para acabar. “Nosso foco
para o segundo semestre será os
motociclistas e como conscientizálos. Precisamos diminuir o número
de acidentes envolvendo motos”,
fala o presidente da Comissão de
Campanhas Públicas e Responsabilidade Social da SBOT, José Sérgio
Franco.
A campanha acontecerá nas
principais ruas e avenidas das capitais brasileiras com distribuição de
folhetos, bonés e camisetas com
orientações sobre os cuidados no
trânsito. “Não queremos que o
motociclista seja nosso paciente.
Por isso, o nosso lema: “motociclista prudente evita acidentes”,
ﬁnaliza Franco.
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Longe dos “ossos do ofício”

SBOT

Fui pescar na Amazônia, a um dia
de viagem de barco de Manaus. Não sou
“expert”
no assunto, mas pesquei o maior
tucunaré
de todo o grupo, com 8,5 quilos.
Para não terem dúvidas de que
eu virei
pescador, concluo: precisava ver
os que eu
perdi.
Nelson Astur Filho

Os gaúchos costumam invadir a terra dos
“hermanos argentinos” em busca de dourados
e surubis. Esse bichinho na foto foi por mim pescado em Esquina (conﬂuência do Paranasão com
o Corrientes), mas sob a “supervisão técnica” do
nosso colega José Luis Almeida Guedes, também
ortopedista e a quem devo minhas lições de pesca.
É a justa homenagem (minha e do peixinho) ao
grande amigo e companheiro de pescarias.
Um grande abraço e mais uma vez parabéns
pela inovação.
Nayvaldo Almeida, Rio Grande do Sul
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Em janeiro de 2008, fui à Patagônia Chilena
e visitei uma ilha chamada Isla Magdalena.
Um santuário de pinguins magalhânicos, onde
vivem mais de 6 mil. Eles vivem sem medo do
homem, lá nós é que estamos na praia deles.
Jefferson de Decco Teixeira, Rio de
Janeiro

Longe dos “ossos do ofício”

J O RN A L DA

SBOT

Em setembro
de 2008, fui at
é o Pará, onde
hospedado na
ﬁquei
Pousada Rio X
ingu. O melho
que já pesque
r peixe
i - não pelo se
u tamanho, m
ser “bom de br
as por
iga” - foi no Ri
o Xingu. O pe
questão é um
ixe em
a cachorra de
15 quilos. Alé
para mim é o
m disso,
lugar mais bo
nito para se
entre todos a
pescar,
que já fui.
Antonio Alb
erto dos San
tos, Paraná

Tema da próxima edição:

“O pôr do sol mais lindo que eu já vi”.
Nã deixe
Não
d i de
d participar
i i
e concorra a prêmios.
ê i
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SBOT Entrevista

SBOT

Um exemplo de cidadania
Investir em novas gerações para proporcionar uma transformação social. Este
foi o principal pensamento de Raí Souza Vieira de Oliveira ao criar a
Fundação Gol de Letra, em parceria com Leonardo Nascimento de Araújo
Há dez anos a Fundação Gol de
Letra ajuda crianças e adolescentes
carentes em São Paulo e no Rio de
Janeiro. A criação dessa instituição
nasceu de uma inquietude da dupla
de ex-jogadores do São Paulo Futebol Clube frente à injustiça social
no Brasil. “Moramos no exterior e
percebemos que todas as classes
sociais tinham a mesma oportunidade. Minha ﬁlha estudava na
mesma escola pública da ﬁlha da
minha empregada e isso é o certo.
Ter convivido com essa realidade
me fez enxergar que as sociedades
têm que evoluir para isso e essa é a
minha luta diária”, fala Raí.
Reconhecida pela Unesco como
instituição modelo no atendimento
a crianças e adolescentes, a Fundação Gol de Letra também tem
forte papel atuante na comunidade. “Trabalhamos com o conceito de educação integral. Mas
não me reﬁro somente ao período
de tempo em que as crianças ﬁcam
aqui, e sim no sentido de entender
todo o contexto em que a criança e
o jovem convivem”, explica Raí. A
Fundação procura estar envolvida
no relacionamento desses jovens
com a escola, com a família, com
os líderes da comunidade e também com a Igreja, para entender
a comunidade de maneira geral e
atuar onde é necessário, proporcionando desenvolvimento.
Para proporcionar esse crescimento e a multiplicação dos conhecimentos e atitudes entre toda a
comunidade, a Fundação Gol de
Letra atua por meio de diversos
projetos e programas que desenvolvem a autonomia e a reﬂexão
das crianças e adolescentes. Atualmente, a Fundação trabalha com
os seguintes projetos: Programa
Virando o Jogo
g (SP), Programa
g
de

Raí acompanha de perto a rotina das crianças na Gol de Letra

Jovens (SP), Programa Jogo Aberto
(SP), Programa Comunidades (SP),
Projeto Cineclub (RJ), Projeto Gol
de Letrinhas (RJ), Projeto Comunidades (RJ), Projeto Jogos do
Mundo (RJ) e Projeto Mensageiros
da Água (RJ).
Raí acredita que a instituição já
ofereceu, e ainda oferece, crescimento não só para as pessoas, mas
para o bairro, para toda a comunidade. “Percebo que ampliamos
o universo dessas pessoas e isso,
consequentemente, está transformando o bairro. Já existe o impacto
econômico na região, intelectual e,
principalmente, cidadão. Através
do conhecimento as pessoas passam a ter consciência de seus direitos e de como brigar por eles. Acho
que essa é a grande transformação
e caminho para uma sociedade
mais justa para todos”, ﬁnaliza o
criador da Fundação Gol de Letra.

Como contribuir com a
Fundação Gol de Letra
Pessoas físicas podem contribuir com a Fundação por meio
do Programa de Sócios Titulares ou do Programa de Voluntariado. Para ser sócio, basta se
inscrever no site da Fundação
(www.goldeletra.org.br) e
passar a contribuir periodicamente. Para ser voluntário,
o cadastro também pode ser
feito no site, e em seguida um
processo seletivo irá adaptar
as possibilidades do voluntário
às demandas da Gol de Letra.
Ambos os programas dão
direito a receber a prestação
de contas da Fundação, entre
outros brindes.

26 Julho / Agosto 2009

Jornal da SBOT # 88.indd 26

4/9/2009 10:58:42

Jornal da SBOT # 88.indd 27

4/9/2009 10:58:48

J O RN A L DA

Espaço Jurídico

SBOT

Prontuário Médico:
dever do médico ou direito
do paciente?
O Prontuário Médico, por tratarse de documento de extraordinária relevância para o médico e o
paciente, merece ser comentado.
Trata-se de um direito do paciente,
logo, um dever do médico, mas que,
em situações nas quais o médico
precisa comprovar sua conduta e o
tratamento realizado, torna-se um
verdadeiro aliado do proﬁssional.
Quanto à obrigatoriedade, salientamos que o Código de Ética Médica,
no art. 69, impõe ao médico a elaboração de Prontuário para cada
paciente.
Quanto à deﬁnição, nos termos
da Resolução CFM nº 1.638/2002,
Prontuário Médico é “o documento
único constituído de um conjunto
de informações, sinais e imagens
registradas, geradas a partir de
fatos, acontecimentos e situações
sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter
legal, sigiloso e cientíﬁco, que possibilita a comunicação entre membros
da equipe multiproﬁssional e a continuidade da assistência prestada ao
indivíduo”.
Como tal documento deverá conter todas as informações e dados
pertinentes ao estado de saúde do
paciente, bem como registrar passo
a passo o atendimento médico prestado, eis a razão pela qual estamos
diante de um grande meio de prova
em eventual defesa do médico.
De acordo com a comentada
Resolução, para que o Prontuário
cumpra a ﬁnalidade para a qual se
propõe, ele deverá reunir e conter:
• a identiﬁcação do paciente; a
anamnese, exame físico, exames
complementares e os respectivos
resultados; hipótese diagnóstica e
diagnóstico deﬁnido;
• tratamento realizado;
• a evolução diária e discriminação

de todos os procedimentos realizados, com data e hora, assim
como as orientações dadas pelo
telefone;
• nos Prontuários em papel é obrigatória a letra legível, assim como
a assinatura e o respectivo número
de CRM daquele proﬁssional que
lançou a informação;
• as emergências deverão ser totalmente relatadas, inclusive se
houve transferência para outra
instituição e como esta foi realizada.
Além dos requisitos essenciais,
qualquer situação especial sobre
o paciente ou seus familiares, aos
olhos do médico, deverá ﬁcar consignada. Por outro lado, rasuras são
inadmissíveis, aﬁnal registros posteriores ao atendimento, feitos com a
ﬁnalidade de proteger o médico, são
facilmente identiﬁcados por perícia.
O Prontuário Médico pode ser
formulado em papel ou por meio
eletrônico. Nesse segundo caso,
a Resolução CFM nº 1.639/2002
deverá ser observada.
Em face de documento de tal
importância, naturalmente, ele
deverá ser preservado, levando-se
em conta, pelo menos, o prazo prescricional para propositura de ações
jjudiciais. Com suporte
p
no atual

Código Civil, o prazo prescricional
anterior de 20 anos foi alterado para
três anos, a partir do último atendimento. Porém, a Resolução CFM
nº 1.639/2002, supramencionada,
estabelece que o prazo mínimo de
guarda do Prontuário Médico em
papel é de 20 anos, sendo autorizado o emprego de microﬁlmagem
nos termos da Lei nº 5.433/68 e
Decreto nº 1.799/96, mediante análise da Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos da instituição hospitalar.
Por segurança, muitos autores
recomendam que o Prontuário
Médico seja mantido por 20 anos
em papel e reproduzido por microﬁlmagem conforme citada legislação,
permitindo, assim, a manutenção
permanente das informações nele
constantes.
Nas clínicas privadas e consultórios médicos, os mesmos requisitos
do Prontuário Médico, até então
descritos, deverão ser observados
nas ﬁchas clínicas.
Um questionamento se impõe,
dada a relevância do documento:
a quem pertence o Prontuário
Médico? A posição dominante
defende que o Prontuário Médico
é documento do paciente, sob a
guarda do médico, na instituição
hospitalar, podendo o paciente,
de igual maneira, obter cópia ou
acesso a ele sempre que solicitar.
No caso dos hospitais, compete aos
mesmos, através do diretor clínico, a
autorização da reprodução do Prontuário; já nas clínicas e consultórios,
cabe ao próprio médico autorizar.
Obviamente, a autorização deve ser
precedida por solicitação escrita pelo
paciente ou representante legal.
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica
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Flávio Faloppa entre Martin Molla (à esq.) e Marcos Savoia,
gerentes da Harmonia Corretora de Seguros

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
ﬁrmou uma parceria com a Harmonia Corretora de Seguros
visando oferecer, aos funcionários e associados, um programa
de seguros nos ramos de automóvel e residência. Segundo Flávio Faloppa, secretário-geral da SBOT, o principal objetivo é,
cada vez mais, oferecer serviços diferenciados aos associados.
“Procuramos sempre o melhor atendimento para a família
SBOT”, diz ele. Para viabilizar a parceria e oferecer melhores
opções em seguros, a Harmonia disponibiliza um link exclusivo
no site da SBOT (www.sbot.org.br), no qual o associado poderá
obter informações sobre os diversos produtos e, ainda, contar
com consultores especializados no Atendimento Online.

Comitê de Osteoporose
e Doenças
Osteometabólicas realiza
congresso na Bahia

Da esq. para a dir.: Henrique Mota Neto, Marco Polo, Romeu
Krause, Aderbal M. Freire d’Aguiar e Francisco Machado

De 6 a 8 de agosto, foi realizado o IX Congresso Brasileiro
de Doenças Osteometabólicas e o IV Congresso Norte/Nordeste de Osteoporose no Gran Hotel Stella Maris Resort &

Convention, em Salvador, Bahia. Presidido por Aderbal M.
Freire d’Aguiar, o evento teve a participação de mais de
200 pessoas, 31 atividades entre palestras, mesas-redondas e atividades interativas, 32 palestrantes nacionais e a
presença de Salomon Jasqui, do México.
Segundo Aderbal, o Congresso teve uma excelente aceitação. “Houve uma grande participação dos congressistas,
com interação com os palestrantes, e o evento se destacou pelo alto nível dos temas apresentados”, ressalta ele.
Foram abordados todos os temas relacionados à osteoporose e também os novos recursos terapêuticos para o trato
da doença.
Aderbal destaca ainda a evolução cientíﬁca do Comitê
de Osteoporose e Doenças Osteometabólicas. “Os integrantes do Comitê trouxeram valiosas experiências, realizando um intercâmbio de conhecimentos de grande valia
para a nossa vida proﬁssional”, ﬁnaliza o presidente do
Congresso.

Radar SBOT

J O RN A L DA

Parceria proporciona
benefícios aos associados

SBOT

Ortopedia participa da
IV Conferência Nacional
de Ética Médica

Ortopedia presente durante aprovação do novo Código de Ética
Médica

A Comissão de Dignidade e Defesa Proﬁssional da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) participou da
IV Conferência Nacional de Ética Médica, realizada de 25 a 29
de agosto no Esporte Clube Sírio, em São Paulo.
O novo Código de Ética Médica (CEM) foi aprovado e contará com artigos revisados da versão anterior e inclusão de
novas regras. As novas regras entrarão em vigor 180 dias após
sua publicação no Diário Oﬁcial da União, revogando o atual
Código de Ética Médica, datado de 1988.
“Nosso principal foco é em relação ao conﬂito de interesses
e conseguimos introduzir no novo Código algumas restrições
quanto à interação do médico com empresas e laboratórios,
de forma que a relação seja mais ética e transparente”, explicou Robson Paixão de Azevedo, presidente da Comissão de
Dignidade e Defesa Proﬁssional.
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Espaço das Regionais

Ceará

SBOT-CE realiza Simpósio Internacional
Realizado entre os dias 13 e 15 de agosto, o Simpósio Internacional de Cirurgia do Joelho e Traumatologia
Desportiva, organizado pela Regional Ceará, contou com
participação marcante dos ortopedistas cearenses, que
assistiram às aulas do renomado ortopedista francês
membro do Colégio Francês de Cirurgiões Ortopedistas
e Traumatologistas, Roger Badet. O Simpósio teve também palestras de Rogério Teixeira da Silva, presidente
do Comitê de Traumatologia Desportiva da SBOT Biênio
2009/2010, de André Pedrinelli, médico da Seleção Brasileira de Futsal, e do radiologista Cláudio Régis Sampaio
Silveira, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Segundo o presidente da SBOT-CE, Marcelo Cortez,
o evento cumpriu com o objetivo de manter um excelente nível de atualização cientíﬁca.

arrecadado,
d d Bernardete
d Venâncio,
i moradora
d
d
de Joinville,
i ill
pôde refazer sua moradia depois de ter perdido tudo. A
Regional de Santa Catarina faz suas as palavras da dona
de casa que reconstruiu seu lar. “Agradeço a Deus e aos
ortopedistas que se sensibilizaram e se uniram para nos
ajudar nesse momento tão difícil. Com certeza foi uma
ajuda que caiu do céu”, diz Bernardete.

Rio Grande do Sul

SBOT-RS comemora 70 anos de
atividades

Santa Catarina

Catarinenses recebem ajuda da SBOT
Homenageados durante os 70 anos da SBOT-RS

No dia 27 de julho, a SBOT-RS comemorou 70 anos de
existência com a realização de um jantar festivo na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O evento
teve a participação de cerca de 250 ortopedistas, familiares e amigos. Fábio Dal Molin, presidente da SBOT-RS,
destacou as realizações da entidade desde sua criação,
em 1939, além de prestar homenagens aos ex-presidentes. “Eles dedicaram tempo de suas vidas por acreditarem que uma sociedade forte signiﬁca uma classe unida
e representativa, capaz de trazer benefícios tanto para os
associados como para a comunidade”, aﬁrmou o presidente.

Minas Gerais

1º Simpósio de Defesa Proﬁssional da
SBOT-MG

Bernardete Venâncio mostra a altura que a água atingiu
durante as enchentes

No ﬁnal de 2008, a SBOT realizou uma campanha
de solidariedade aos catarinenses que enfrentaram um
perío-do de fortes chuvas que causou enchentes, deslizamentos de terra e mais de 100 mortos em diversos municípios do Estado. O resultado da ação foi encaminhado
à Regional de Santa Catarina, que teve a responsabilidade de repassar
p
os recursos às famílias. Com o valor

Os palestrantes do evento: Alceuleir Cardoso de Souza,
Robson P. de Azevedo e Cristiana Fonseca Beaumord

A SBOT-MG realizou, no dia 17 de junho, o 1º Simpósio de Defesa Proﬁssional, na sede da Associação Médica
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Novo portal da SBOT-SP
Com o objetivo de aproximar os ortopedistas de sua
regional, o portal da SBOT-SP foi totalmente reformulado, com inserção de novos espaços dedicados ao proﬁssional paulista.
Além de informações sobre os principais eventos da
Sociedade, o novo portal traz notícias gerais de saúde,
dicas de lazer e artigos e histórias dos ortopedistas paulistas. Acesse e conheça o novo portal: www.sbotsp.org.br.

Medicina e Cirurgia
do Tornozelo e Pé
Será realizado, de 7 a 11 de dezembro de 2009,
o 4º Curso Teórico-Prático de Alongamento Ósseo
e Reconstrução Osteoarticular. O evento acontecerá durante um cruzeiro a bordo do Mistral, com
o roteiro: Santos – Rio de Janeiro – Búzios – Angra
dos Reis – Santos. Durante o evento, serão abordados temas como Correção de Deformidades,
Fixação Externa do Pé, além de atualizações
em cirurgia do pé. Conﬁra o programa completo
no site: www.abtpe.org.br.

Trauma Ortopédico

Espaço dos Comitês

J O RN A L DA

São Paulo

Espaço das Regionais

d Minas
de
i
Gerais
i (AMMG),
(
) em Belo
l Horizonte.
i
O evento
teve a participação de Cristiana Fonseca Beaumord,
diretora de Defesa do Exercício Proﬁssional da AMMG,
Alceuleir Cardoso de Souza, presidente da Cooperativa
dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES), e Robson P. de Azevedo, presidente
da Comissão de Defesa Proﬁssional da SBOT. Segundo
Marco Antônio de Castro Veado, presidente da SBOTMG, o Simpósio de Defesa Proﬁssional foi o primeiro de
muitos. “Nosso objetivo é realizar diversas reuniões sobre
o tema, até despertar em nossa classe o sentimento da
necessidade de realizarmos algo para mudar a realidade
atual”, enfatiza o presidente.

SBOT

Já estamos ﬁnalizando os últimos detalhes das
atividades do nosso comitê durante o 41º CBOT.
Teremos os cursos baseados em aulas teóricas
abordando temas atuais de maneira didática e
ampla, o Dia da Especialidade voltado para discussão de diagnósticos e condutas, motivo de celeumas ou diﬁculdades maiores.
Simultaneamente, a diretoria de 2010, sob a
presidência de Jorge dos Santos, já trabalha no
próximo Congresso do Trauma, em Cuiabá. A
grade do programa cientíﬁco está deﬁnida, buscando manter o formato que mistura aulas teóricas com sessões de discussões, e os convites aos
proﬁssionais estrangeiros já estão formalizados.
Por ﬁm, os membros receberão a partir do mês
de setembro, por e-mail, a solicitação de atualização do cadastro da Sociedade Brasileira de Trauma
Ortopédico (SBTO). Serão confeccionados novos
diplomas de membros da SBTO e a distribuição
via correio será gratuita, mas exclusivamente aos
membros recadastrados. Encaminhe seus dados
exclusivamente por e-mail para o endereço: comitedotrauma@gmail.com. Informações pelo telefone: 0800-7277268.
Marcelo Mercadante
Presidente do Trauma Ortopédico
p
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Cartas

SBOT
Gostaria de sugerir que a edição do Jornal da SBOTT se
preocupasse mais em informar o ortopedista, principalmente os mais distantes dos grandes centros, com coisas
pertinentes. Para descontração, até uma piadinha médica,
ortopédica, em vez dessas fotos desfocadas para adivinhar pessoas ou ainda fotos antigas de colegas que não
enriquecem em nada o conteúdo do jornal, o jogo do sete
erros (...) Sinceramente, algum ortopedista realmente se
interessa por essas seções ou dispensa atenção a elas?
Fábio Sales Vieira, Paraná
Caro Fábio,
A criação da nova seção Divirta-se teve como principal
objetivo proporcionar um entretenimento sem compromisso aos membros da SBOT, e temos recebido constantes
elogios de vários associados, alguns inclusive publicados.
Devido a esse retorno positivo, pretendemos mantê-la e
aperfeiçoá-la.
Como temos manifestado em nossos editoriais, o jornal é de todos os membros. Por isso, agradecemos a sua
participação e preocupação em manter o Jornal da SBOT
cada vez mais informativo e agradável.
Aproveitamos para convidá-lo a enviar sugestões de
temas a serem abordados futuramente, além das piadas
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médicas mencionadas no seu e-mail ou outros passatempos para a seção Divirta-se.
Mais uma vez agradecemos sua participação
Moisés Cohen
Editor-chefe

Caro colega,
Cada vez mais o nosso jornal vai tomando ares de
revista e, consequentemente, dando mais prazer a quem
o lê. Exemplo maior é esta coluna recém-criada – Longe
dos “ossos do ofício”. Parabéns!
Nayvaldo Almeida, Rio Grande do Sul

Sandro,
Parabéns pela esta seção Longe dos “ossos do ofício”.
O Moisés é f__a, onde ele põe a mão, o negócio
avança.
Tenho certeza de que eu e você temos muito orgulho
em tê-lo como amigo.
Nelson Astur Filho

4/9/2009 10:59:01

Quem serei?

Expoente em Ortopedia

Resultados da
edição nº 87:

Pediátrica

Resposta no rodapé da

página

Você sabe como esconder uma nota de 100
dólares de um ortopedista, um cirurgião
geral, um cirurgião plástico e um residente?
Do ortopedista: Esconde a nota num
prontuário clínico.
Do cirurgião geral: Esconde em um livro
de texto.
Do cirurgião plástico: Esquece! Ele vai
achar de todo jeito.
Do residente: Não vale a pena. Ele nem
sabe que isso existe!
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Da esquerda para direita:
Gilberto Camanho, Patrícia
Fucs e Roberto Canto
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Resposta Quem Serei?: Cláudio Santili
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Ensino e Treinamento (CET): Wilson de Mello Alves Junior (presidente),
(presidente)
Vincenzo Giordano Neto, João Baptista Gomes dos Santos, Jamil Faissal Soni,
César Rubens da Costa Fontenelle, Rui Maciel Godoy Junior, Francisco Carlis
Salles Nogueira, Alberto Naoki Miyazaki, José Luis Amim Zabeu. Educação
Continuada (CEC): Marcelo Tomanik Mercadante (presidente), Marco Antonio
Percope, Múcio Brandão Vaz de Almeida, Paulo Roberto B. de Toledo Lourenço,
Maurício Kfuri Júnior, Hélio Jorge Alvachian Fernandes, Rogério Fuchs, Pedro
Henrique Barros Mendes, Alexandre Fogaça Cristante, Gilberto Luís Camanho,
Wilson Mello Alves Jr., Tarcísio E. P. Barros. Dignidade e Defesa Proﬁssional:
Robson Paixão de Azevedo (presidente), Carlos Alfredo Lobo Jasmin, Alceuleir
Cardoso de Souza, Aloísio Fernandes Bonavides Júnior, Mário Jorge Lemos de
C. Lobo, Lauro Cosme dos Reis Filho, Jorge dos Santos Silva, Luiz Egidio Costi,
Hélio Barroso dos Reis, Hélio Jorge Alvachian Fernandes. Controle de Material
Ortopédico: Sergio Yoshimasa Okane (presidente), Paulo Gilberto Cimbalista
de Alencar, Helton Luiz A. Deﬁno, Edison Noboru Fujiki, William Dias Belangero,
Nelson Keiske Ono. Congressos: Romeu Krause, Arnaldo José Hernandez,
Osvandré Luiz Canﬁeld Lech, Renato Graça, Paulo Lobo Junior. Publicação e
Divulgação: Romeu Krause, Flávio Faloppa, Arnaldo José Hernandez, Moisés
Cohen, Gilberto Luís Camanho. Estatuto e Regimentos: Roberto A. Lima
Santin, Kodi Edson Kojima, Jaime Wageck, Edison José Antunes, Marcelo
Abagge. Campanhas Públicas e Responsabilidade Social: José Sérgio Franco
(presidente), Miguel Akkari, Edílson Forlin, Élson Sousa Miranda, Leonardo Eulálio
de Araújo Lima, Marcelo Guerra, Fábio Dal Molin. Tecnologia da Informação:
Eduardo Sadao Yonamine (presidente), Clark Masakazu Yazaki, Marcos Britto
da Silva, Sérgio Zylbersztejn, Ricardo Ferreira de Oliveira Silva, José Olavo M. de
Castro, Leonardo Cortes Antunes. Benefícios e Previdência Social: Ricardo
Esperidião (presidente), Pedro Péricles R. Baptista, Elson Sousa Miranda, Idemar
Monteiro da Palma, Itiro Suzuki. Conselho Editorial da RBO da SBOT: Gilberto
Luís Camanho (presidente), José Sérgio Franco, Carlos Roberto Schwartsmann,
Gildásio de Cerqueira Daltro, Tarcísio Eloy P. de Barros Filho, José Batista Volpon,
Flávio Faloppa. Conselho Editorial do Jornal da SBOT: Moisés Cohen (editorchefe), Sandro da Silva Reginaldo, Olavo Pires de Camargo, Oyama Arruda Frei
Caneca Jr., Jamil Faissal Soni, Márcia Uchoa de Rezende, George Bitar, Benno
Ejnisman. Integração das Regionais: Adalberto Visco (presidente), Francisco
Machado, Chang Chia Pó, João Eduardo Simionatto, Ingo Schneider, Fernando
Baldy dos Reis, João Mauricio Barretto, Marcelo Sternick. Integração dos
Comitês: Jorge dos Santos Silva (presidente), Edilson Thiele, Rene Jorge Abdalla,
Michael Simoni, Luiz A. Munhoz Cunha, Luiz Carlos Angelini, Ney Coutinho
Pecegueiro do Amaral. Assuntos AMB / CFM: Akira Ishida (presidente),
Anastácio Kotzias Neto, Hélio Barroso dos Reis, Olavo Pires de Camargo, Marco
Martins Amatuzzi, Roberto Lofti, Mario Jorge Lobo. Assuntos Internacionais:
Reynaldo Jesus Garcia (presidente), José Sérgio Franco, Patricia M. M. Barros Fucs,
Neylor Pace Lasmar, Marcos E. Musaﬁr, Fernando Baldy dos Reis. Implantação
do Selo de Certiﬁcação de Qualidade: Marcos Esner Musaﬁr (presidente),
Aires Duarte Junior, Gilberto Waisberg Roberto Attilio de Lima Santim, Nelson
Keiske Ono, Luiz Carlos Sobânia, Luiz Roberto Gomes Vialle. Ex-presidentes:
Roberto Santin, Gilberto Luis Camanho, José Sérgio Franco, Neylor Pace Lasmar,
Walter Manna Albertoni, Arlindo Gomes Pardini, Marcos Esner Musaﬁr, Tarcisio
E. P. Barros Filho. Marketing: José Luiz Runco (presidente), Michael Simoni,
Ricardo de Paula Leite Cury, Rene Jorge Abdalla. Políticas Públicas – SUS: Paulo
Lobo Júnior (presidente), Mário Lúcio Heringer, Ronaldo Ramos Caiado, Caio F.
Vicente da Silva, Verônica Fernandez Vianna, Henrique Mota Neto, Celso Luiz
Dellagiustina, Silvio Mendes, José Edilberto Ramalho. Diretrizes 2009: Roberto
Sérgio de Tavares Canto (presidente), Rodrigo Montezuma C. de Assumpção,
Osvaldo Guilherme Nunes Pires, Marcos Sakaki, Epitácio Leite Rolim Filho,
João Carlos Belotti, Marcos Britto. Estudos Epidemiológicos em Ortopedia
e Traumatologia: Geraldo Motta Filho (presidente), Olavo Pires de Camargo,
Marco Bernardo Cury Fernandes, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Guilherme
Colares. Censo do Exercício em Ortopedia: Moisés Cohen (presidente),
Itiro Suzuki, Marco Antonio Percope, Sergio Daher, Ney Coutinho Pecegueiro
do Amaral. Ensino de Graduação em Ortopedia: Olavo Pires de Camargo
(presidente), Flávio Faloppa, Osmar Avanzi, Celso Hermínio Ferraz Picado, Luiz
Roberto Gomes Vialle, Isaac Sirota Rotbande, Saulo Monteiro dos Santos, William
Dias Belangero, Luiz Roberto Stigler Marczyk, Hamilton da Rosa Pereira, Gildásio
de Cerqueira Daltro, Marco Antonio Percope. Registro Nacional de Próteses:
Luiz Carlos Sobânia (presidente), Luiz Sérgio Marcelino Gomes, Roberto Sérgio
de Tavares Canto. Conselho Fiscal 2008: Arlindo Gomes Pardini, Hélio Barroso
dos Reis, Geraldo Rocha Motta Filho, Caio Augusto de Souza Nery, Marcos Esner
Musaﬁr,r, Tarcísio E. P. Barros Filho.
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Data: 3 a 5 de setembro de 2009

Agenda de Eventos

J O RN A L DA

Comissões da SBOT

SBOT
Local: Centro de Eventos do Hotel Serrano - Gramado (RS) - Brasil
Site: http://www.vjs.com.br/quadril2009
Evento: XVI Congresso Sul-brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia
Data: 4 a 6 de setembro de 2009
Local: Centro de Eventos Cau Hansen - Joinville (SC) - Brasil
Site: http://www.praxis.srv.br
Evento: XV Congresso Latino-Americano de Ombro e Cotovelo
e VII Congresso Norte/Nordeste de Cirurgia do Ombro e
Cotovelo
Data: 17 a 19 de setembro de 2009
Local: Enotel Resort & Spa - Porto de Galinhas - Recife (PE) - Brasil
Site: http://www.ombroecotovelo2009.com.br
Evento: Congresso de Atualização em Medicina do Exercício e do
Esporte
Data: 2 a 3 de outubro de 2009
Local: Anﬁteatro Marcos Linderberg - UNIFESP/EPM
São Paulo (SP) - Brasil
Evento: XXIX Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia
Data: 28 a 30 de outubro de 2009
Local: Porto - Portugal
Site: http://www.jasfarma.pt/noticia.php?id=1768
Evento: SICOT/SIROT - Annual Internacional Conference
Data: 29 de outubro a 1° de novembro de 2009
Local: Pattaya - Tailândia
Site: http://www.sicot.org/
Evento: 41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia CBOT
Data: 31 de outubro a 2 de novembro de 2009
Local: Riocentro - Rio de Janeiro (RJ) - Brasil
Site: http://www.sbot.org.br
Evento: XLV Congresso Chileno de Ortopedia e Traumatologia
Data: 18 a 21 de novembro de 2009
Local: Viña Del Mar - Chile
Evento: 46º Congresso Argentino de Ortopedia e Traumatologia AAOT
Data: 29 de novembro a 4 de dezembro de 2009
Local: Salta - Argentina
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Eﬁcácia:
96% de eﬁcácia boa/excelente
na opinião dos médicos2

Rapidez:
Ação analgésica
a partir de 20 minutos3

Segurança:
Rápida passagem pelo
estômago, sem causar dano
à mucosa gástrica5,6

Simplicidade:
Flotac® é simples
er prescrito
o
de ser

10 cápsulas

14 cápsulas
20 cápsulas

Contraindicação: AINEs, assim como Flotac®, podem exacerbar/agravar condições como a asma;
Interação medicamentosa: se usados concomitantemente, Flotac® pode elevar as concentrações plasmáticas de lítio
FLOTAC® - diclofenaco colestiramina. Forma farmacêutica e apresentações: Cápsula. Embalagens com 10, 14 ou 20 cápsulas contendo 140 mg do complexo diclofenaco-colestiramina, equivalentes
a 70 mg de diclofenaco. Indicações: Formas degenerativa e inflamatória de reumatismo: artrite reumatóide, espondilite anquilosante; inflamação, dor e inchaço pós-traumáticos e pós-operatórios (p. ex.:
após uma cirurgia dentária ou ortopédica); estados dolorosos e/ou inflamatórios em ginecologia (p. ex.: dismenorréia primária ou anexite); artrite aguda (incluindo crises agudas de gota); estados de
irritação nos casos de doenças degenerativas articulares e da coluna vertebral (artrite ativa e espondilartrite, síndrome cervical, lombalgia, isquialgia); reumatismo inflamatório de partes moles; dores
devido a tumores, especialmente em casos de acometimento esquelético ou edema peritumoral inflamatório. Posologia: A dose deve ser individualmente ajustada, visando a menor dose eficaz por um
período de tempo o mais curto possível. Adultos: 1 a 2 cápsulas por dia, dependendo da necessidade de cada caso. Recomenda-se para adultos, 1 cápsula 2 vezes ao dia, dividida em duas tomadas.
Nos casos de menor gravidade e de tratamentos prolongados, 1 cápsula ao dia em geral é suficiente. FLOTAC não é adequado para crianças e adolescentes devido a sua alta dosagem e a impossibilidade
de ajustar a dose individualmente. Contra-indicações: Úlcera gástrica ou intestinal ativa, sangramento ou perfuração; hipersensibilidade conhecida ao diclofenaco, à aspirina, a outras drogas
antininflamatórias não-esteroidais (AINEs) ou a outros componentes da formulação; último trimestre da gravidez; insuficiência hepática, renal ou cardíaca. Precauções/Advertências: Deve-se evitar usar
com outros AINEs sistêmicos incluindo inibidores da COX-2. Se sangramento gastrintestinal, perfuração ou reações alérgicas graves ocorrerem, FLOTAC deve ser descontinuado. Riscos de reações
alérgicas. Pode mascarar os sinais e sintomas de uma infecção. É recomendado cautela em pacientes com histórico/sintomas de distúrbios gastrintestinais, asma, rinite alérgica sazonal, doenças
pulmonares crônicas, idosos ou insuficiência hepática (incluindo porfiria), colite ulcerativa ou Doença de Crohn. Cuidado quando usado concomitantemente com corticosteróides, anticoagulantes, agentes
anti-plaquetários ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Cuidado quando dirigir ou operar máquinas. Não deve ser usado no primeiro e segundo trimestre da gravidez e por lactantes. Não é
recomendado o uso em mulheres que planejam engravidar pois pode prejudicar a fertilidade da mulher. O uso combinado com agentes protetores deve ser considerado em pacientes com histórico de
úlcera, idosos, e aqueles que requerem doses baixas de aspirina. Recomenda-se monitorar o hemograma e as funções hepática e renal durante tratamento prolongado. Recomenda-se monitorar a função
renal em pacientes com histórico de hipertensão, insuficiência cardíaca ou renal, depleção do volume extracelular, idosos, pacientes recebendo diuréticos ou drogas que impactam na função renal.
Recomenda-se monitorar pacientes com distúrbios na homeostase. Não é recomendado para pacientes com intolerância à galactose ou sacarose. Cuidado com retenção de fluido grave e edema.
Interações medicamentosas: Cuidado com o uso concomitante de diuréticos e anti-hipertensivos (p. ex.: beta-bloqueadores, inibidores da ECA), metotrexato, outros AINEs, corticosteróides e inibidores
seletivos da recaptação de serotonina. Recomenda-se monitorar pacientes recebendo anticoagulantes, agentes anti-plaquetários bem como o nível de glicose no sangue se usado concomitantemente
com antidiabéticos. Recomenda-se monitorar os níveis séricos de lítio ou digoxina se usados concomitantente. Pacientes recebendo cliclosporina devem ter a dose de diclofenaco reduzida. Interações
com o uso concomitante com antibacterianos quinolônicos. Reações adversas: Comuns: cefaléia, tontura, vertigem, náusea, vômito, diarréia, dispepsia, dor abdominal, flatulência, anorexia, aumento das
transaminases séricas, rash. Raras: hipersensibilidade, reações anafiláticas e anafilactóides (incluindo hipotensão e choque), sonolência, asma (incluindo dispnéia), gastrite, hemorragia gastrintestinal,
hematêmese, diarréia hemorrágica, melena, úlcera gastrintestinal (com ou sem sangramento ou perfuração), hepatite, icterícia, distúrbios do fígado, urticária e edema. Muito raras: trombocitopenia,
leucopenia, anemia (incluindo anemia hemolítica e anemia aplástica), agranulocitose, edema angioneurótico (incluindo edema da face), desorientação, depressão, insônia, pesadelo, irritabilidade,
distúrbio psicótico, parestesia, perda de memória, convulsão, ansiedade, tremor, meningite asséptica, distúrbios do paladar, acidente cerebrovascular, distúrbios da visão, visão embaçada, diplopia,
tinnitus, perturbações auditivas, palpitações, dor no peito, insuficiência cardíaca, infarto do miocárido, hipertensão, vasculite, pneumonite, colite (incluindo colite hemorrágica e exacerbação da colite
ulcerativa ou Doença de Crohn), constipação, estomatite, glossite, lesões esofágicas, estenose intestinal diafragmática, pancreatite, hepatite fulminante, erupções bolhosas, eczema, eritema, eritema
multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica (síndrome de Lyell), dermatite esfoliativa, alopécia, fotossensibilidade, púrpura, prurido, insuficiência renal aguda, hematúria,
proteinúria, síndrome nefrótica, nefrite intersticial e necrose papilar renal.USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA Reg. MS. – 1.0068.0102. Informações completas para prescrição à
disposição da classe médica mediante solicitação. BSS. 28.02.06. Referências: 1) Handel M et cols; Dose-dependent efficacy of diclofenac-cholestyramine on pain and periarticular ossifications after total
hip arthroplasty: a double-blind, prospective, randomized trial, Arch Orthop Trauma Surg; 2004; 124:483-485. 2) Bensadon RL; Avaliação em larga escala do diclofenaco-colestiramina em infecções das
vias aéreas superiores; Revista Brasileira de Medicina; 2001; 58(6):412-419. 3) Sakurada C et cols; Avaliação em
larga escala do diclofenaco colestiramina em síndromes dolorosas lombares; Rev Bras. Med.; 2001;
58(11):850-856. 4) Cannon CP et cols; Cardiovascular outcomes with etoricoxib and diclofenac in patients with
osteoarthritis and rheumatoid arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL)
programme: a randomised comparison; Lancet; 2006; 368:1771-81. 5) Kurowsky M et cols; The efficacy and relative
bioavailability of diclofenac resinate in rheumatoid arthritis patients; Int J Clin Pharmacol Ther; 1994; 32(8):433-440.
6) Brune K; Optimierte diclofenac-therapie mit hilfe galenischer innovationen; Jahrbuchde orthopadie; 1995;
Biermann Verlag FR; 235-241. Anúncio destinado exclusivamente à classe médica.
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