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Jornal da Sbot está
crescendo
Tem sido grande o retorno
que temos tido de colegas
ao receberem os exemplares
do Jornal da SBOT e, como
editor do Jornal, nos sentimos muito gratificados. Percebi que, após cada edição,
aguardo ansiosamente a preparação do próximo número
e, aos poucos, o dinamismo
da Ortopedia faz com que
novos temas surjam e, assim,
vamos dando uma nova
“cara” para nosso jornal.

Moisés Cohen

Neste ano de 2010, a nossa SBOT completa
75 anos de existência, e aqui aproveito para
prestar as mais justas homenagens a todos
que fizeram parte dessa história nas diretorias
que nos antecederam, cada um à sua maneira,
mas sempre com o objetivo de acertar e fortalecer a nossa entidade maior: a SBOT.
Você encontrará nas próximas páginas ampla
matéria sobre a preparação do exame do TEOT,
que virou modelo para outras especialidades,
numa clara demonstração do amadurecimento
e competência da CET, que neste ano homenageou nosso colega Ronaldo Caiado, deputado federal. Neste número do jornal, todos
os funcionários da SBOT são apresentados no
artigo de título “Conheça a sua SBOT”. A partir deste número, teremos sempre um artigo
sobre “Tecnologia em medicina”, e neste é
sobre a Ressonância Magnética.
Há interessantes e polêmicos temas relacionados às dificuldades de escolha do material
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cirúrgico, como proceder
para evitar processos judiciais relacionados à prática
médica, em entrevista com
Desiré Callegari. Compilamos um resumo da maravilhosa palestra dada pelo
Prof. Pasquale durante o
TEOT em prol de nosso vernáculo. Você verá que realizamos uma campanha sobre
a volta às aulas e o uso adequado das mochilas.

Um interessante artigo
comparando médicos e cabeleireiros nos
abre os olhos para o vil honorário que as
empresas médicas nos pagam para atender
seus segurados. A CEC faz neste número
uma exposição de seus projetos e de suas
atividades para 2010. Temos ainda a sessão
“Bola branca x Bola preta”, e os enigmas
para você se distrair.
As regionais SBOT e os comitês estão bem
participativos, mandando interessante material de suas áreas, que você poderá conferir
neste número.
Espero que apreciem este número do Jornal e nos mandem sugestões.
Atenciosamente,

Moisés Cohen

Os diamantes são eternos

SBOT – 75 anos de retidão e credibilidade
DIAMONDS ARE FOREVER
Shirley Bassey

É, é isso mesmo que penso, se alguém comete “um ilícito”, que seja
I’ve no fear that they might desert me.
identificado, descredenciado e baniDiamonds are forever,
do, e não me apareçam as “tais audiHold one up and then caress it.
torias” que criam “medidas disciplinatórias” geralmente obtusas, antiéticas e preconceituosas (vide o artigo
São ainda pouco conhecidos os cado Jornal da SBOT nº 90 – pág. 33)
minhos que devem nortear os rumos
Abaixo do Equador é quase sempara melhor e maior reconhecimenpre assim, ao invés de serem punito do que significam a essência e os
dos os infratores, estabelece-se um
fundamentos que edificam a atividarol de dificuldades e impedimentos
de médica.
à liberdade de opção, calcado na
Não obstante contestações estéreis
desconfiança, partindo-se do princíque vimos por aí, é muito importante
pio de que seus pares são sempre e
para a sociedade brasileira, que setodos desonestos.
jam consignados ao médico, atos e
Na SBOT, nós dizemos que não! E é isso que quepráticas, que ao longo de milênios caracterizaram a
remos mostrar à sociedade brasileira: o ortopedista
profissão que propõe a dedicação total do conhecique tem o TEOT é um profissional qualificado, pois
mento adquirido, ao cuidado com a vida do próximo.
foi aprovado em concurso público com regras rígidas
Não seriam necessárias justificativas nem delongas, se
e que é considerado modelo pela AMB, sendo incluestivessem isentos de segundas intenções, para conssive recomendado para outras especialidades. Após
tatar e entregar ao médico, o que é óbvio e inerente à
exaustivas e exigentes arguições teórico-práticas está
sua atividade que é dedicada a investigar, diagnosticar,
preparado para atender e tratar bem o
tratar e curar.
E por que há tanta dificuldade para
“Em 2010, você é a SBOT povo brasileiro.
Como regentes transitórios dos
a aceitação e reconhecimento da
e a SBOT é para você!”
destinos desta especialidade, que é
nossa profissão? Não se sabe exatacada vez mais atuante, empenharemente, mas há fortes indícios de que
mos todas as nossas iniciativas e ações para a valointeresses econômicos sejam, dentre todos os outros,
rização do ortopedista com o justo reconhecimento
os mais importantes e que por sua vez são intencioe respeito, pela sua dedicação ao cidadão brasileiro,
nalmente estimulados por fontes “pagadoras”. E pasindistintamente (essa é sua, Bitar!).
mem, muitas vezes com estratégias e planos, arquitetados por “médicos” que vivem a vilipendiar a mediciCláudio Santili
na, generalizando atitudes pontuais recrimináveis.

Cláudio Santili

Palavra do Presidente
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Formando ortopedistas
Valorização do ortopedista brasileiro através da educação
Nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de
2010 foi realizado o 39° Exame
para Obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT), em Campinas. O evento
teve participação de 594 candidatos e 407 foram aprovados.
Realizado pela Comissão de
Ensino e Treinamento (CET) da
SBOT, o 39° TEOT foi considerado
sucesso por todos. “A integração
da CET com a Comissão de Tecnologia da Informação resultou em
praticidade, confiabilidade e reprodutibilidade”, ressalta Wilson
Mello, presidente da CET, durante
o 39° TEOT.
Com 350 examinadores e 75 observadores, o TEOT foi dividido em
exame teórico, oral e físico e teve
apoio dos laboratórios Aché, Merck Sharp & Dohme (MSD), SanofiAventis e a Stryker do Brasil.
Diferentemente de 2009, o resultado do exame saiu no dia 9, após
a feijoada realizada para encerrar
o evento. A expectativa dos candidatos foi o auge do TEOT. Com
os resultados afixados na parede
do salão, a emoção tomou conta e
muitos puderam comemorar o Título de Especialista, considerado o
passaporte para a Ortopedia.
Missão cumprida
Quatro anos como secretário
executivo da CET e, em seguida,
mais dois anos na presidência.
Esse foi o caminho percorrido por
Wilson Mello dentro da Comissão.
Segundo ele, atuar como secretário executivo foi uma tarefa tra-
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Da esq. para dir.: César Rubens da Costa Fontenelle, Wilson Mello, Francisco Carlos Sales
Nogueira, Rui Maciel, Alberto Miyazaki, Vincenzo Giordano e Jamil Faissal Soni. José Luis
Amin Zabeu e João Baptista dos Santos (sentados)

39° TEOT: 594 candidatos realizaram a
prova escrita

balhosa, mas muito gratificante.
“Ficamos responsáveis por toda
a organização e infraestrutura do
Exame do Título de Especialista da
SBOT, que envolve cerca de 1.300
pessoas. Durante todo o tempo,
procuramos preservar os valores e
corrigir os defeitos”, orgulha-se.
Já como presidente, dedicouse ao relacionamento com a Associação Médica Brasileira (AMB)
e com a Comissão Nacional de
Residência Médica. “O exame é
considerado modelo pela AMB e
nosso método de avaliação de re-

Exame oral avaliou o conhecimento dos
residentes

sidência também foi adotado pela
Comissão Nacional de Residência
Médica. E isso só acrescenta valor à SBOT, à CET e ao Título de
Especialista”, comemora o expresidente.
Para Mello, estar à frente da CET
foi um grande desafio e um momento de crescimento pessoal, de
grande exercício de liderança e de
discussão. “Eu me esforcei muito
para contribuir com a Sociedade e
tenho a sensação de missão cumprida. Estou muito satisfeito por
isso”, finaliza.

Um novo desafio
“O ano de 2010 será um ano
muito interessante, pois apesar de
estar habituado com a rotina da
Comissão de Ensino e Treinamento
da SBOT, presidir a Comissão será
uma experiência inédita.” Essas
são as palavras do novo presidente
da CET, Alberto Miyazaki.
Para ele, este ano será de muito trabalho não apenas dentro da
CET, mas também no estreitamento das relações com os comitês
da SBOT, sociedades e conselhos
da área médica. “Fui convidado a
expor sobre as atividades da CET,
incluindo o TEOT, na cerimônia de
posse do presidente da Sociedade
de Angiologia e Cirurgia Vascular”, exemplificou o presidente.
Entre os planos iniciais para sua
gestão, está a análise do Exame de
Título de Especialista da SBOT, realizado no início do ano. “Apesar
de tudo ter corrido de forma segura e eficiente, há detalhes que podem ser melhorados. Pretendemos
aumentar a consistência de todo o
processo que envolve a prova”,
comenta Miyazaki.
“Os meus principais desafios, seguramente, não diferem daqueles
dos presidentes que me antecederam. Os princípios básicos da CET
são melhorar a cada dia o ensino e
treinamento de nossos residentes,
assim como aprimorar a qualidade
do sistema de avaliação, seja na
forma como no conteúdo”, finaliza o atual presidente.

Opinião dos candidatos
Participar do TEOT não é uma tarefa fácil e necessita de muito esforço e preparo por parte dos candidatos. Logo no início do primeiro ano
de residência, os residentes já são
treinados para enfrentar esse grande desafio.
Selecionamos cinco candidatos
aprovados na prova para falar sobre
a experiência de participar do TEOT:
Segundo Alexandre Marques
Martins, 31 anos, o treinamento
para a prova é realizado no dia a dia
do residente. “Desde o início temos
discussões de casos clínicos, participamos de congressos, cursos mensais realizados pela SBOT, centro cirúrgico, entre outras atividades.”
Laura Nascimento, 27 anos, complementa: “Durante os três anos
de residência recebemos aulas dos
temas mais pertinentes para a prática clínica e cirúrgica da especialidade, e também sobre as questões
apresentadas em provas anteriores.
Além disso, realizamos provas orais
como treinamento da sistematização do exame oral”.
Em relação à organização do
evento, os candidatos mostraramse satisfeitos:
“A organização do evento é impecável, ficamos impressionados. As
questões foram coerentes com a literatura e, sempre que possível, com
imagens. Os examinadores foram
calmos, deixando o candidato mais
tranquilo durante as pausas”, elogia
Camila Cohen Kaleka, 28 anos.

“Em nenhum momento me senti
desinformado, tudo funcionou muito bem. A SBOT está de parabéns
devido ao profissionalismo com que
realizaram o TEOT deste ano. Além
disso, as questões tiveram um bom
nível e abordaram a maioria dos
temas necessários na formação do
ortopedista”, completa Alexandre
Martins.
Depois de aprovados no exame,
os candidatos já começam a fazer
planos para o futuro. João Henrique Burnato, 29 anos, agora como
membro titular da SBOT, planeja
continuar a carreira e realizar neste
ano sua subespecialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo.

TEOT 2010
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Exame físico realizado durante o
39° TEOT. O conhecimento é testado
durante toda a prova

SBOT

O 1O colocado
Clodoaldo José
Duarte de Souza,
27 anos, natural da cidade de
Iguaçu,
Ceará,
foi o primeiro colocado no exame
Clodoaldo José
do TEOT 2010.
Duarte de Souza
Para ele, o esforço de ter saído de sua cidade aos
17 anos para estudar Medicina valeu a pena. “Os anos de residência foram bastante árduos, pois o
Pavilhão Fernandinho Simonsen,
onde fiz a residência, exige muita dedicação e disciplina daqueles
que ali estão. Entretanto, a contribuição para a formação profissional e de cidadão é incalculável”,
comenta ele.
O candidato precisou de muitas
horas de estudo e noites mal dormidas para conseguir o êxito da
aprovação em primeiro lugar no
exame. “Agora meu objetivo é ingressar no estágio de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo da Santa Casa
de São Paulo. Em seguida, pretendo voltar para o meu estado natal
dando continuidade a minha vida
ortopédica e propagando o que
aqui aprendi e aprenderei”, comemora Clodoaldo.
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Prova da SBOT é referência
A cada ano o Exame para Obtenção do TEOT atrai observadores de outras
sociedades médicas e autoridades da área da saúde interessados em conhecer
melhor o modelo adotado pela SBOT
A coordenadora do Programa de Residência Médica
da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, Irene
Abramovich, participou do exame para Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que aconteceu no início de janeiro, em
Campinas.
Essa foi a quinta vez que Irene participou do evento,
mas não deixou de se surpreender. “A Comissão de Ensino se mostra inovadora a cada ano. Fiquei entusiasmada não somente pela incorporação de recursos da
mais moderna tecnologia informatizada, mas também
pela preocupação contínua na análise dos resultados”,
comenta ela.
Ela destacou ainda a importância do evento como um
processo contínuo. “O que mais fascina nesse trabalho é
que o evento não termina nele mesmo, e é nisso que consiste seu diferencial. O TEOT avalia o ortopedista, as residências e o corpo docente de maneira global”, conclui.

Da esq. para dir.: Ricardo Costa (vice-diretor científico da SBACV),
Fernando Façanha (2º secretário da SBOT), Cláudio Santili
(presidente da SBOT), Guilherme Pitta (presidente da SBACV),
Aldemar Araújo Castro (coordenador das Diretrizes da SBACV) e
Henrique Guedes (SBACV)

Guilherme Pitta, presidente da Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), também acompanhou o exame para Título de Especialista da SBOT.
Segundo o presidente da SBACV, a intenção é levar o
exemplo para o exame de Título de Especialista de sua
Sociedade. “Pretendemos agora fazer um concurso separado do Congresso da Cirurgia Vascular, com informatização, inclusão da avaliação prática e reformulação
da prova teórica”, anima-se.
“Acho que o TEOT reúne as fases mais importantes de
avaliação do médico, desde a avaliação teórica, prática
e oral. Dessa maneira, permite que possamos aprovar
indivíduos que realmente tenham condições de receber
o Título de Especialista da Sociedade”, finaliza Pitta.
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Irene Abramovich, Jaime Natan Eisig, Rogério Antunes Pereira
Filho e Jair Ortiz: TEOT é exemplo

O presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), Jaime Natan Eisig, e o presidente da Comissão de Título de Especialista da Federação, Rogério
Antunes Pereira Filho, também acompanharam o exame
para Título de Especialista da SBOT.
Segundo Jaime Natan Eisig, o motivo da visita foi
conhecer e entender como é a logística do exame e o
que pode ser utilizado na prova de título da Federação
Brasileira de Gastroenterologia. “Muito do que vi poderá ser aplicado, em menor escala, para a prova da
FBG”, diz ele.
Rogério Antunes Pereira Filho, que acompanhou os
exames escrito, oral e físico, ficou impressionado com a
organização e a magnitude do evento. “Chama a atenção o fato de que o exame adquire características de um
grande evento científico, uma vez que dura dois dias e
estão presentes, além dos candidatos, os membros da
comissão atual, da comissão imediatamente anterior,
um número muito grande de especialistas examinadores
e convidados”, conta Rogério.
Para ele, a visita foi extremamente útil e estimulará a
FBG na busca de melhorias gradativas na forma de avaliar os gastroenterologistas. “A Comissão de Título e a
diretoria irão se reunir para analisar a prova da SBOT e
conciliar a experiência adquirida com as necessidades
da FBG”, explica.
Rogério finaliza ressaltando o compromisso com os
gastroenterologistas e com a qualidade do exame:
“Não atingiremos, a curto prazo, o patamar da SBOT,
mas garanto uma busca pela excelência, melhorando
cada vez mais nossa eficiência, aproveitando a experiência adquirida na visita ao exame da SBOT”.

Durante o Exame para Obtenção do Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia, alguns médicos falaram, em apenas uma frase, o que o evento significa para eles.
Confira a opinião de ortopedistas de todo o Brasil. Para mim, o TEOT significa...
Credibilidade! O meu foco no TEOT
é buscar a credibilidade.
Wilson de Mello Jr.
É um dos principais eventos da
Ortopedia.
Flávio Faloppa
Credibilidade!
Romeu Krause
O TEOT significa para o ortopedista
o nosso símbolo de excelência e é
o motivo de maior orgulho para o
ortopedista brasileiro.
Cláudio Santili
O TEOT transpira seriedade.
José Sérgio Franco

O TEOT atingiu a excelência e a
maturidade, refletindo o que é a SBOT.
Moisés Cohen
O TEOT transpira seriedade.
José Sérgio Franco
A última esperança da Ortopedia
brasileira.
Olavo Pires de Camargo
Crivo de qualidade na Ortopedia
brasileira.
Fernando Baldy
O TEOT significa que a Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
está protegendo os pacientes.
Luiz Carlos Sobania

O sonho de todo médico residente em
Ortopedia.
Paulo Lobo
É o ápice da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia.
Adalberto Visco
O TEOT é a cara da SBOT!
Marco Antonio de Castro Veado
O TEOT é a melhoria da qualidade para
os pacientes e para os ortopedistas
brasileiros.
Paulo César Piluski
O TEOT significa seriedade da
Sociedade.
Gilberto Luis Camanho

Anuidades SBOT 2010
A SBOT está mudando a forma do
pagamento de anuidades: em vez
de receber o tradicional Carnê de
Anuidades, o sócio poderá entrar no
Portal da SBOT (www.sbot.org.br) e
imprimir o boleto eletrônico. O que
não mudou foi o valor, que é o mesmo há quatro anos.
O novo sistema foi implementado
visando à segurança do associado.
Através da impressão direta no site
da SBOT, o membro não corre o risco de extravio do carnê com seus
dados.
O pagamento poderá ser feito
de três formas: à vista, em duas ou
em quatro parcelas. “Caso o sócio
opte por pagar à vista ou em duas
parcelas, a SBOT concede descontos proporcionais, mas o importante
é ressaltar que a mudança na forma de pagamento é para oferecer
maior segurança na cobrança das
anuidades”, afirma o tesoureiro,
Moises Cohen. Mas atenção: o primeiro vencimento ocorre em 31 de
março.

VEJA COMO SUA ANUIDADE É APLICADA
• Biblioteca Virtual
R$ 2.318,70 é o custo da assinatura dos três títulos mais consultados
pelos ortopedistas
(J Bone Surgery American, Spine e J
Pediatric Orthopaedic).

Custo zero para o sócio quite
• Congresso Brasileiro
R$ 1.050,00 é quanto custa a inscrição de sócios não quites no local
do congresso.
Desconto médio de 30% para o
sócio quite
• Online Doctor
R$ 2.000,00 é o custo médio anual
para contratação de um software
para gerenciamento de consultório.
Custo zero para o sócio quite

• Revista Brasileira de Ortopedia
R$ 180,00 é quanto custa uma assinatura individual da RBO.
Custo zero para o sócio quite.
Outros benefícios
• Aulas e cursos virtuais online
pela internet
• Jornal da SBOT
• Cadastro no localizador de
ortopedistas no portal da SBOT

TEOT 2010

O TEOT para mim...

Anuidades SBOT

JORNAL da

SBOT

• Seguro de vida no valor de
R$ 10 mil
• Acesso ao mais completo plano
de previdência complementar, o
SBOTPrev
• Assessoria Juridica
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Ronaldo Caiado é
homenageado pela SBOT
Deputado recebe título de Sócio Benemérito da SBOT
em reconhecimento ao seu trabalho como parlamentar
Médico ortopedista e deputado
federal, Ronaldo Caiado foi homenageado durante o TEOT 2010,
realizado no início de janeiro pela
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT). Caiado
recebeu o título de sócio benemérito por sua significativa contribuição com a Sociedade e com a
Ortopedia brasileira.
Nascido em Anápolis, Goiás, em
1949, Ronaldo Caiado tem importante participação na política brasileira e também na medicina. Começou sua carreira há 35 anos como
médico e especialista em cirurgia
da coluna, e em 1989 iniciou também na política candidatando-se à
presidência da República e sendo
eleito por quatro vezes deputado
federal do Estado de Goiás.
Atuando na política, Caiado não
abandona seus ideais, princípios,
espírito público e dignidade, para
ele qualidades fundamentais para
ingressar nesse meio. Mas mesmo
com 16 anos de casa como deputado federal, ele não deixou a medicina e continuou atendendo em
seu consultório e centro cirúrgico.
“Como o senhor consegue exercer a profissão de médico, uma das
mais conceituadas da sociedade brasileira, e também a de político, uma
das mais repudiadas?”, foi a pergunta feita certa vez por um de seus
pacientes. Para Caiado, o resultado
das duas profissões desemboca em
um resultado muito satisfatório.
“Na medicina é necessário ter
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Ronaldo Caiado recebe homenagem durante o TEOT 2010, em Campinas

dedicação para cuidar de um doente, lutar com afinco para resolver um problema de saúde. E, na
política, articular-se bem no Congresso, debater e assumir o que
está se defendendo”, explica ele,
ressaltando ainda que é possível,
com uma lei aprovada, melhorar e
resolver a vida de milhões de pessoas. “Essa é a beleza e a importância do Parlamento.”
Caiado orgulha-se de atuar nos
dois campos e sempre que pode
aconselha as pessoas que entram

na política para que tenham uma
profissão e que permaneçam ativas nela. Segundo ele, essa é a
única maneira de se fazer política
com altivez, com dignidade.
Como prova disso, o ortopedista
e deputado federal, em palestra
realizada durante o TEOT 2010, finalizou seu discurso com a seguinte declaração: “Continuarei na
vida pública, mas sempre honrando a Ortopedia, a medicina, que
sem dúvida é a minha profissão e
o meu verdadeiro porto seguro”.

Plano de previdência exclusivo para os associados
O SBOTPrev é um fundo de pensão
criado pela SBOT para administrar o
plano de previdência exclusivo dos
10.500 associados e seus familiares,
é uma entidade sem fins lucrativos e
conta com a atuação direta dos participantes na sua gestão (nos Conselhos Deliberativo e Fiscal).
Entre os principais benefícios do
plano, está a aposentadoria programada, em que o participante
recebe uma renda mensal calculada
em função da reserva acumulada e
pode definir quando receber e por
quanto tempo. Além disso, ele pode
fazer aportes a qualquer momento
e trazer, através da portabilidade,
recursos de outros planos, de outras entidades. Também tem direito
a aposentadoria por invalidez, em
caso de invalidez total ou permanente, por acidente ou doença, pensão por morte e abono anual, onde
o participante recebe uma renda extra, no mês de dezembro, junto com
o pagamento do benefício.
Segundo o gerente comercial Eugênio Guerim Júnior, da Mongeral

Aegon, empresa responsável por garantir as coberturas de risco e a comercialização do plano, o SBOTPrev é
importante não só por proporcionar
segurança financeira aos participantes, mas também para suas famílias.
“Hoje é imprescindível pensar em
planejar o futuro, e imprevistos podem acontecer com qualquer pessoa.
Como ficam os dependentes, caso o
provedor de recursos de uma família
não possa mais trabalhar ou venha a
falecer?”, destaca o gerente.
Além dos benefícios incluídos, o
SBOTPrev possui vantagens, como:
planejamento fiscal (possibilidade de dedução das contribuições,
para fins de Imposto de Renda, em
até 12% da renda bruta tributável),
planejamento financeiro (taxas de
administração menores, abaixo da
média do mercado, sem pagamento
de imposto nos ganhos de capital) e
planejamento sucessório (benefícios
pagos na forma de renda, sem entrar
em inventário. Não respondem por
dívidas e não são penhoráveis). Isso
significa uma economia de impostos

(4% da reserva total), de custos (4%
para advogados, cartórios e taxas) e
de tempo (o pagamento do benefício
é feito em 30 dias, contra a solução
de um inventário, que demora mais
de um ano).
O plano faz parte de uma categoria em crescimento no país: os fundos
instituídos, que são criados para classes específicas. Os planos instituídos,
em comparação com produtos oferecidos por bancos e seguradoras, têm
custos menores e ganho de escala,
porque não é apenas o dinheiro de
uma pessoa que está sendo aplicado,
mas sim o de vários profissionais, o
que aumenta o rendimento. Outra
vantagem é que os profissionais têm
uma identidade de grupo, que pode
ser aproveitada para uma finalidade
previdenciária.

SBOTPrev
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Mais informações sobre o
SBOTPrev e agendamento
de visitas para adesão pelo
telefone: (11) 2137-5400 ou pelo
site www.sbotprev.com.br.
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Conheça a sua SBOT
Atualmente, o quadro de funcionários da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT) é composto por 28 pessoas. São colaboradores envolvidos com a
rotina da Sociedade que dedicam seu dia para atender e desenvolver um melhor trabalho
e atendimento para os ortopedistas brasileiros. Conheça a função de cada um:
Relação em ordem alfabética
Adimilson Cerqueira (administrador@sbot.org.br) – Administrador. Responsável pelo gerenciamento administrativo, financeiro e demais departamentos internos. Acompanhamento de projetos especiais e suporte à Diretoria.

Adriana Joubert (juridico@sbot.org.br) – Assessora Jurídica, responsável pelo acompanhamento dos processos legais e consultoria às Regionais e Comitês.

Adriana Oliveira – Auxiliar administrativo. Telemarketing Ativo e contato com os sócios
para atualização cadastral.

Bárbara Cheffer (imprensa@sbot.org.br) – Jornalista, responsável pela edição do Jornal e
do portal da SBOT.

Camila Azevedo (cec_camila@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo da Comissão de Educação Continuada.

Carla Dionizio (carla@lunestour.com.br) – Oferece suporte aos médicos parceiros da SBOT
e funcionários, com reservas e compras de passagens, hotéis para reuniões, eventos e congressos.

Carolina Widonsck (rbo@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo da Revista Brasileira de Or-

topedia (RBO).

Caterina Valeria Durazzo (atendimento@sbot.org.br) – Recepcionista e telefonista.
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Cinthia B. Santos (cadastro@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo. Telemarketing Ativo e
contato com os sócios para atualização cadastral.

Cláudio Pera (claudio.pera@sbot.org.br) – Supervisor da Área de Tecnologia da Informação.

Daniela Gomes (eventos@sbot.org.br) - Assistente de Eventos.

Diva Godoi (biblioteca@sbot.org.br) - Bibliotecária. Supervisora da Revista Brasileira de
Ortopedia (RBO) e a Biblioteca Virtual.

Érika C. da Silva Souza (erika@sbot.org.br) – Assistente administrativo dos Comitês de
Subespecialidades (Ombro, Doenças Osteometabólicas, Pediátrica, Trauma Desportivo, Artroscopia, Oncologia e Asami).
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Fabiana Barbosa (financeiro@sbot.org.br) – Assistente Financeiro, responsável pelo setor
financeiro da Sociedade.

Fátima L. S. Siqueira (fatima@sbot.org.br) – Assistente administrativo. Rotinas da secre-

taria geral.

Gigi Vieira (gigi@sbot.org.br) – Assessora da Diretoria e supervisão geral da secretaria.

Juliana R. de Campos Solla (cec_juliana@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo da Comissão de Educação Continuada.

Leandro Munhoz (munhozmail@gmail.com) – Programador. Análise e desenvolvimento

de sistemas, manutenção de aplicações, reestruturação de aplicações, desenvolvimento de
projetos internos e externos.
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Leandro Tavares da Silva (compras@sbot.org.br) – Mensageiro, responsável pelas rotinas
bancárias e cotação de preços.

Marcelo Neves (marcelo.neves@sbot.org.br) – Supervisor de Projetos Especiais da área de
Tecnologia da Informação.

Mariana Lima Seabra (cet_mariana@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo da Comissão de
Ensino e Treinamento e Serviços Credenciados TARO / TEOT.

Michelle Moreira (eventos_michelle@sbot.org.br) – Coordenadora de eventos. Acompanha a rotina dos CBOTs e outros eventos.

Michelle Vieira Gomes (cet_michelle@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo da Comissão
de Ensino e Treinamento e Serviços Credenciados TARO / TEOT.

Otávio Silva (otavio@sbot.org.br) – Analista de suporte, instalação de softwares, registro

de domínios.

Rose Almeida (comercial@sbot.org.br) – Gerente comercial e responsável pela comerciali-

zação do Jornal da SBOT e RBO. Captação de recursos para viabilização de projetos especiais e patrocínios governamentais.

Simone Salvieti Sophia (simone@sbot.org.br) – Assistente administrativo, rotinas da se-

cretaria geral.

Tamíris Albuquerque (tamiris@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo da Comissão de Integração das Regionais e da Comissão de Tecnologia da Informação. Rotinas da secretaria.

Tiago Barreto (tiago.alves@sbot.org.br) – Auxiliar administrativo do Departamento Finan-

ceiro.
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Prevenção Jurídica
Aumentam ações envolvendo tromboembolia
Um dos assuntos mais recorrentes nos últimos seis meses foi o aumento de ações judiciais envolvendo casos de
tromboembolia pulmonar, especialmente em cirurgias ortopédicas de membros inferiores, lesões de ligamentos, artroplastia de quadril, fratura de fêmur, etc. Como é notório,
os sintomas podem ser inespecíficos (febre, indisposição,
cansaço, dispneia, inchaço, vermelhidão) e, ainda, assintomáticos – fatores que nem sempre colaboram para uma
avaliação segura do profissional.
Ações simples aumentam o êxito na defesa de ortopedistas que passam por processo judicial envolvendo
a tromboembolia. A informação é da advogada Juliane
Pitella, sócia da ELP Consultoria Jurídica Especializada na
área da Saúde. “Infelizmente a prevenção jurídica ainda é
pouco praticada. Nos casos atendidos, se tivesse sido adotada certamente aumentaria o sucesso na defesa dos profissionais que enfrentam um processo judicial”, explica.
Preocupada com a defesa profissional, a SBOT acaba
de renovar a parceria com a ELP Consultoria Jurídica,
ampliando o acesso dos associados a um serviço preventivo jurídico, além de estender benefícios e diferenciais na
contratação, como primeiro contato gratuito e análise do
contrato social também sem custo, entre outros. “Vários
temas jurídicos estão na pauta da atual gestão da SBOT.
Estamos elaborando pareceres aprofundados que serão,
em breve, divulgados e esclarecidos aos associados”, conta Juliane Pitella.
Para os casos de tromboembolia pulmonar, a advogada
elaborou dez passos – sob o enfoque de prevenção jurídica
– para que os ortopedistas ampliem sua segurança durante
a atuação profissional
1) Sempre indique a cirurgia ortopédica, com base nas diretrizes e recomendações técnico-científicas publicadas
pela SBOT e AMB, tendo o seu título de especialista
devidamente registrado no CRM regional de sua inscrição.
2) Antes da realização da cirurgia, encaminhe o paciente a uma avaliação vascular pré-operatória e oriente-o
a respeito dos riscos, inclusive sobre a necessidade de
movimentação dos membros inferiores, deambulação
precoce e uso de meias elásticas. Registre tal orientação
em prontuário médico ou, preferencialmente, em Termo de Consentimento Informado Específico, contendo
tais informações.

3) Após medido o risco de sangramento/hemorragia através de anamnese e exames pré-operatórios, se indicado prescreva medicamento farmacológico de profilaxia,
registrando tal prescrição em prontuário médico.
4) Deixe agendada e anotada em prontuário médico a
data de retorno da consulta, logo após a cirurgia, e
nessa ocasião faça uma avaliação completa investigando não só o resultado da cirurgia, cicatrização etc., bem
como descartando a hipótese diagnóstica de tromboembolia pós-cirúrgica. Por cautela, solicite uma avaliação vascular após a cirurgia.
5) Na evolução do quadro clínico, não só a piora, mas,
sobretudo a melhora do paciente, devem ser registradas em prontuário médico, referindo a não ocorrência
de febre e, também, outros sintomas que possam estar
ligados à tromboembolia.
6) Certifique-se de que o hospital em que será realizada a
cirurgia possui métodos e práticas de uso de profilaxia
em ambiente hospitalar.
7) Solicite exames necessários que possam ajudar no diagnóstico de eventual risco de tromboembolia pré e pósoperatório.
8) Inclua na anamnese da consulta pré-operatória perguntas ao paciente: se o mesmo é tabagista, se faz uso
de hormônios, se possui alguma doença crônica, se faz
uso de medicação (quais?) etc., lembrando de anotar
tudo em prontuário médico. É importante, inclusive,
registrar as respostas negativas.
9) Nos procedimentos eletivos, é recomendável uma conversa pré-operatória com a participação não só do paciente, mas, sobretudo, de um familiar que entenda a
cirurgia a ser realizada e participe das recomendações
pós-operatórias. Anote no prontuário o nome do familiar, bem como a data da conversa e um resumo do que
foi explicado.
10) Por conta da responsabilidade civil solidária, o cirurgião
chefe deve sempre contar com profissionais experientes
na formação da equipe, de preferência aqueles que já
conhecem as rotinas das cirurgias ortopédicas. E solicite ao anestesiologista uma avaliação e conversa prévia
antes do procedimento.
Esses dez passos, embora possam parecer inócuos “aos
olhos dos ortopedistas”, são considerados de grande valia
e podem fazer toda a diferença nos momentos de vulnerabilidade da defesa médica. Proteja-se!
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Serviço: Eugenio de Lima e Pitella Advogados Consultoria Jurídica e de Negócios Especializada na Área da Saúde.
E-mail: advsaude@uol.com.br. Site: www.advsaude.com.br. Skype: advsaude. Fones: (11) 3142-8828/3142-8826/3142-8825.
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A evolução da
Ressonância Magnética

Laércio Alberto
Rosemberg

HISTÓRICO
O princípio físico em que se baseia
o método de imagem por ressonância magnética (RM) foi reconhecido
em 1946. Por mais de 30 anos, esse
princípio físico foi utilizado na análise dos componentes de substâncias
químicas, sendo que, no início dos
anos 70, Damadian e Lauterbur,
trabalhando independentemente,
idealizaram a utilização do princípio
da ressonância magnética para a
obtenção de imagens.
Em 1986, o Hospital Albert Einstein instalou o primeiro equipamento de RM da América Latina.
Passaram-se alguns anos até que
outro hospital no Brasil incorporasse essa tecnologia, sendo que em
1989, , participei da montagem do
serviço de RM do HCFM-USP. Nessa
data criei o estágio de “Fellow” de
músculo-esquelético no INRAD do
HCFM-USP, que acabou formando
e forma vários médicos e professores, que são referência nacional da
área. Agora, em fevereiro de 2010,
o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFM-USP inaugura sua
primeira RM dedicada ao estudo do
aparelho locomotor.
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Aspectos técnicos
A RM é um método de imagem
com cortes tomográficos multiplanares, podendo se obterem
imagens nos planos axial, coronal, sagital e oblíquos através da
utilização de dois campos energéticos: magnético e de radiofrequência (RF).
Atualmente, as imagens clínicas
são obtidas baseadas nos núcleos
hidrogênio, mas, se não fosse por
dificuldades técnicas, outros núcleos, tais como fósforo, carbono e
sódio, poderiam ser utilizados.
A captação do sinal enviado aos
tecidos é feita pelas chamadas bobinas (antenas) que, quanto mais
perto do local a ser estudado e
quanto maior o número de elementos receptores, aumentam a sensibilidade de recepção e, portanto,
possibilitam aumentar a resolução
e o sinal das imagens. É o princípio
do rádio: quanto mais perto da antena, melhor é a recepção.
Outro fator que influencia a qualidade e a capacidade diagnóstica
das imagens obtidas é a intensidade do campo magnético, sendo
hoje consenso na literatura que o
campo ideal para avaliação das articulações é igual ou maior que 1,5
Tesla (30 mil vezes maior que o da
Terra). Embora os equipamentos
com campos menores possibilitem
vários diagnósticos, a sua precisão
é menor, principalmente porque a
avaliação de pequenas estruturas
fica prejudicada. Hoje em dia, a
utilização de magnetos de 3,0 Tesla
tem dispensado a utilização de Artro-RM, devido à grande resolução
e qualidade das imagens.

PRESENTE E FUTURO
A RM tem condições de nos fornecer pelo menos três tipos de informações que são úteis na prática
ortopédica: anatomia, função e
metabolismo.
A anatomia tem sido a utilizada
nestes anos, com o aumento do
detalhamento das imagens obtidas
e cada vez com maior qualidade.
Pode-se ainda progredir nesse detalhamento. Com técnicas atuais,
já é possível individualizar as estruturas teciduais, tais como a orientação das fibras de colágeno, as
camadas da cartilagem articular ou
até mesmo a microestrutura de colágeno (técnica do micro TE). Ainda
nessa área, medindo-se a distância
entre as trabéculas ósseas, vários
trabalhos mostraram que é possível, pela RM, definir se o paciente
apresenta-se osteoporótico, sem o
uso de radiação. Técnicas tridimensionais têm sido cada vez mais utilizadas e novos algoritmos computacionais permitem a reconstrução
das imagens em qualquer plano,
sendo possível mensurar o volume e espessura da cartilagem. Essa
mensuração poderá ter impacto na
terapêutica medicamentosa de pacientes, pois poderemos finalmente ter números para avaliar se um
medicamento está agindo ou não
sobre essa cartilagem.
Na área de função, a RM está começando e engatinhar. A aquisição
cada vez mais rápida das imagens e
a utilização de aparatos de tração ou
pressão desenvolvidos para avaliar a
suficiência ligamentar têm aparecido
cada vez mais na literatura e algumas firmas já vendem equipamentos

dGEMRIC T1: concentração de GAG

trauma agudo para avaliar o dano
que a cartilagem sofreu. O uso de
campos maiores (7 Tesla) tem possibilitado a obtenção de imagens de
sódio com boa resolução espacial e
em tempo reduzido. Essas imagens
têm se mostrado na literatura como
a melhor ferramenta de análise da
cartilagem articular; seu impacto
talvez não venha na prática do dia
a dia, mas com certeza modificará
o uso e a indicação dos chamados
condroprotetores.
Outra forma de análise metabólica
se faz com o uso de contrastes endovenosos. A utilização dos exames
de RM com contraste tem mudado
os protocolos de tratamento da artrite reumatóide e da espondilite
anquilosante. Consegue-se, dessa
forma, uma análise precoce do pré
e pós-terapia, principalmente porque novas terapias mais dispendiosas e até com efeitos colaterais importantes, estão mudando o curso
dessas doenças. O uso de partículas
de ferro ligado a várias substâncias
tem permitido de forma experimental avaliar a presença de inflamação,
pequenos tumores e até a quantidade e função de determinado tipo de
célula em um tecido.
Por fim, cabe aqui ressaltar que
a utilização da Artro-RM, que já foi
uma panaceia nos exames de RM,
principalmente quando as imagens
não tinham a resolução atual, está
tendo seu papel cada vez mais reduzido. Em 1998, em minha tese de
doutorado, demonstrei que o papel
da Artro-RM no joelho ficava limitado a avaliar as suturas meniscais
e lesões condrais superficiais. Hoje,
somente a primeira indicação conti-

nua. Nas outras articulações, como
o ombro e o quadril, cada vez mais
a utilização das imagens nos aparelhos de 3 Tesla ou mesmo 1,5 Tesla
com bobinas adequadas tem permitido avaliar as lesões labrais sem
a necessidade do uso do contraste
intra-articular.
Passados 24 anos desde que comecei a trabalhar com ressonância
magnética em Ortopedia, algumas
frases de amigos meus da Ortopedia acabam sendo anedóticas:
* A RM é ruim porque não dá para
ver osso. (Comentário sobre um
exame de coluna lombar). O certo
é Mielo-TC.
* Isto não existe (lesão de tibial posterior, trombose veia plantar). Vocês estão inventando...
* RM de joelho nunca vai pegar,
porque eu, na artroscopia, já diagnostico e trato.
* Lesão da placa plantar? Contusão
óssea? Fratura de insuficiência?
Fica também uma lição para os
radiologistas:
* Nem tudo que aparece no exame
causa sintomas.
* O “normal” pode variar de acordo
com a idade, atividade e genética
do paciente.
* A correlação clínica é fundamental
na interpretação dos exames: trata-se o paciente e não a imagem.
Ou seja, o caminho do conhecimento ainda é muito longo e cada
dia aprendemos mais um pouco.
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específicos para imagem dinâmica.
Outros desenvolvem aparatos para
simular a posição ortostática na coluna ou articulações dos membros
inferiores. Algumas companhias de
equipamentos de RM, vendo esse
mercado como uma possibilidade,
estão vendendo equipamentos que
permitem a aquisição de imagens
no paciente deitado, e a seguir o
equipamento roda e se obtêm imagens do paciente em pé ou mesmo
em flexões diferentes. Assim, alguns
pacientes que podem ter um exame
normal do joelho quando deitados
podem apresentar a luxação dos
meniscos do espaço articular quando em ortostático. Talvez em breve
tenhamos pedidos como este: RM
de joelho em ortostático com apoio
monopodálico ou RM de tornozelo
com e sem estresse.
A capacidade de análise metabólica da RM é o que mais fascina e
tem sido cada vez mais pesquisada.
Hoje, já podemos em vários aparelhos medir indiretamente a quantidade de colágeno da cartilagem
hialina articular, através dos mapas
T2. Outras técnicas mais precisas,
como a Dgemric T1 (mapas T1
com contraste endovenoso gadolíneo) e T1 RHO, possibilitam medir
a quantidade de proteoglicanos da
cartilagem, e dessa forma avaliar a
qualidade dessa cartilagem. Essas
técnicas terão repercussão não só
no tratamento clínico, mas também
cirúrgico dos pacientes. Através delas é possível monitorar a qualidade
dos implantes condrais ou outras
terapias. Talvez no futuro elas sejam
utilizadas na indicação de reconstruções ligamentares ou mesmo no

SBOT

Laércio Alberto Rosemberg
Doutor pela FMUSP e coordenador
do grupo de Radiologia MúsculoEsquelético do Hospital Albert Einstein

T2 MAP: arranjo do colágeno/água
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Médicos e Cabeleireiros
– Te vejo no mês que vem?
– Com certeza.
– Quer deixar marcado?
– Melhor não. Não quero prender seu horário. Depois eu ligo e marco.
Este foi meu último diálogo com um profissional que vejo quase todos os meses. Felizmente, não sofro de nenhuma doença crônica que
precise de acompanhamento periódico. Nem tampouco sou hipocondríaco ou faço exames regulares com receio de algum mal maior. Este
foi apenas um fragmento de conversa com o profissional com quem
corto o cabelo há mais de dez anos.
Saindo do salão, deixei um cheque no valor de R$ 44, referentes ao
corte e mais 10% de gorjeta, como meu pai me ensinou: “Filho, esses
profissionais ficam bem mais motivados a trabalhar se você demonstrar
satisfação”.
Chegando ao consultório, me deparo com uma situação constrangedora, na qual uma paciente recusava-se a fornecer seu cartão do plano
de saúde para ser feita a cobrança junto à seguradora, pois alegava
que era retorno de consulta, que ela apenas tinha ido para mostrar
os exames que eu pedira havia dois meses. Para contornar a situação,
acabei orientando que não fosse feita a cobrança e que a atenderia
assim mesmo. Afinal, poderia dar a impressão de que eu estava sendo
mercenário ou que minha atitude não era digna de um médico com
mais de 20 anos de formado.
Ao deitar para dormir à noite, algo me inquietava e afugentava o
sono. Eu pagara R$ 44 ao cabeleireiro e, no mesmo dia, tivera recusada
pela paciente uma cobrança de R$ 34 referentes a uma consulta médica
para avaliar alguns exames, que me orientariam na conduta frente a um
diagnóstico de câncer e sua possibilidade de cura.
No mês seguinte, voltei ao salão para cortar o cabelo com um pouco menos de entusiasmo. Considerando o investimento em formação
técnica e profissional, proporcionalmente, se eu recebo R$ 34 por uma
consulta, deveria pagar não mais do que R$ 5 para cortar o cabelo.
Conversando com o Lúcio, o meu cabeleireiro, ele me disse que fez um
curso de um ano em escola de cabeleireiros, que vai anualmente a congressos para conhecer novas técnicas, novos produtos e se atualizar nos
cortes da moda.
Realmente, fiquei orgulhoso em saber que meu profissional é um sujeito atualizado. Novamente a inquietude me tomou de assalto e não
pude deixar de me comparar ao Lúcio. Certamente, ele não tem curso
superior. Nem tampouco pós-graduação. No entanto, isso não o faz uma
pessoa menor. Maneja muito bem a tesoura e a máquina e dá o que o
cliente quer: satisfação. Valoriza seu trabalho e investe na profissão.
Voltei a pensar em mim. Ele está certo. O que motiva então essa
comparação entre um médico e um cabeleireiro? Vejamos: ambos temos
clientes. Os dele são mais fiéis do que os meus, pois os meus vieram até
a mim por intermédio do livrinho do convênio. Os dele são 100% particulares. Nós dois cuidamos da saúde das pessoas – claro que ele cuida dos cabelos e eu do resto. Vestimo-nos de branco impecavelmente.
Manejamos a tesoura com habilidade. Está certo que as estruturas que
eu corto, normalmente sangram e doem, mas temos que ter certa habilidade para tanto. Em alguns momentos usamos luvas e máscaras, para
nos proteger e até proteger o cliente. Trabalhamos bastante. Às vezes,
temos que atender em 15 minutos, mas normalmente damos conta do
recado nesse período. Precisamos de infra-estrutura como pias, cadeiras,
telefone, secretária, agenda, café, revistas, sala de espera etc. Pagamos
impostos sobre o serviço realizado. E quantos...
E nossas diferenças? Bem, fiz a faculdade em seis anos, após muito
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estudo para enfrentar um dificílimo vestibular. Diploma em mãos, foi
para a gaveta, pois nova prova era necessária para fazer uma especialidade, dessa vez com funil ainda mais apertado. Mais três anos se
foram. Aos meus 27 anos de idade, eu havia passado 1/3 deles na Santa
Casa de São Paulo. Daí, comecei a trabalhar como plantonista, diarista,
funcionário e até professor, para finalmente montar meu próprio consultório. Clientes particulares não existem para médicos pobres mortais da
minha geração. Devem estar sendo cuidados pelo Ibama, para ver se se
reproduzem em cativeiro.
O jeito é fazer alguns convênios, pois hoje ninguém que tenha algum
recurso financeiro quer ser atendido pelo SUS. E, a julgar pelas moças
bonitas e pelos homens de meia-idade esbanjando saúde que aparecem
nas propagandas, o plano de saúde deve ser uma maravilha. Descobriram a fonte da juventude!
Na outra ponta estamos nós, médicos de meia-idade, recebendo valores que variam de R$ 18 a R$ 42 por consulta para decidir sobre a sua
saúde, caro leitor. E não para por aí: se formos falar em cirurgias, então,
a coisa fica pior. Você pode não saber, mas se o seu plano de saúde te
dá direito a quarto coletivo (enfermaria), o médico que faz a sua cirurgia
recebe metade do valor combinado. Você deve estar se perguntando por
quê. E nós também.
Alguns exemplos: uma cirurgia comum, como a amigdalectomia,
paga entre R$ 60 e R$ 85 se for plano enfermaria e – pasme! – o dobro
disso se for plano apartamento. Isso você não sabia quando fez o plano,
não é? E por aí vai: apendicectomias, partos, hérnias, histerectomias,
tireoidectomias pagam em torno de R$ 300 a R$ 450 no melhor plano.
E você achava que seu médico ganhava bem, não é?
E os pediatras, clínicos, reumatologistas, pneumologistas, cardiologistas que não fazem cirurgias? Ganham o quê? Consultas e apenas
consultas...
Detalhe importante: cada vez que eu vou ao Lúcio, eu pago. Se o paciente voltar em menos de 30 dias, o convênio não paga. Se vier uma ou
dez vezes em um mês, o médico recebe apenas uma consulta. E aquela
paciente não quis me deixar cobrar uma nova consulta após dois meses,
para ver seus exames. Duas consultas por R$ 34 significam R$ 17 cada
uma, fora os impostos.
No salão do Lúcio também tem manicure e pedicure. Mão e pé saem
pela bagatela de R$ 30, mas eu não faço lá. As mulheres gastam bem
mais em seus cabelos com tinturas, escovas, banhos de óleo, chapinhas
etc. e nada disso sai por menos do que... uma consulta médica. Não que
não devam fazer. Acho que devem se cuidar, se enfeitar e ser vaidosas,
com moderação. Apenas quero alertar para o conflito de valores. Nem
vou comentar sobre preço de depilação, sob pena de entrar em profunda depressão.
Outros serviços, como “quick massage”, têm se popularizado nos
shoppings. Meia hora por R$ 30. Sem impostos, recibos, notas fiscais,
títulos de especialista, vigilância sanitária, conselho regional, associações de classe, sindicatos e convênios. E, se voltar no dia seguinte, paga
de novo.
Enfim, existe o problema e muitos médicos têm vergonha de falar sobre isso. Alguns querem manter a pose de ricos e bem-sucedidos, quando na verdade estão mesmo é falidos. Eu deixei de atender convênios e
parei de ter insônia por esse motivo. Agora o motivo é outro: como vou
fazer para pagar minhas contas, se todos os pacientes querem passar
com o “médico do convênio”?
Alexandre Hamam

Órteses e próteses: cabe
ao médico a indicação
A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),
órgão regulador do setor de
saúde complementar, vinculada ao Ministério da Saúde,
acaba de atualizar o Rol de
Procedimentos e Eventos em
Saúde, dando direito a novas
coberturas médicas e odontológicas a milhões de beneficiários de planos de saúde
com contratos celebrados a
partir de 1999.
A Resolução Normativa
nº 211, publicada em 12 de
janeiro no Diário Oficial da
União, introduziu 70 novos
procedimentos entre os já
existentes e entrará em vigor em 7 de junho deste ano.
O Rol de Procedimentos compreende as coberturas mínimas e obrigatórias que devem ser oferecidas pelas
operadoras de planos de saúde.
Além da atualização e demais mudanças que ampliam o atendimento ao consumidor, a RN 211/10, ao
relacionar a cobertura de órteses e próteses (art. 18,
VI) ligadas aos atos cirúrgicos do grupo do sistema
músculo-esquelético e articulações listados no anexo 1,
dispõe sobre o direito do médico de definir as características das OPME necessárias ao ato cirúrgico indicado
ao paciente.
É de se esperar que o reconhecimento facilite o entendimento entre usuário, médico e operadora, quando da apreciação e autorização de procedimento. Para
tanto, é fundamental que os médicos – os ortopedistas, no caso dos associados à SBOT – e os consumidores não só conheçam a norma, mas também façam uso
dela durante o longo e burocrático percurso na liberação de cirurgias e respectivos materiais.
Reproduziremos abaixo o parágrafo segundo, do artigo 18 da Resolução, no intuito de dar ampla divulgação à matéria e, assim, chamar a atenção da classe

na defesa de seus interesses
no exercício da Ortopedia e
Traumatologia:
§ 2º – Para fins do disposto
no inciso VI deste artigo, deve
ser observado o seguinte:
I – Cabe ao médico ou cirurgião dentista assistente a
prerrogativa de determinar
as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das
órteses, próteses e materiais
especiais – OPME necessários
à execução dos procedimentos contidos no Anexo desta
Resolução Normativa;
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II – O profissional requisitante deve, quando assim
solicitado pela operadora de plano privado de assistência à saúde, justificar clinicamente a sua indicação
e oferecer pelo menos 03 (três) marcas de produtos
de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre
aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às
características específicas; e
III – Em caso de divergência entre o profissional requisitante e a operadora, a decisão caberá a um profissional escolhido de comum acordo entre as partes, com as
despesas arcadas pela operadora.
Dando ênfase ao inciso III, muito embora a Resolução
nº 8/98 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU),
órgão colegiado deliberativo, presidido pelo ministro da Saúde, já tenha disposto sobre a convocação
de junta médica em situações de divergências entre
o médico e a operadora, a citada RN 211 aborda o
assunto especificamente para a indicação das OPME.
Eis o gancho para que os ortopedistas utilizem mais o
expediente da terceira opinião no relacionamento com
as operadoras.
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica
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Ponto de Vista
Entrevistamos três ortopedistas recém-aprovados no Exame para Obtenção do Título de Especialista da SBOT sobre a
realidade da Ortopedia no Brasil. Confira abaixo a opinião dos novos membros da Sociedade:

QUESTÕES
1. Que sugestão você daria para equalizar a formação de residentes em Ortopedia, sendo o Brasil um país continente? Você acha que isso é preocupante?
2. Qual a sua opinião sobre médicos que fazem residência em grandes centros e não voltam para sua região de origem, que, às vezes, continuam carentes? Alguma providência deveria ser tomada?
3. O que pretende fazer agora que obteve o TEOT? Quais são seus projetos?
4. Você tem noção de como está o mercado de trabalho para o ortopedista? O que espera no melhor e pior cenário?
5. O que você sabe sobre a SBOT?

ENTREVISTADOS

André Luiz Dall’Agnol

28 anos – Ortopedista de Caçador, Santa Catarina
1. A questão de equalização na
formação em nível nacional é muito preocupante. Teoricamente, todos os serviços deveriam ter uma
boa formação teórica e prática, no
entanto existem os que proporcionam um bom aprendizado teórico, porém possuem um pequeno
volume de cirurgias realizadas e vice-versa. No meu
ponto de vista, a SBOT deveria ter como um dos critérios de avaliação dos serviços de residência médica
as cirurgias feitas pelos residentes, em número e diversidade de procedimentos, tal que proporcionasse
aos diversos serviços uma equalização de aprendizado
dos seus residentes, e não essa quantidade enorme
de ortopedistas que saem para o mercado de trabalho
sem dominar os principais procedimentos, mas com
seu TEOT na mão. Deve-se impor normas mais rígidas
para a liberação de novos serviços de residência médica e melhorar a fiscalização dos já em atividade, para
que a qualidade de formação dos colegas seja cada
vez melhor e não o contrário, como está começando
a acontecer.
2. Realmente, a maioria dos médicos que fazem especialização nos grandes centros não volta para sua
região de origem. Acredito que esse cenário deve-se à
falta de condições mínimas para a profissão ser exercida nesses locais e à precariedade do sistema de saúde
pública no interior, que devido à falta de verbas direcionadas para a saúde de seus munícipes, acaba por
não ter em seu rol de médicos aqueles com formação
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mais diferenciada. Assim, deveriam existir programas
governamentais que estimulassem a melhoria pessoal
e tecnológica nesses locais, uma vez que a demanda
é cada vez maior.
3. Após a conclusão da especialização e obtenção do
TEOT, voltei para a minha cidade de origem, Caçador,
no interior do estado de Santa Catarina, e iniciei minha atividade profissional em uma clínica privada, juntamente com meu irmão, que também é ortopedista.
Também tenho como projeto atender no interior do
estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim,
e num futuro próximo realizar a subespecialização em
Cirurgia do Ombro e Cotovelo.
4. O mercado de trabalho na área médica está cada
vez mais concorrido, devido principalmente ao grande
número de cursos novos que abrem a cada ano. Não
fugindo desse panorama, a Ortopedia também busca uma melhoria dos honorários, principalmente nos
grandes centros em que a concorrência é mais acirrada. Com toda a certeza, o futuro da Ortopedia será
uma tendência cada vez maior à subespecialização,
para melhor atender os nossos pacientes e conseguir
acompanhar as diversas pesquisas e inovações técnicas e literárias da nossa amada especialidade.
5. Ainda não tenho grande conhecimento da Sociedade na qual acabo de entrar, mas sei que representa
a segunda maior sociedade de Ortopedia do mundo,
sempre presente e inovadora nas pesquisas em nossa
área, apoiando e beneficiando os seus associados com
atualizações periódicas em seu site. Espero aproximarme cada vez mais da Sociedade e poder ser um sócio
que a orgulhe.

30 anos – Ortopedista de Macapá, Amapá
1. A equalização da formação de
residentes deve ser vista com cautela. É necessário respeitar os regionalismos. Formar um único tipo de
profissional pode não ser apropriado
para o nosso país. Cada região apresenta características próprias, fazendo com que haja maior ou menor incidência de determinadas patologias. E, nesse sentido, o
profissional deve estar preparado para atender as carências de cada população. Acredito que a prova para a obtenção do TEOT já tenha valor significativo em verificar a
aptidão dos profissionais que estão sendo colocados no
mercado, independentemente do local de onde vieram.
2. Fui obrigado a sair do meu estado, pois o mesmo não
oferece residência médica na área de Ortopedia e Traumatologia. Realizei minha residência no Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, e agora estou no
estágio no grupo de Quadril da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Porém, pretendo retornar para o Amapá, pois acredito que posso oferecer meus conhecimentos para melhorar a assistência da população e ajudar no
crescimento do estado. Porém, não podemos condenar
a decisão de profissionais que permanecem nos grandes centros, pois nesses locais existem fatores que fazem
com que o exercício da profissão seja mais apropriado,
como: facilidades para aquisição de materiais cirúrgicos
ortopédicos (de qualidade superior), aperfeiçoamento
técnico-científico constante, entre outros. Antes de cobrarmos o retorno dos profissionais para suas regiões
de origem, devemos observar se as mesmas apresentam
condições de trabalho apropriadas para que seja realizada a atividade médica. Conhecemos as dificuldades do
nosso sistema de saúde, porém é necessária uma estrutura mínima que respeite o ortopedista e principalmente
o paciente.
3. Continuo com meu aperfeiçoamento profissional realizando estágio no grupo de Quadril da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo. Ao término deste estágio,
pretendo retornar para meu estado de origem (Amapá).
4. Acredito que, em virtude da grande violência que vivenciamos, a Ortopedia/Traumatologia encontra desafios maiores a cada momento. É comum atendermos pacientes que foram vítimas de projéteis de armas de fogo
com alto poder de destruição. Situações que só eram
verificadas em momentos de guerra, hoje são observadas na rotina de qualquer grande metrópole. Felizmente,
o avanço científico e tecnológico atual nos oferece perspectivas para a resolução de doenças que antes possuíam grandes limitações para o tratamento.
5. A SBOT é a organização que reúne profissionais preparados para atuar no mercado de trabalho de forma

responsável. Onde, para se tornar membro, é necessário
ser aprovado em seu exigente exame anual realizado em
Campinas.

Bruno Sbrissia

27 anos – Ortopedista de Curitiba, Paraná
1. Acredito que esta seja uma tarefa muito difícil, porém podemos
tentar minimizar essas diferenças
através da constante visita dos
membros da SBOT aos serviços credenciados, sugerindo e até mesmo
instituindo mudanças necessárias
para a melhoria de cada serviço.
Vale lembrar que as discrepâncias ocorrem também
em serviços do mesmo município e não só em regiões diferentes do Brasil. Além disto, acredito que a
cobrança e a dedicação dos chefes e preceptores são
fundamentais para tal acontecimento.
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2. Esses profissionais geralmente preferem ficar em
grandes centros devido à necessidade de tecnologia
e infraestrutura que a especialidade de Ortopedia exige atualmente. Tenho certeza de que se essas regiões
carentes fornecessem ao ortopedista boas condições
cirúrgicas, incluindo nisso hospitais com recursos técnicos e humanos, material de implante de qualidade
e boa remuneração, muitos profissionais povoariam
esses locais carentes.
3. Após esta fase estressante, porém recompensadora,
que é a residência médica, pretendo continuar meus
estudos na subespecialidade de Joelho, obtendo uma
melhor qualificação profissional, buscando um diferencial para conseguir “sobreviver” nesse meio já tão
concorrido.
4. Nos grandes centros, o mercado está bastante disputado, porém ainda há espaço para todos. Acredito
que a tendência é piorar, à medida que aumentam
as vagas de residência médica e, principalmente, de
especialização em Ortopedia. Para um melhor cenário,
penso que a remuneração e as condições de trabalho
deveriam ser melhores no interior, atraindo os novos
ortopedistas para essas regiões. Além disso, uma outra opção de melhoria do cenário seria o sistema de
dedicação exclusiva, assim o profissional trabalharia
apenas em uma instituição, como contratado, tendo
um bom plano de carreira e com boa remuneração.
5. Ouço falar da SBOT desde meus tempos de acadêmico, quando precisava emprestar a senha de algum
residente para ter acesso ao OVID (biblioteca virtual).
Após entrar na residência, a palavra mais ouvida nesses três anos foi “prova da SBOT”, então a SBOT está
diariamente em nossa profissão. Com relação às outras funções da Sociedade, que são muitas, sinceramente ainda não estou bem inteirado.
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Os trabalhadores invisíveis
“Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho...”.
(“A banca do distinto”, de Billy Blanco).

No último dia do ano de 2009,
durante a mensagem de final de
ano de uma emissora de TV em que
apareciam dois garis desejando Feliz Ano Novo a todos, o apresentador não percebeu que o microfone
ainda estava aberto e comentou:
“Que m... dois lixeiros desejando
felicidades... do alto de suas vassouras... Dois lixeiros... o mais baixo da escala de trabalho...”
De nada valeram suas desculpas
pela “gafe”, muito menos suas desculpas no dia seguinte, já que dezenas de telespectadores, advogados,
organizações sociais e a própria
emissora ficaram de puni-lo ¬– com
provável demissão e processo.
Se algum leitor pensa que o citado “âncora” não tem seguidores
nessa sua opinião, está enganado.
Diariamente, milhares de trabalhadores encarregados da limpeza e
coleta de lixo das cidades são ignorados por nós, mesmo que esbarremos num deles. São os trabalhadores invisíveis, que não recebem sequer um cumprimento da
maioria dos transeuntes, mesmo
que esses estejam passeando.
Isso não ocorre em relação
aos garis, lixeiros ou margaridas.
Ocorre com os trabalhadores de
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construção, com os operários das
fábricas, com os funcionários de
escritórios, de hospitais. Enfim, em
todo lugar onde existam pessoas
para servir outras que se consideram mais úteis e importantes.
Um fato curioso também ocorre
entre pessoas da mesma profissão
e do mesmo nível. Como trabalho
há 42 anos em hospitais, muitas
vezes quando chegamos, nem todos os porteiros, nem funcionários
ou colegas respondem ao nosso
“bom dia”. Não vou me recordar
da “minha época” em que os médicos eram como uma família, que
não só trocavam cumprimentos,
como tinham tempo para trocar
ideias sobre os pacientes ou sobre
qualquer coisa.
Realmente, os tempos são outros. A correria que são obrigados a
enfrentar no dia a dia, pulando de
emprego em emprego para poder
dar à família um sustento decente,
destruiu o contato mais demorado
entre colegas. Infelizmente, isso
ocorre também no relacionamento com os pacientes, que algumas
vezes, em vez de serem chamados pelo nome, só os conhecemos
como o quarto 7, leito 2, ou como
aquela fratura de colo do fêmur...

Na há coisa mais gratificante do
que a visita do médico a um paciente operado, que está ansioso
para saber como foi sua cirurgia,
se vai ficar bom, quantos pontos
levou (isso geralmente nenhum
cirurgião sabe – o que não tem
a menor importância). É no relacionamento médico-paciente que
reside boa parte da cura e o ser
humano é feito de corpo e alma,
de emoções, tristezas e alegrias, e
esse conjunto de coisas precisa ser
respeitado pelo semelhante.
Quantas vezes aqueles garis, invisíveis aos olhos da população, são
pais de família que vivem com um
salário miserável, cantam e dançam
com suas vassouras para desejar
um Feliz Ano Novo a todos os brasileiros, e se veem humilhados por
indivíduos que, pela sua cultura,
deveriam reconhecer quanto são
úteis no nosso dia a dia.
Basta lembrar a greve de lixeiros
em Nápoles quando toneladas de
lixo se acumulavam nas ruas, tornando o ar irrespirável. Com certeza, os napolitanos nunca mais irão
ignorar seus lixeiros.
George Bitar

Quem escolhe
o material a ser usado?
A SBOT tem recebido diversas
consultas de seus sócios, Conselhos
e fontes pagadoras, entre outros, a
respeito da indicação de materiais de
implante para procedimentos ortopédicos. A questão tem, geralmente, girado em torno da liberdade do
médico em escolher o material que
considera mais adequado para cada
caso e dos custos gerados por esses
procedimentos.
Embora a SBOT não seja o foro de
decisão dessas discussões, sua manifestação é oportuna, pois pode auxiliar no processo de amadurecimento
a respeito do assunto. Já existem vários posicionamentos sobre a questão. Algumas operadoras de saúde
manifestam-se no sentido de que
“A indicação de marca comercial de
órtese e prótese é condenada pelo
CFM” (Coletiva – Unimed Goiânia,
Ano 1, número 001, Outubro/Novembro de 2009). Essa argumentação baseia-se no fato de que várias
empresas disponibilizam materiais e
instrumental de qualidade “muito
semelhantes”. O mesmo texto comenta que “A conduta antiética e
caracterizada como infração ocorreria quando ficasse comprovado que
o médico obteve ganho ou vantagem pela exigência de utilizar materiais de uma única empresa”.
A grande discussão diz respeito
à “similaridade de materiais”. Se a
própria utilização de alguns medicamentos genéricos não está, por
vezes, claramente associada a estudos de pesquisa básica e clínica de
equivalência, e não de similaridade,
o que dizer a respeito da comprova-

Arnaldo José Hernandez

ção da “equivalência” de materiais
ortopédicos para implantes? Onde
estão as publicações que demonstram tal equivalência? Não podemos desconsiderar o fato de que a
experiência do profissional com a
utilização de determinado implante
e instrumental é fundamental para
o sucesso de um procedimento.
Quanto à divergência de custos, a
própria Agencia Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) define mecanismos específicos para esse fim.
A discussão sobre se existem outros interesses que não exclusivamente o benefício do paciente em
determinado procedimento é fundamental. Essa discussão, entretanto, não pode estar dissociada das
razões que possam ter gerado algum comportamento profissional.
O bom-senso nos permite considerar que não existe julgamento onde
só as consequências são avaliadas,
sem que se leve em conta as circunstâncias e a motivação, ou causas, da questão. A correção de uma
conduta passa, obrigatoriamente,
pela correção das causas que a geraram para se evitar a perpetuação
do problema.

O Código de Ética Médica ainda
vigente, nos Princípios Fundamentais, Art. 8º, afirma que “o médico
não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto,
renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer
restrições ou imposições possam
prejudicar a eficácia e correção de
seu trabalho”. No Art. 16, também
dos Princípios Fundamentais, registra que “Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou
instituição pública ou privada poderá limitar a escolha, por parte do
médico, dos meios a serem postos
em prática para o estabelecimento
do diagnóstico e para a execução
do tratamento, salvo quando em
benefício do paciente”. No Art. 21,
considera que é direito do médico
“indicar o procedimento adequado
ao paciente, observadas as práticas
reconhecidamente aceitas e respeitando as normas vigentes no País”.
Os mesmos princípios e direito estão
resguardados nos Princípios Fundamentais e nos Direitos dos Médicos,
respectivamente, no Capítulo I, VIII
e XVI e no Capítulo II, II, do Código
de Ética 2009, que entrará em vigor
a partir de março de 2010.
O assunto é polêmico e complexo,
mas isso não é justificativa para que
não seja, honestamente, encarado
de frente por todos os envolvidos e
que as soluções propostas só considerem a argumentação de algum
dos lados, geralmente o mais forte.
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Arnaldo José Hernandez
Secretário-geral da SBOT
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Projetos CEC 2010

Marco Antonio Percope

Caros colegas ortopedistas, tive a honra de ser
convidado por Cláudio Santili, presidente da SBOT em
2010, para ser o presidente
da Comissão de Educação
Continuada (CEC). E, com
o orgulho de presidir esta
comissão tão importante da
SBOT, veio a preocupação
de desenvolver um trabalho à altura dos presidentes

que me antecederam.
Reunidos na sede da SBOT em São Paulo no início de fevereiro, discutimos vários projetos novos de
educação continuada e a manutenção daqueles que
vêm tendo ampla aceitação por parte dos ortopedistas, além do início de discussão sobre a programação
científica do CBOT 2010, em Brasília.
Dentre os problemas vivenciados nestes meus anos
na CEC, dois me chamaram a atenção: o calendário
de eventos, cada vez mais amplo e sobrecarregado
de eventos, e a programação científica dos CBOTs,
que por sua complexidade fica sempre muito próxima
do limite para convite aos palestrantes. Assim, como
meta para 2010, a CEC pretende organizar o calendário de eventos, procurando fazê-lo respeitado e, para
isso, já enviamos carta aos Comitês e Regionais, informando da necessidade de cumprimento de datas a
partir de agora, sob pena de o evento não ser incluído
no calendário e de não ter o apoio da CEC.
Com relação ao CBOT, é nosso plano organizar paralelamente o CBOT 2011, deixando a programação
científica pronta já no final do ano de 2010. Com isso,
os convites serão feitos mais cedo, facilitando a avaliação dos temas livres.
Sobre a Educação Continuada, dividimos os nossos
projetos em presenciais, on-line e gráficos.
Confira os projetos que devemos incluir no calendário de 2010:
1 - CURSO ITINERANTE presencial, com o apoio das
regionais, que apontarão os temas de interesse
para a região e terão a presença por dois dias de
colegas ortopedistas especializados na área escolhida e indicados pelos Comitês, proporcionando
maior integração entre os Comitês e Regionais;
2 - CURSO PÓS-AAOS presencial, mostrando os principais temas discutidos na Academia Americana,
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3 -

4 -

5 6 7 -

8 -

9 -

10 11 -

apresentados em cinco diferentes cidades por ortopedistas que compareceram à AAOS;
CURSO PARA PRECEPTORES presencial, trocando
experiências com os preceptores de todos os serviços credenciados pela SBOT, nos moldes do curso apresentado em 2009, mas com a proposta de
maior interação e discussão;
CURSO CET/CEC DAS QUESTÕES MAIS ERRADAS
NO TEOT presencial, onde especialistas discutem
para os residentes as questões mais erradas no
TEOT;
ECONLINE on-line, seguindo o mesmo padrão de
sucesso dos anos anteriores;
ORTONLINE on-line, também nos mesmos moldes
dos anos anteriores;
CASOS CLÍNICOS on-line, agora com a proposta de
que qualquer membro da SBOT envie o seu caso
para que possa ser discutido por especialistas da
área, indicados pelos Comitês;
LÂMINAS DE PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS on-line
e gráfico é um projeto novo, em que serão distribuídas lâminas de determinadas patologias com
questões clínicas que serão respondidas on-line e
que darão pontuação;
O QUE É? on-line e gráfico, também um projeto
novo que visa orientar o paciente sobre o que
é sua patologia. O material das patologias mais
prevalentes deverá ser feito pelos Comitês e será
disponibilizado no site da SBOT para impressão
pelo ortopedista em seu consultório;
COMO FAZER UM TRABALHO CIENTÍFICO gráfico, em forma de livro, visando orientar os ortopedistas na confecção de um trabalho científico;
MANUAL DE BOLSO EM FRATURAS, ORTOPEDIA
DO ADULTO E ORTOPEDIA PEDIÁTRICA gráfico,
consta de três livros de bolso para ajudar o ortopedista a classificar e propor o tratamento das fraturas e patologias ortopédicas mais prevalentes.

Como se pode ver, existe muito trabalho pela frente
e muitos dos projetos dependem do apoio da indústria farmacêutica, mas desde o primeiro dia do ano
estamos negociando, com o apoio da diretoria de
Cláudio Santili, para viabilizar todos eles, visando à
educação continuada dos sócios da SBOT.
Marco Antonio Percope de Andrade
Presidente da Comissão de Educação Continuada

Processos contra médicos
Em entrevista ao Jornal da SBOT, Desiré Carlos Callegari,
coordenador do Departamento Jurídico do Cremesp (Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo), dá dicas de como não sofrer um processo
médico e também de como proceder, caso isso aconteça
por isso, denunciam o profissional. Mas com uma boa orientação
por parte do médico, se for realizado um procedimento embasado
cientificamente, e acontecer uma
complicação (o que é imprevisível),
é possível, com base na literatura,
explicar para o paciente/familiar
que isso não foi decorrente de uma
má prática.
Desiré Carlos Callegari

Como os médicos podem evitar
um processo?
Nossa primeira recomendação
é em relação à questão médicopaciente. A partir do momento em
que o médico acolhe o paciente,
faz o diagnóstico e propõe o tratamento, é necessário também um
diálogo aberto com uma linguagem
acessível. Resgatando essa relação,
temos certeza de que as denúncias
diminuirão, pois grande parte delas
vem no sentido de perguntar: “Será
que a conduta do médico a respeito do meu tratamento foi correta?”
Muitas vezes o médico não explica
para o doente o que realmente está
acontecendo, e isso faz com que
ele entre com uma denúncia a fim
de obter essa resposta. Além disso,
é necessário também estar muito
bem informado sobre a especialidade e atualizado com as questões
científicas. Isso é fundamental para
que o médico tenha competência
para o tratamento do doente. Muitas famílias e pacientes não entendem que certas complicações não
são decorrentes da má prática e,

Que etapas precedem um
julgamento no Cremesp?
Num primeiro momento, o médico terá de enfrentar uma sindicância. A partir daí, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar
explicar de forma bastante clara
o que aconteceu e, se possível, já
reunir provas, testemunhas e dados de literatura para serem vinculados nessa defesa. Dessa maneira,
a denúncia poderá ser arquivada.
Agora, se realmente houver indícios de um ilícito ético durante a
sindicância, o caso é transformado
em um processo em que o médico
terá uma segunda oportunidade
de provar sua inocência. Se ficar
provado que houve indícios já no
parecer inicial da sindicância, são
apontados os artigos e ele vai para
julgamento, que pode resultar em
penas que vão desde uma advertência sigilosa até a cassação do
exercício profissional.
O Cremesp desenvolve ações
para diminuir as denúncias?
Há mais de dez anos o Conselho
Regional de Medicina e o Conselho

Federal têm como princípio orientar
e fiscalizar a atividade médica. Durante esses anos, vem sendo realizado um trabalho que visa orientar
melhor o médico, chamado “simulado”. Apresentamos casos emblemáticos e simulamos o julgamento
para uma plateia de profissionais,
que farão o papel de conselheiros julgando o fato. Em seguida,
eles têm uma orientação de como
proceder. Além disso, distribuímos
gratuitamente publicações sobre
várias especialidades da área médica abordando atitudes éticas e
bioéticas. Os próprios conselheiros
e delegados também promovem
palestras nas faculdades e nos hospitais com temas éticos. Temos realizado também inúmeras palestras
sobre o novo Código de Ética, que
foi alterado recentemente.
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Processos contra ortopedistas
são comuns?
A Ortopedia é uma área de grande risco, pois envolve o aspecto cirúrgico corretivo, que muitas vezes
não depende da atuação do médico nem da tecnologia aplicada,
mas sim de uma série de fatores,
por exemplo a questão orgânica do
próprio paciente. Mas acredito que
um bom profissional, que tenha
seu título da SBOT, certamente está
bem preparado. E se ele ainda tiver
uma boa relação médico-paciente,
explicando todas as condutas e
quais são as possibilidades de complicações, com certeza reduzirá a
possibilidade de sofrer um processo médico.
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Resultados de 2009
Foram eleitas as melhores fotos da seção “Longe dos ossos do ofício” e a melhor de 2009. As melhores fotos
de cada edição ganharam uma inscrição para o 42° Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, e a
melhor foto do ano foi premiada com uma câmera fotográfica. A Comissão Julgadora, composta por Sandro
Reginaldo, Moisés Cohen e Paulo Lobo, agradece a participação de todos que encaminharam as imagens e
prestigiaram a nova coluna. “Esperamos que continuem encaminhando fotos”, fala Sandro.

O

Foto vencedora da seção
“O melhor amigo do homem”
Samuel Diniz Filho, Goiânia – GO

MELHOR
FOTO
DO ANO

MELHOR
FOTO
DO ANO
MELHOR
FOTO
DO ANO

Melhor foto de
“O melhor peixe que eu pesquei”
Antonio Alberto dos Santos, Apucarana – PR

Melhor foto de
“O melhor amigo do homem”
Jair Simmer Filho, Vitória – ES

Melhor foto de
“O lugar mais bonito que conheci”
Murilo Reis Gonçalves, Brasília – DF

Melhor foto do
“O pôr do sol mais lindo que eu já vi”
Sabrina de Oliveira Linhares, São Luís – MA

Em 2010, a seção “Longe dos ossos do ofício” continuará premiando os melhores trabalhos. Não deixe de
participar. O tema da próxima edição é “O meu lugar de sossego”. Envie sua foto em alta resolução, em formato
JPG com 300 DPI, para o e-mail: imprensa@sbot.org.br.

Participe e concorra a prêmios!
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“O Brasil é muito grande,
mas a Sbot chega lá”
Minha primeira visita a Manaus

Moisés Cohem em Manaus

Com a ideia de que era muito
longe, nunca criei coragem de ir a
Manaus, apesar de vários convites
aos quais declinei. Alguns colegas
ortopedistas já haviam relatado as
maravilhas de pescar na Amazônia
e, como “bons pescadores”, muitas histórias também foram contadas, entre eles o Santili, Emerson
Honda, Tatsuo Aihara, Rogério
Fuchs, Cunha e tantos outros, capitaneados pelo “expert” Chang
Chia Po.
A convite do mesmo Chang, fiz
minha primeira visita a Manaus e
tive a grata oportunidade de participar da visita dos residentes na
Fundação Hospital Adriano Jorge
e no Hospital Universitário Getulio Vargas. Além do carinho com
que fui recebido, fiquei positivamente impressionado em ambos
os serviços com a dedicação dos
preceptores junto aos residentes
de Ortopedia, e lá pude sentir a
importância da SBOT na formação
e conscientização desses jovens.
À noite pude rever alguns velhos
amigos presentes na aula, onde
discutimos sobre os avanços na reconstrução do LCA.

Anfiteatro no barco para 100 pessoas

À parte o convite, eu estava em
missão para a escolha do local para
a realização do evento de ex fellows da Cleveland Clinic (Warthog
Meeting), a pedido de John Bergfeld e Toni Miniacci, para 9 a 12
de maio de 2011, antes do evento
da ISAKOS no Rio de Janeiro.
De três cidades como opção,
após essa visita minha escolha foi
por Manaus, que apresenta toda a
modernidade e estrutura da cidade contrastada por hotéis flutuantes na selva com inacreditável luxo
e conforto e centro de convenções
do mais alto gabarito.
Não tenho dúvida de que será
um evento inesquecível para a Cleveland Clinic. Tivemos total apoio
e a oportunidade de apresentar
pessoalmente o evento ao prefeito
Amazonino Mendes e ao governador Eduardo Braga, com quem
mantivemos um longo encontro,
que se mostrou interessado em
melhorar as condições de saúde e
em particular dos serviços de pronto atendimento, onde a Ortopedia
tem um peso muito grande. Falamos sobre a importância da SBOT
na formação dos jovens ortopedis-

Encontro dos rios Negro e Solimões

tas e ele se mostrou aberto a uma
parceria acadêmica, além de chamar a atenção para a necessidade
desses profissionais no interior do
Amazonas, onde se dispunha a dar
melhores condições financeiras do
que nas cidades maiores.
Por fim, quero agradecer ao
Chang, peça fundamental para
podermos realizar todos esses
contatos e que sem dúvida é o embaixador do Amazonas no mundo ortopédico. Impressionou-nos
pelo carinho e respeito que tem
por parte dos empresários e das
autoridades locais.
Como mensagem final, deixo
aos comitês um pedido para que
passem a olhar com carinho essa
região maravilhosa de nosso país
para a realização de eventos, talvez mais conhecida e procurada
por nossos colegas estrangeiros do
que por nós mesmos.
Parabéns, Chang, obrigado pelo
apoio que tem dado a todos os
membros da SBOT que aí o procuram. Temos orgulho em tê-lo
como amigo.

Desvendando o Brasil
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Moisés Cohen
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Português sem remédios
Em palestra durante o 39° TEOT, Pasquale Cipro Neto fala sobre
como escrever melhor e os benefícios que isso pode trazer aos médicos
Ser claro e objetivo. É o principal
que escrevemos e procurar deixar
transição, é importante conhecerconselho que o Professor Pasquale
o texto o mais claro e entendível
mos o que mudou”. Abaixo algudeu para uma plateia lotada de mépossível, empregando as palavras
mas dicas sobre a nova ortografia
dicos ortopedistas durante a Reucorretas. Um conselho é sempre
da língua portuguesa:
nião da Comissão Executiva reamostrar nosso material para uma
lizada no 39° TEOT, em Campinas,
segunda pessoa que poderá citar os
no dia 7 de janeiro de 2010.
pontos fortes e fracos do texto. O
Pasquale Cipro Neto é professor
máximo que pode acontecer é você
de português desde 1975, conmelhorar o seu texto”, fala ele.
sultor de língua portuguesa do
Ele alerta também sobre as noDepartamento de Jornalismo da
vas regras da Reforma Ortográfica:
Rede Globo, em São Paulo, desde
“Apesar de ainda estarmos em
1996, apresentador do programa
um período de
Nossa Língua, da TV Cultura, e colunista no jornal Folha de
rante
pro Neto du
S. Paulo.
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Seu paciente
pegou pesado?

Você prescreve,
o paciente “miorrelaxa”.
MIOFLEX-A (diclofenaco sódico, carisoprodol, paracetamol, cafeína). Indicações: reumatismo nas suas formas inflamatório-degenerativas agudas e crônicas; crises agudas de gota; estados inflamatórios agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Exacerbações agudas de artrite reumatoide e osteoartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extra-articulares. Coadjuvante em
processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos. Contraindicações: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula; úlcera péptica em atividade; discrasias
sanguíneas; diáteses hemorrágicas (trombocitopenia, distúrbios da coagulação); porfiria; insuficiências cardíaca, hepática ou renal graves; hipertensão arterial grave. pacientes asmáticos nos quais
o ácido acetilsalicílico e demais inibidores da síntese de prostaglandinas via ciclooxigenase precipitam acessos de asma, urticária ou rinite aguda. o produto não é indicado para crianças abaixo de
14 anos com exceção de casos de artrite juvenil crônica. Advertências: este medicamento deverá ser usado sob prescrição médica. Não use outro produto que contenha paracetamol. A possibilidade
de reativação de úlceras pépticas requer cuidadosa anamnese quando houver história pregressa de dispepsia, hemorragia gastrointestinal ou úlcera péptica. Nas indicações do produto por períodos
superiores a 10 dias deverão ser realizados hemograma e provas da função hepática antes do início, periodicamente e após o tratamento. a diminuição na contagem de leucócitos e/ou plaquetas ou
do hematócrito requer a suspensão do tratamento. Em pacientes portadores de doenças cardiovasculares, deve-se considerar a possibilidade de ocorrer retenção de sódio e edema. A medicação
deverá ser imediatamente suspensa caso ocorram reações alérgicas pruriginosas ou eritematosas, febre, icterícia, cianose ou sangue nas fezes. Gravidez e lactação: embora os estudos realizados
não tenham evidenciado efeitos teratogênicos, o uso do medicamento nesses períodos não é recomendado. Uso pediátrico: a segurança e a eficácia do diclofenaco – independentemente da formulação farmacêutica - não foram estabelecidas em crianças. Assim sendo, com exceção de casos de artrite juvenil crônica, o uso do diclofenaco não é recomendado em crianças com idade inferior a
14 anos. Interações medicamentosas: o diclofenaco sódico pode elevar a concentração plasmática de lítio ou digoxina, quando administrados concomitantemente. Alguns agentes antiinflamatórios
não esteróides são responsáveis pela inibição da ação de diuréticos da classe da furosemida e pela potencialização de diuréticos poupadores de potássio, sendo necessário o controle periódico dos
níveis séricos de potássio. A administração concomitante de glicocorticoides e outros agentes anti-inflamatórios não esteroides pode levar ao agravamento de reações adversas gastrointestinais. A
biodisponibilidade do produto é alterada pelo ácido acetilsalicílico quando esses compostos são administrados conjuntamente. Recomenda-se a realização de exames laboratoriais periódicos quando
anticoagulantes forem administrados juntamente com o medicamento para verificar se o efeito anticoagulante desejado está sendo mantido. Estudos clínicos realizados com pacientes diabéticos
mostram que o produto não interage com hipoglicemiantes orais. Pacientes em tratamento com metotrexato não devem usar o produto 24 horas antes ou após a administração do metotrexato, uma
vez que sua concentração sérica pode elevar-se aumentando a toxicidade desse quimioterápico. Reações adversas: podem ocorrer distúrbios gastrointestinais como dispepsia, dor epigástrica, recorrência de úlcera péptica, náuseas, vômito e diarréia. Ocasionalmente, podem ocorrer cefaléia, confusão mental, tonturas, distúrbios da visão, edema por retenção de eletrólitos, hepatite, pancreatite,
nefrite intersticial. Foram relatadas raras reações anafilactoides urticariformes ou asmatiformes, bem como síndrome de Stevens-Johnson e síndrome de Lyell, além de leucopenia, trombocitopenia,
pancitopenia, agranulocitose e anemia aplástica. O uso prolongado pode provocar necrose papilar renal. Posologia: a dose mínima diária recomendada é de 1 comprimido a cada 12 horas. Entretanto,
aconselha-se, individualizar a posologia, adaptando-a ao quadro clínico, idade do paciente e condições gerais. A duração do tratamento, sempre que possível, não deverá ultrapassar 10 dias. Tratamentos mais prolongados requerem observações especiais (vide advertências). Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros (sem mastigar) junto com líquidos, às refeições. Venda sob prescrição
médica. Farmacêutico responsável: Dr. J. G. Rocha - CRF-SP nº 4067. Reg. MS:1.0394.0469.

Contra indicações: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula; úlcera péptica em atividade. Interações medicamentosas: a administração
concomitante de glicocorticoides e outros agentes anti-inflamatórios não esteroides pode levar ao agravamento de reações adversas gastrointestinais.
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Diretoria 2010 toma posse durante o 39° TEOT

A Diretoria da SBOT tomou posse durante a reunião da Comissão Executiva realizada no 39º TEOT,
em Campinas. A diretoria é composta pelos ortopedistas Cláudio Santili (presidente), Osvandré Lech (1º
vice-presidente), Geraldo Rocha Motta Filho (2º vicepresidente), Arnaldo José Hernandez (secretário-geral),
César Fontenelle (1º secretário), Fernando Façanha
Filho (2º secretário), Moisés Cohen (1º tesoureiro) e
Sandro Reginaldo (2º tesoureiro).

SBOT no Haiti
Um grupo de ortopedistas brasileiros participa de
ação voluntária no Haiti, organizada pela AMB

Os médicos estabeleceram-se no sul do Haiti, em Les
Cayes, a cerca de 200 quilômetros de Porto Príncipe. Os
serviços estão sendo realizados no hospital canadense,
Institut Brenda Stratfford. A estrutura física da instituição não foi afetada pela catástrofe, por isso foi possível
aparelhar duas salas de operação, montar um centro
esterilização e duas enfermarias, totalizando 40 leitos. O
programa cirúrgico diário hoje chega a 12 intervenções,
incluindo as de grande porte.
Segundo Robson Azevedo, um dos ortopedistas que
participaram da missão, a doação de equipamentos, instrumental, material médico-hospitalar e medicamentos
para o Haiti, possibilitou a realização do trabalho. “Tivemos uma boa estrutura hospitalar, além de muita vontade e determinação em ajudar o país”, explica Robson.
José Luis Zabeu, que também participou da missão,
conta que realizou cirurgia de trauma ortopédico, com
variações entre amputações e enxertos de pele, tratamento de diversos tipos de fraturas, porém em membros
inferiores. “Muitos já são sequelas, feridas e fraturas
infectadas que, se não bem conduzidas, vão acabar em
mais amputações”, explica.
“Porto Príncipe, uma cidade que praticamente desapareceu, possui, agora, quilômetros de tendas e tendas
em ruas empoeiradas, pessoas indo e vindo sem saber
para onde, geralmente buscando distribuição de comida
e água”, ressalta Zabeu.
É possível acompanhar a rotina da missão no Haiti pelo
Twitter: http://twitter.com/mediconohaiti.
Ortopedistas que participaram da missão, até o
fechamento desta edição do Jornal da SBOT:
Ricardo Axcar, João Paris Hollanda, José Luis Amim
Zabeu, Rubens A. Fichelli, Joao de Carvalho Neto, Rafael
Barreto, Dennison Moreira da Silva, Robson Paixão de
Azevedo, Lucio Nuno Fávaro Lourenço Francisco, Ricardo
Ferreira de Oliveira Silva, Rafael Mohriak, Fernando Carvalho Ventin, André Spoto Angeli, Bernardo Barcellos
Terra, Lucas de Castro Boechat.

TEOT é exemplo

Médicos brasileiros participaram da missão no Haiti

Desde a primeira missão que foi realizada pela ONG
Expedicionários da Saúde, ortopedistas membros da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
embarcaram para o Haiti, com o propósito de auxiliar
na área de saúde, após o terremoto que destruiu Porto
Príncipe, capital do país.
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No dia 29 de janeiro, o presidente da Comissão de
Ensino e Treinamento (CET), Alberto Miyazaki, participou
da solenidade de posse do novo presidente da Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), Guilherme Pitta, em Maceió, Alagoas.
No evento, o presidente da CET fez uma apresentação
sobre o TEOT e de como é organizado. “O convite para
a solenidade foi feito em Campinas, durante o TEOT. Foi
uma excelente oportunidade para apresentar o nosso
trabalho, que é motivo de orgulho para a CET e SBOT”,
fala Alberto Miyazaki.
Guilherme Pitta ficou lisonjeado com a participação de
Alberto Miyazaki em Maceió e também com a receptivi-

SBOT prestigia posse da
nova diretoria da AMIB

Cláudio Santili e Ederlon Rezende, novo presidente da AMIB

No dia 29 de janeiro, foi realizada a solenidade de
posse da nova diretoria executiva da Associação de
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), que estará à frente
da entidade no biênio 2010-2011. Em seu discurso de
posse, o novo presidente, Ederlon Rezende, falou sobre a
responsabilidade em liderar seus semelhantes e da emoção de estar à frente da AMIB nos dois próximos anos.
Ele também destacou a necessidade da especialidade
em ter profissionais com uma titulação cada vez mais
adequada, e investir em formação é um dos principais
compromissos de sua gestão. “Espero daqui a dois anos
poder finalizar minha gestão apresentando significativos avanços nessa área”, completou. Entre os convidados, destaque para o presidente da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Cláudio Santili,
e o presidente da Associação Brasileira de Transplante
de Órgãos (ABTO), Ben-Hur Ferraz Neto. Reunidos no
restaurante do 41º andar do Terraço Itália, a solenidade
teve como mestre-de-cerimônias Carlos Nascimento
Júnior, que abriu o evento falando sobre liderança e da
importância do envolvimento das pessoas para se alcançarem os objetivos.

e da experiência na prevenção e no tratamento conservador e cirúrgico do aparelho músculo-esquelético.
Neste, têm sido enfatizadas as áreas da educação e
pesquisa científica.
A EFORT estabeleceu-se em 1991 em Marentino, na
região do Piemonte (Itália), aglomerando 20 países, e
hoje tem 38 associações nacionais europeias e ainda
quatro membros científicos associados, representando
mais de 36 mil cirurgiões. Sua missão principal é a representação do Estado da Arte da cirurgia ortopédica
na Europa, a promoção da investigação e educação na
área da nossa especialidade, a troca de experiências e
conhecimento, tendo em vista uma melhoria gradual
do nível de educação dos seus membros. Tem como
objetivo final o estabelecimento das chamadas guidelines para as várias atividades em que os ortopedistas
estão envolvidos.
Como parte dos objetivos na área da educação, faz
parte a realização de um congresso anual, e para este
ano são esperados cerca de 7 mil participantes. A reunião será realizada em Madri, em combinação conjunta
com a Sociedade Espanhola de Ortopedia e Traumatologia, entre os dias 2 e 5 de junho (www.efort.org/
madrid2010).
Do programa, é de salientar a realização de quatro
sessões plenárias sobre os temas: “Artroplastias na Europa – Critérios de qualidade e registos”; “Estado do Tratamento do Trauma na Europa”; “Metástases Ósseas –
Tratamento médico e cirúrgico na Europa”; e “Infecções
Músculo-Esqueléticas”. Além dos populares simpósios,
das sessões de casos clínicos controversos e cursos de
instrução, serão organizadas ainda sessões especiais (ExMex – Expert Meets the Expert): “Tratamento Avançado
Artroscópico do Punho e Mão; “Pé Plano – Da criança
ao adulto”; “Sequelas das Afecções Graves Pós-traumáticas do Pé”; e “Opções na Artroplastia do Joelho”.
Esperamos, assim, ter um programa científico interessante que possa ser atraente para os ortopedistas brasileiros, de forma a contar com a vossa presença.

Radar SBOT
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dade no TEOT. “Gostaria de agradecer à SBOT, na pessoa do presidente Cláudio Santili, que nos recebeu muito
bem no TEOT. Não posso deixar de mensurar a importância do intercâmbio das especialidades”, finaliza.

SBOT

Manuel Cassiano Neves, M.D.
EFORT – Secretário-geral

EFORT – Madrid 2010

A European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) tem como lema
trabalhar em prol da comunidade ortopédica e traumatológica, assegurando a mobilidade, a saúde do aparelho músculo-esquelético e a qualidade de vida.
Atualmente, é a representante de múltiplas associações europeias, refletindo a vontade de promover a
troca do conhecimento científico na área da Ortopedia

Janeiro / Fevereiro 2010 31

JORNAL da

Campanhas

SBOT

Volta às aulas

SBOT e PROTESTE realizam campanha de orientação
para o uso adequado de mochilas pelos estudantes
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e a
Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor (PROTESTE) promoveram uma campanha de orientação
para o uso adequado da mochila pelos estudantes. Segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS), esse é um dos motivos que
levam 85% da população mundial
a sofrer dor nas costas.
Inicialmente foram distribuídos
materiais informativos em pedágios de rodovias paulistas e na
ponte Rio-Niterói. Posteriormente,
as sociedades estaduais de ortopedia organizarão reuniões de pais e
mestres em escolas de todos os
Estados, para dar orientação específica e esclarecer dúvidas.
A PROTESTE, parceira da SBOT
na campanha, já fez testes comparativos que detectaram estudantes
de 7 anos de idade carregando
mochilas com 15% do peso da
criança. Para Cláudio Santili, presidente da SBOT, os ortopedistas
não são contra o uso da mochila,
mas sim contra o excesso de peso e
a forma inadequada de carregá-la.
“Isso pode provocar problemas de
coluna que não são percebidos de
imediato, mas cujo efeito cumulativo aparecerá quando o estudante for adulto”, ressalta ele.
CUIDADOS BÁSICOS
Santili diz que os fôlderes foram
distribuídos a 70 mil motoristas,
nos pedágios da Anchieta/Imigrantes, da Anhanguera/Bandeirantes
e da ponte Rio-Niterói, na primeira
fase da campanha – informam os
cuidados básicos para o uso adequado da mochila:
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a) A criança não pode carregar na
mochila mais do que 10% de
seu peso;
b) Nunca carregá-la com apenas
uma das tiras passada pelos
ombros, pois isso pode provocar escoliose;
c) As tiras devem ser tensionadas
para que a mochila fique bem
junto ao corpo, e 5 centímetros
acima da linha da cintura.
Segundo o presidente da SBOT,
o problema da mochila tem várias
facetas, pois falta regulamentação
sobre o assunto, sendo necessário
levar em conta o peso dos livros,
uma vez que o estudante carrega,
diariamente, vários volumes para
acompanhar as aulas. “O que é incrível é que os estudantes universitários, cujo corpo já está formado,
carregam menos livros que os do

primeiro grau”, afirma Santili. As
editoras também deveriam ser preocupar com o peso final dos livros
que produzem ou a instituição de
fichários.
A coordenadora institucional da
PROTESTE, Maria Inês Dolci, corrobora a afirmação. Lembra que, na
França, por exemplo, as editoras
usam papel de menor gramatura
para os livros escolares, para que
sejam mais leves.
Ambos defendem ampla discussão do tema, pois é necessário que
os pais verifiquem se o peso que
a criança carrega não é excessivo,
assim como é preciso pensar em
soluções alternativas. O armário
para deixar os livros na escola é
uma delas, comum nos Estados
Unidos, ou a maleta com rodinhas,
para ser puxada e não carregada.
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Espaço das Regionais

Santa Catarina
Nova sede

A SBOT-SC está de sede nova, instalada no Centro
Administrativo da Associação Catarinense de Medicina (ACM), inaugurado no dia 16 de outubro de 2009
durante as comemorações do Dia do Médico. Na sede,
a SBOT-SC presta o atendimento aos ortopedistas associados de toda Santa Catarina, realiza reuniões da
diretoria, organiza os eventos científicos da especialidade, executa o trabalho administrativo, financeiro
e de assessoria contábil. Também são realizadas mensalmente reuniões científicas, abordando os temas de
maior interesse e atualidade na especialidade.
Para o presidente da SBOT-SC, Valdir Steglich, ter a
sede da Sociedade junto à entidade associativa médica possibilita a efetiva integração com a representação
da classe que tem o aprimoramento científico dos médicos como missão. “Com essa união, fortalecemos as
ações de defesa profissional, interagindo com as muitas faces da categoria. Nesse sentido, a modernização
da sede da ACM e de suas instalações é fundamental,
na medida em que proporciona melhores condições
de prestar seus serviços, possibilita a otimização dos
custos e disponibiliza a infraestrutura necessária ao
trabalho das Sociedades a ela integradas.”

Curso para residentes

Residentes em Ortopedia de Santa Catarina reuniram-se no Curso de Imersão em Ortopedia e Traumatologia, programação especialmente promovida pela
SBOT-SC, nos dias 13 e 14 de novembro, na cidade de
Itajaí. Este foi o terceiro e último módulo do curso, que
iniciou nos dias 5 e 6 de junho, em Florianópolis (1º
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Módulo – Ortopedia Pediátrica) e teve sua etapa intermediária na cidade de Joinville (2º Módulo – Traumas
Ortopédicos). O curso foi ministrado por vários médicos dos Serviços de Residência do estado e, ao final de
cada módulo, os alunos fizeram uma prova específica,
com a revisão de todo o assunto abordado, para a
devida fixação do conteúdo. Os módulos do curso se
constituíram de aulas preparatórias para a prova do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia da
SBOT, que aconteceu em janeiro de 2010, aprovando
todos os residentes de Santa Catarina que participaram da prova.

Minas Gerais
O 17º Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia ocorrerá em Belo Horizonte, de 11 a 14 de
agosto, no Ouro Minas Palace Hotel. A programação
científica se reveste de especial importância, com as
inovações na arte da cirurgia ortopédica. Teremos convidados nacionais e internacionais que são ícones nas
suas áreas de atuação da Ortopedia. Teremos também
dois cursos pré-congresso, um dedicado à imagem
na Ortopedia e o outro será um curso avançado de
tratamento do pé torto congênito pelo o método de
Ponseti. Esperamos acolher a todos com expectativa
de realizar um evento científico de alta qualidade.
Gilberto F. Brandão
Presidente Regional Minas Gerais – SBOT

Posse da diretoria
O Dr. Gilberto Francisco Brandão tomou posse como
presidente da regional mineira da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia- gestão 2010 no
dia 04 de fevereiro, em solenidade realizada no Alta
Vila Center Class, em Belo Horizonte. O evento contou com a presença do presidente da SBOT, Cláudio
Santili, que em seu discurso ressaltou o alto nível da
ortopedia de Minas Gerais e o dinâmico trabalho que
vem sendo desenvolvido pela SBOT-MG. O evento foi
muito prestigiado por colegas ortopedistas mineiros.
Compõe a diretoria, Marco Antônio de Castro Veado
(vice-presidente), Ildeu Afonso Almeida Filho (secretário-geral), Rodrigo Galinari da Costa Faria (secretário
adjunto), Wilel Benevides Almeida (tesoureiro-geral) e
Edson Barreto Paiva (tesoureiro adjunto).

Rio Grande do Norte
Ações da Regional

Foi realizado no dia 15 de janeiro, na associação medica, a eleição da nova comissão da SBOT Rio Grande

Rio de Janeiro

Curso intensivo para R3

Esse é o novo endereço da SBOT DF. Com um projeto
de excelência, a Associação Médica de Brasília (AMBr)
construiu uma nova sede localizada no mesmo terreno
do Clube do Médico. Trata-se de uma moderna edificação, com amplas salas que abrigam as sociedades
de especialidades, além de auditórios para reuniões e
eventos de médio porte.
A SBOT DF tem seu lugar nesse projeto. “A sala
214 tornou-se a sede da nossa associação, um ponto de encontro dos ortopedistas do Distrito Federal
e um ponto de apoio a todos os colegas do país,
que porventura precisem passar pelo Distrito Federal”, afirma o presidente da regional, Ériko Filgueira. “Mobiliamos a sala com recursos próprios,
montamos a galeria de ex-presidentes e esperamos
tornar nossa sede mais um motivo de orgulho e de
união a todos os ortopedistas que atuam na capital
Federal”, conclui.

Mato Grosso
Curso básico da AO

A Regional de Mato Grosso realizará o segundo curso
básico da AO, nos dias 24, 25 e 26 de março em Cuiabá. A Regional informa também que todos os detalhes
para o Congresso Brasileiro de Trauma, que ocorrerá
em maio, também já estão praticamente acertados.
A SBOT-RJ realizou o 9º Curso de Intensivo para R3
preparatório para o Exame de Título da SBOT (TEOT). O
evento aconteceu no Resort Vale Real em Itaipava, na Serra
Fluminense. Com participação de renomados instrutores do
Rio de Janeiro, o evento destacou-se pela presença de quase
todos os residentes do Estado e também de outros locais
como Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Bahia, Espírito Santo,
Rio Grande do Sul, Brasília, Alagoas e São Paulo.

Espaço das Regionais
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do Norte. Na ocasião, já foi realizado a primeira reunião tendo como pauta os seguintes assuntos: Cursos
de atualizações, Campanhas nacionais, Criação do
informativo da SBOT-RN, Divulgação da SBOT-RN na
mídia, Organização do calendário de reuniões, Confraternizações do ano de 2010 e por fim o Congresso
Norte-Nordeste de Ortopedia e Traumatologia a ser
realizado nos dias 22 a 24 de abril de 2010. A nova
comissão ficou composta pelos seguintes integrantes:
presidente: Hermann Gomes; 1º Vice: Luis Fernando
Jordão; 2º Vice: Julimar Nogueira; 1º Secretário: Marcelo Rêgo; 2º Secretário: Marcio Dângelo; 1º Tesoureiro: Kleidson Bastos; 2º Tesoureiro: Michel Freire; CET:
Tábata Alcântara; CEC: Alexandre Braz; Com. Ética/
Def. Prof.: Djalma Carlos; 1º Delegado: João Felipe Filho e 2º Delegado: Fabio Romualdo.

SBOT

XVI Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Será realizado de 20 a 22 de
maio o XVI Congresso Brasileiro
de Trauma Ortopédico no Hotel
Deville, em Cuiabá, MT. O evento contará com a presença de
professores nacionais e internacionais e mais de 500 congressistas de diversos Estados do
Brasil. Paralelamente, acontecerá uma exposição de produtos
e serviços ortopédicos. Já estão
definidos os palestrantes internacionais Bruce Ziran (EUA) e
Emanuel Gautier (Suíça).

Distrito Federal

SBOT DF tem nova sede

Informações e inscrições pelo site: www.sbot-mt.org.br.

Espírito Santo
Pesquisa de opinião
Ériko Filgueira e Rodrigo Daher, presidente e vice da SBOT-DF
na nova sede. Ao fundo, a galeria de ex-presidentes

Setor de Clubes Sul, trecho 3 conjunto 6, sala 214.

A SBOT-ES realizou, nos dias 18, 19, 20 e 23 de novembro de 2009, uma pesquisa de opinião com o objetivo de fazer um levantamento do comportamento
e das atitudes no trânsito de universitários da grande
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SBOT
Vitória, após a entrada em
vigor da “Lei Seca”, ocorrida
no dia 20 de junho de 2008.
Ao todo, 402 estudantes de
quatro instituições de ensino
superior distribuídas entre
as cidades de Vitória, Vila
Velha e Serra responderam
a um questionário com dez
perguntas. Foram ouvidos
universitários de ambos os
sexos; de diversos cursos das
áreas de Biomédicas, Exatas e Humanas; com idade
entre 18 e 60 anos e que possuem hábito de dirigir
automóvel.
Os dados obtidos com a pesquisa trouxeram à tona
algumas diferenças de comportamento no trânsito entre acadêmicos do sexo masculino e do sexo feminino.
Também revelaram qual é a avaliação feita pelos estudantes em relação à eficácia da lei. De um modo geral, foi constatado que as estudantes do sexo feminino
respeitam mais a “Lei Seca” do que os estudantes do
sexo masculino. Para se ter uma ideia disso, enquanto
mais de 60% das mulheres disseram que vão e voltam
dirigindo sem beber quando saem para se divertir com
os amigos, menos de 40% dos homens disseram fazer
o mesmo.

Novo presidente da SBOT-ES
O ortopedista Alceuleir Cardoso de Souza
tomou posse na noite
de 28 de janeiro como
o novo presidente da
SBOT-ES. A cerimônia,
que aconteceu no auditório da Cooperativa dos Ortopedistas e
Traumatologistas do
Espírito Santo (Cootes), em Vitória, teve
João Carlos de Medeiros Teixeira
(à esq.) e Alceuleir Cardoso de
início às 19h, com o
Souza
presidente João Carlos de Medeiros Teixeira apresentando um balanço
financeiro, social e científico de seu mandato. Logo
após, seguiu-se a eleição da nova diretoria e a posse
do novo presidente, Alceuleir Cardoso de Souza.
Em sua primeira fala, o presidente conclamou todos os associados a trabalhar pelo fortalecimento da
Sociedade, apresentando e discutindo ideias. Na ocasião, ele anunciou a realização de um curso de técnicas AO e a manutenção do Congresso de Ortopedia e
Traumatologia do Espírito Santo. “Já está certa a rea-
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lização de um curso de técnicas AO para julho, com
24 vagas disponíveis; e do nosso congresso estadual,
que neste ano acontecerá em setembro, no Dia do
Ortopedista”, informou.
Além de ser prestigiada por associados, amigos e representantes de laboratórios parceiros, a cerimônia de
posse também contou com a presença de Antônio Carlos Paula de Resende, presidente da Associação Médica
do Espírito Santo (Ames); e de Hélio Barroso dos Reis,
presidente da Cootes. Os presidentes parabenizaram
a nova diretoria e defenderam uma maior proximidade entre as entidades como forma de fortalecimento
e desenvolvimento de trabalhos em comum, como a
produção de trabalhos científicos, por exemplo.
Diretoria 2010:
• Presidente: Alceuleir Cardoso de Souza
• Primeiro-vice-presidente: Adelmo Rezende Ferreira da Costa
• Segundo-vice-presidente: Marcelo Rezende da Silva
• Primeiro-secretário: José Carlos Xavier do Vale
• Segundo-secretário: Sérgio Ragi Eis
• Primeiro-tesoureiro: Francisley Gomes Barradas
• Segundo-tesoureiro: Valbert de Moraes Pereira
Conselho Fiscal
• Luiz Augusto Maciel • Massimo Nelson C. E Gurgel
• Alexandre André Ciríaco • Jovani Torres da Matta – suplente
• Sander Amorim Dalleprani – suplente
• Eduardo Braz Ferri – suplente
Delegado
• Akel Nicolal • Geraldo Lopes da Silveira
• José Lorenzo Solino

São Paulo

Inscreva-se para o COTESP

O 23°Congresso de Ortopedia e Traumatologia do
Estado de São Paulo, que será realizado nos dias 10,
11 e 12 de junho no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo, está com inscrições abertas. O
ortopedista que se inscrever até o dia 10 de abril,
terá desconto. Inscreva-se no site: www.cotesp2010.
com.br.

A SBOT-RO realizará em setembro deste ano o I
COTERO (Congresso de Ortopedia e Traumatologia
de Rondônia). Segundo Valmor Artur Patrício Jr., presidente do congresso, atualmente estão sendo definidos a data e os temas oficiais.
“Desde já convidamos a todos os ortopedistas para
participarem deste evento, que trará à Rondônia os
mais renomados colegas de nossa sociedade. Em
especial, convidamos os colegas da região Norte a
confraternizarem conosco em Porto Velho”, fala o
presidente Valmor. Informações podem ser obtidas
pelo e-mail colunavt@hotmail.com.

Pernambuco
Nova diretoria

Gustavo Sampaio de Souza Leão tomou posse na
presidência da SBOT Pernambuco no dia 28 de janeiro de 2010. O primeiro ato da presidência foi marcar

Ceará

Programação científica de 2010
No ano em que comemora 45 anos de fundação,
a Regional Ceará (SBOT-CE) organiza uma programação científica marcante. Para abrir a programação, vai ser realizado nos dias 9 e 10 de abril o
Simpósio de Coluna e Doença Osteometabólica. Em
seguida, acontece o Simpósio de Trauma e Bases do
Tratamento Cirúrgico Ortopédico, nos dias 18 e 19
de junho; o Simpósio de Artroscopia, nos dias 13
e 14 de agosto; e o Simpósio de Reconstrução Articular, que vai ser realizado no mês de novembro.
O XV Congresso de Ortopedia e Traumatologia do
Estado do Ceará (XV COTECE) vai ser realizado nos
dias 16, 17 e 18 de setembro e no seu último dia
será comemorado o Dia do Ortopedista, marcado
para 19 de setembro.

Essa nova seção, intitulada Bola Branca e Bola Preta, é um espaço aberto para críticas curtas e diretas sobre os aspectos positivos
e negativos relacionados à Ortopedia. As críticas e comentários poderão ser enviadas para o e-mail imprensa@sbot.org.br pelos
membros da SBOT que assim manifestarão seu grau de satisfação ou insatisfação a tudo que se refira à especialidade. Participe!

1. TEOT 2010 – um show de profissionalismo e credibilidade na avaliação de futuros membros da SBOT.
2. Ortopedistas brasileiros no Haiti: verdadeira demonstração de solidariedade. Trouxeram imagens e histórias chocantes da
realidade local.
3. SBOT 75 anos – uma linda história de amadurecimento e defesa em prol do ortopedista.
4. SBOTPrev: preocupada com o futuro dos membros da SBOT e seus familiares.

1. Dificuldade imposta pelos convênios médicos para a liberação de cirurgias de pronto-socorro, obrigando o ortopedista e
toda a estrutura de equipe hospitalar ficar à disposição, além do sofrimento do paciente e familiares. É uma vergonha!
2. Valores de honorários médicos da consulta de quem lida com vidas inferiores ao que se deixa em um salão de beleza ou à
gratuidade do garçom em almoço familiar de final de semana (ver artigo da página 18).
3. Aos colegas médicos, infelizmente às vezes ortopedistas, “auditores” dos convênios médicos que dificultam e sugerem para
interferir em conduta tomada pelo médico solicitante do procedimento.
4. Para a forma de divulgação em mídia aberta de técnicas ainda não totalmente evidenciadas cientificamente (PRP).

Espaço das Regionais

Congresso acontece em setembro

uma reunião de conselho dos ex-presidentes e Romeu
Krause para planejamento estratégico do ano. Também ficou acertada a volta do jornal da SBOT-PE.

Bola Branca e Bola Preta

JORNAL da

Rondônia

SBOT
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Espaço dos Comitês

SBOT
Osteoporose e Doenças
Osteometabólicas
ABOOM
O Comitê de Doenças Osteometabólicas da SBOT
mudou para Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo (ABOOM), mas todos os membros do
Comitê permanecem membros da nova Associação.
A alteração foi realizada durante assembleia-geral extraordinária durante o 41º CBOT. Também foi eleita a
diretoria para o biênio 2010-2011, constituída pelos
médicos: Márcio Passini Gonçalves de Souza (presidente), Marcos Tadeu Richard Ferreira (1° vice-presidente),
Bernardo Stolnick (2° vice-presidente), Itiro Suzuki (1°
secretário), Cecília Bento de Mello Richard Ferreira (2a
secretária), Cláudio Marcos Mancini Junior (1° tesoureiro) e Vandick Germano Queiroz (2° tesoureiro). Visite o
site da Associação: www.aboom.org.

Ortopedia Pediátrica
IX Congresso da SBOP
De 16 a 20 de junho será realizado o IX Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica, em Campos de Jordão.
Será realizado um pré-congresso reunindo participantes
do POSNA, SLAOTI e EPOS. Também já está confirmada
a presença de convidados estrangeiros com vasta experiência na prática da especialidade. A programação científica do evento será baseada em conferências internacionais e temas livres. O prazo para a apresentação desses
temas vai até dia 7 de março. Participe!

Contato com os associados
Para facilitar a interação entre os colegas, o Comitê
está editando um catálogo com informações de todos
os associados. Essa publicação será distribuída a todos
os membros durante o Congresso e servirá como um
índice de colegas em todo o Brasil. O material colaborará para o estreitamento e a manutenção dos vínculos
que costumam ser iniciados em encontros. Visite o site
da SBOP e atualize os seus dados (www.sbop.org.br).

Patologia da Coluna Vertebral
II Cominco
Com o objetivo de promover a integração e a atualização dos cirurgiões que atuam no tratamento da
coluna vertebral, o II Cominco – Congresso Brasileiro
de Cirurgia Minimamente Invasiva da Coluna Vertebral acontecerá de 22 a 24 de julho de 2010, no WTC
Sheraton Convention Center, em São Paulo. O evento,
presidido pelo prof. dr. Pil Sun Choe, é organizado pelo
Comitê de Cirurgia Minimamente Invasiva da Coluna
Vertebral (CCMI) da Sociedade Brasileira de Coluna
(SBC), com apoio da SBOT.
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Serão discutidos temas como: tratamento intervencionista da dor, discectomias percutâneas com ou sem
videoassistência, cirurgias com vídeo assistidas, estabilizações lombares dinâmicas, artroplastias nucleares e
discais e estabilizações lombares estáticas minimamente invasivas. As inscrições para temas livres terminam
no dia 30 de maio. Mais informações no site www.
cominco2010.com.br.

Cirurgia da Mão
SBCM: Passado, presente e futuro
Para comemorar os 50 anos
da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), foi editado um livro comemorativo
intitulado 50 Anos de Cirurgia
da Mão no Brasil 1959-2009,
escrito por Osvandré Lech e
Fernando Baldy. O lançamento
do livro ocorreu durante o 29º
Congresso Brasileiro de Cirurgia
da Mão, em São Paulo.
Gilberto Ohara, presidente da SBCM, espera que no
futuro possa vislumbrar uma Sociedade Brasileira de
Cirurgia da Mão cada vez mais forte, representativa,
atuante e dinâmica, composta por um quadro associativo muito participativo, prestando um serviço de
alta qualidade no atendimento às lesões da mão e dos
membros superiores. “Para isso, a atual diretoria espera que cada cirurgião da mão do Brasil participe e dê a
sua contribuição, fazendo a sua parte como um agente
proativo das ações a serem desempenhadas nesta empreitada”, ressalta o presidente.

Cirurgia do Joelho
XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho
O XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho promete ser a maior oportunidade de congraçamento entre os “joelhistas” do Brasil. A imensa procura deve-se
ao fato de um programa científico da maior envergadura, com a participação de praticamente todos os expresidentes da SBCJ ministrando palestras magistrais e
de nove convidados estrangeiros, que vão participar de
cursos, mesas e palestras dentro de suas áreas específicas na cirurgia do joelho. Segundo José F. Nunes,
Volga da SBCJ, o antecipado sucesso do Congresso,
deveu-se à avaliação positiva da gestão itinerante da
atual diretoria, que, capitaneada por Márcia Uchôa de
Rezende, percorreu durante o ano de 2009 todo o nosso país com cursos regionais, proporcionado a colegas
até então desconhecidos a chance de serem avaliados
pela diretoria e mostrarem seus talentos científicos ou
oratórios durante o nosso Congresso maior.

Trauma Ortopédico
XVI Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
De 20 a 22 de maio será realizado, no Hotel Deville
em Cuiabá, Mato Grosso, o XVI Congresso Brasileiro de
Trauma Ortopédico. O evento contemplará os principais temas do Trauma Ortopédico e já tem confirmada
a participação dos estrangeiros Bruce H. Ziran (EUA) e
Emanuel Gautier (Espanha). Serão realizadas conferências interativas, mesas-redondas modernas e tradicionais
em que a plateia será convidada a opinar e interagir,
discutindo e esclarecendo suas dúvidas. “Acontecerá
também, durante o Congresso, o Fórum do Trauma Ortopédico, no qual procuraremos identificar os principais
problemas e dificuldades enfrentados pelos ortopedistas
no atendimento dos pacientes com traumatismos do
aparelho locomotor”, acrescenta Jorge dos Santos Silva,
presidente do Comitê de Trauma Ortopédico.

Cirurgia do Ombro e Cotovelo
Atualização
A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo está organizando o 8º Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Ombro e Cotovelo (CBCOC), entre os dias
13 e 15 de maio, em Campos do Jordão (SP). A expectativa é de 800 participantes no evento, que contará
com quatro palestrantes internacionais: Leesa Galataz,
Brain Cole, Anders Ekelund e Sean Grey. Eles irão proferir palestras que contemplam os temas oficiais e de
grande interesse, abordando o que há de mais atual na
Cirurgia de Ombro e Cotovelo.
De acordo com o presidente do 8º CBCOC, Américo
Zoppi, a grade científica foi montada com o objetivo de
promover uma atualização nos principais temas relacionados à cirurgia do ombro e cotovelo: artroscopia, artroplastia e tratamento das fraturas complexas dessas articulações. “Esperamos apresentar ainda os protocolos de

reabilitação utilizados pelos ortopedistas no tratamento
dessas afecções e os trabalhos de pesquisa clínica. Nossos convidados internacionais foram escolhidos para nos
mostrar suas experiências baseadas nessas alterações”,
explica o presidente. Mais informações sobre o 8º CBCOC e toda a programação do evento podem ser obtidas no site www.cbcoc2010.com.br.

Quadril
SBQ – novidades em 2010
No início de janeiro, em Campinas (SP), a primeira
reunião da SBQ, presidida por Luiz Sergio Marcelino
Gomes, definiu as metas da nova diretoria, visando o
fortalecimento da entidade e integração dos associados. Na pauta, a implantação de comissões permanentes e especiais, que atuando em conjunto com o Conselho Consultivo, serão responsáveis pela elaboração
do regimento interno da SBQ, além de regulamentar
o novo estatuto, promover cursos de educação continuada e elaborar o planejamento estratégico para os
próximos anos.
Para setembro de 2010, destacamos o lançamento
do livro O Quadril, além da realização da tradicional
Joppaq-Ribeirão, que neste ano será em conjunto com
o I Congresso Latino-Americano de Cirurgia de Quadril. Visite o site www.sbquadril.org.br já totalmente
remodelado, disponibilizando aos associados links de
acesso a publicações científicas e outros serviços.

Espaço dos Comitês
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Ele ressalta ainda as atividades para 2010. “Novos
cursos tipo “Hands on” de Artroscopia e de Artroplastia estão sendo planejados e serão levados a diferentes
cidades do país, quando sugeridos e solicitados pelos
seus diretores regionais. Ofereceremos apoio científico,
logístico e financeiro a mais um encontro Lyones no
Brasil, aumentando assim a integração Brasil e França
na cirurgia do joelho”. Estudos multicêntricos Brasil/
Portugal estão em planejamento pelas duas diretorias,
proporcionando novas frentes ao cirurgião do joelho
brasileiro. “Todos esses contatos estrangeiros não nos
deixam esquecer de nossa entidade mãe, a SBOT, com
quem cooperaremos ativamente no Registro Nacional
de Artroplastias, na confecção da grade científica do
Congresso de Brasília e nas demais atividades relacionadas à cirurgia do joelho”, finaliza Nunes.

SBOT

Oncologia Ortopédica
Congresso do Comitê
“O comitê de Oncologia Ortopédica da SBOT e a Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica convidam
a todos os membros da SBOT para participarem do
congresso bianual do comitê, que neste ano está em
seu VII Congresso Nacional de Oncologia Ortopédica
e acontecerá na cidade de Porto de Galinhas no Hotel
Summerville entre os dias 21 a 24 de Abril de 2010.
Este ano, além da presença de vários profissionais representando os diversos estados brasileiros, também
contaremos com a presença estrangeira dos professores: Katsuro Tomita (Japão), Lor Randal (Estados Unidos), Mario Mercuri (Itália), Mikel San Julian (Espanha),
Hiroyuki Tsuchiya (Japão), Carlos Cuervo Lozano (México) e Juan Fuenzalida (Chile). Nos veremos em Porto
de Galinhas”.
Antonio Marcelo de Souza
Presidente do VII Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica

Eduardo Sadao Yonamine
Presidente do Comitê de Oncologia Ortopédica e da Associação
Brasileira de Oncologia Ortopédica (2009-2010).
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Enviados pelo ortopedista Arnóbio Moreira Felix, de Belo Horizonte – MG.
Um matemático, andando na rua,
encontra uma antiga colega dos
tempos da faculdade.
Conversando com ela, descobre
que a mesma tem três filhos e
pergunta a idade de cada um.
Ela diz: Como vc é matemático, terá
que adivinhar.
E dá algumas dicas:
- O produto da idade dos três filhos é
36.
Ele diz que somente com esse dado
não dá para saber.
Ela continua:
- A soma das suas idades é igual ao
n.º da casa ao lado.
Ele repete:
Ainda não dá para saber.
Ela prossegue:
- O mais velho toca piano.
Neste momento, ele diz:
Agora sim, dá para saber!

Sabe matemática? Cadê o R$ 1,00??
Eu, Tu e Ele....fomos comer no restaurante e no final a conta deu R$ 30,00.
Fizemos o seguinte: cada um deu dez reais...
Eu: R$ 10,00 Tu: R$ 10,00 Ele: R$ 10,00
O garçom levou o dinheiro até o caixa e o dono do restaurante disse o seguinte:
Esses três são clientes antigos do restaurante então vou devolver R$ 5,00 para
eles!
E entregou ao garçom cinco notas de R$ 1,00.
O garçom, muito esperto, fez o seguinte: pegou R$ 2,00 para ele e deu R$ 1,00
para cada um de nós.
No final ficou assim:
Eu: R$ 10,00 - R$1,00 que foi devolvido = Eu gastei R$ 9,00.
Tu: R$ 10,00 - R$ 1,00 que foi devolvido = Tu gastaste R$ 9,00.
Ele: R$ 10,00 - R$ 1,00 que foi devolvido = Ele gastou R$ 9,00.
Logo, se cada um de nós gastou R$ 9,00, o que nós três gastamos juntos
foi R$ 27,00. E se o garçom pegou R$ 2,00 para ele, temos:
Nós: R$ 27,00 Garçom: R$ 2,00 TOTAL: R$ 29,00

Agora eu pergunto.
Qual a idade dos três filhos?

Pergunta-se: Onde foi parar o outro R$ 1,00?

Leia com atenção:
Só pssaoes epsertas cnsoeugem
ler itso. Eu não cnogseui acreidatr
que relmanet pidoa etndeer o que
etvsaa lndeno. O pdoer fnemoeanl da mntee huamna, de aorcdo
com uma psqueisa da Unvireisadde de Cmabrigde, não ipmrota a
odrem em que as lteras em uma
plavara etsão, a úcina cisoa ipmotratne é que a piremira e a útimla
ltreas etseajm no lguar ctreo. O
rseto pdoe etasr uma ttaol bnauguça e vcoê adnia pdoreá ler sem
perolbmea. Itso pruqoe a mtene
haunma não lê cdaa lreta idnvidailuemtne, mas a pvrlaaa cmoo um
tdoo. Ipessrinaonte hien? É e eu
smrepe pnenesi que slortaerr era
ipmorantte! Se vcoê pdoe ler itso
pssae aidntae !!
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Respostas na próxima edição do Jornal da SBOT
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Divirta-se

SBOT

L ivro

Marketing Médico

Criando valor para o paciente
de Renato Gregório
O livro Marketing médico - criando valor para o paciente apresenta ao
médico as principais ferramentas e conceitos do marketing, sempre aplicando-os de maneira prática e objetiva ao cotidiano de consultórios e clínicas.
Como utilizar as ferramentas de gestão e as estratégias do marketing
para gerar credibilidade entre os pacientes e fortalecer sua imagem e reputação?
Com um texto claro e objetivo, o autor Renato Gregório responde a estas
perguntas, mostrando aos médicos os principais recursos disponíveis para
gerar credibilidade e confiança, valorizar sua imagem, oferecer serviços com
a melhor qualidade possível, encantar seus pacientes, motivar funcionários,
colaboradores e obter vantagem competitiva no mercado.
O livro desmistifica os conceitos de marketing e mostra como ações simples e inteligentes, a correta análise de fatores internos e externos, além
do adequado planejamento, fazem toda a diferença na construção de uma
carreira de sucesso.
Informações e vendas: www.editoradoc.com.br / (21) 2425-8878

O Jornal da SBOT disponibiliza um espaço para oportunidades de empregos, venda de equipamentos, ofertas para dividir horários em salas de consultório, entre outros assuntos pertinentes às necessidades do ortopedista. Aberto a todos os membros da SBOT, os interessados
em participar devem encaminhar um e-mail com as informações que desejam anunciar para:
imprensa@sbot.org.br. Aproveite desse novo espaço!

Oportunidade no Rio Grande do Sul
Vaga para médico traumatologista no Hospital de Caridade de Crissiumal, localizado no município de Crissiumal, a
496 quilômetros de Porto Alegre. A remuneração será fixa, com uma parte variável. Os interessados devem entrar em
contato através do e-mail: administracao@hccrissiumal.com ou pelos telefones (55) 3524-1177/(55) 3524-1156/
(55) 9613-9577, com Rafael.

Vaga para ortopedista
Necessito de ortopedista com título da SBOT para trabalhar em clínica ortopédica tradicional no bairro da Penha, em São
Paulo. Horário de trabalho: quartas-feiras das 8h às 19h e/ou sábados das 8h às 13h. Atendimento a convênios e particulares. Possibilidade de agendamento cirúrgico e excelente remuneração. Os interessados deverão enviar currículos resumidos
para o e-mail: diretoria@centroortopedicopenha.com.br.

Divirta-se

SBOTdá a dica

Classificados
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SBOT

Precisa-se de ortopedista
Precisa-se de ortopedista para atuar em cidade localizada no Oeste de Santa Catarina com 10 mil habitantes. Os ganhos
mensais são em torno de R$ 15.000, inicialmente. O contato deve ser feito através do telefone (49) 3622-4591 ou pelo
e-mail: ricardo.pillar@gmail.com.
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Comissão de Ensino e Treinamento: Alberto Naoki Miyazaki (presidente), Vincenzo Giordano
Neto, João Baptista Gomes dos Santos, Jamil Faissal Soni, César Rubens da Costa Fontenelle, Andre
Pedrinelli, Wagner Nogueira da Silva, Fernando A. Mendes Façanha Filho, José Luis Amim Zabeu.
Comissão de Dignidade e Defesa Profissional: Robson Paixão de Azevedo (presidente), Defesa
Profissional: Carlos Alfredo Lobo Jasmin Leonardo Eulálio de Araújo Lima, João Eduardo Simionatto.
Ética: Mário Jorge Lemos de Castro Lobo, Lauro Cosme dos Reis Filho, Renato de Brito Alencastro
Graça. Honorários Médicos e CBHPM: Luiz Egidio Costi, Hélio Barroso dos Reis, Fábio Dal Molin,
Comissão de Educação Continuada: Marco Antonio Percope de Andrade (presidente), Múcio
Brandão Vaz de Almeida, Maria Isabel Pozzi Guerra, Sandro da Silva Reginaldo, Marcelo Tomanik
Mercadante, Hélio Jorge Alvachian Fernandes, Rogerio Fuchs, Pedro Henrique Barros Mendes,
Alexandre Fogaça Cristante, Gilberto Luís Camanho - RBO, Alberto Naoki Miyazaki - CET, Walter
Manna Albertoni – Comissão Científica 42º CBOT – Presidente. Comissão de Controle de Material
Ortopédico: Sergio Yoshimasa Okane (presidente), Nelson Franco Filho, João A. Matheus Guimarães,
Edison Noboru Fujiki, Carlos Henrique Maçaneiro, Nelson Keiske Ono. Comissão de Congressos:
Cláudio Santili, Moisés Cohen, Renato de Alencastro Graça, Paulo Lobo Junior, Osmar Avanzi.
Comissão de Publicação e Divulgação: Cláudio Santili, Arnaldo José Hernandez, Fernando Baldy
dos Reis (Sec. Adj)., Moisés Cohen, Gilberto Luís Camanho. Comissão de Estatuto e Regimentos:
Karlos Celso Mesquita (presidente), Roberto Attílio Lima Santin, Osmar Pedro Arbix de Camargo,
Jaime Wageck, Edison José Antunes, Ricardo Sprenger Falavinha. Comissão de Interatividade
Social (Campanhas Públicas, Responsabilidade Social e Marketing): Osvandré Luiz Canfield
Lech (Coord. E Ações Institucionais), Glaydson Godinho (Secretário Adjunto). Crianças: Miguel Akkari,
Edílson Forlin. Adultos: José Sérgio Franco Marcelo Abagge. Atividades Esportivas: Aires Duarte
Junior, Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral. Comissão de Tecnologia da Informação: Eduardo
Sadao Yonamine (presidente), Clark Masakazu Yazaki, Marcelo Carvalho Krause Gonçalves, Sérgio
Zylbersztejn, Luis Marcelo de Azevedo Malta, Ingo Schneider, Leonardo Cortes Antunes. Comissão
Nacional de Benefícios e Previdência Social: Ricardo Esperidião (presidente), Pedro Péricles Ribeiro
Baptista, Itiro Suzuki, Milton Valdomiro Roos, Salvador Luiggi Oliveira, Elson Sousa Miranda. Sub
Comissão Especial: William Belangero, Carlos Henrique Ramos. Conselho Editorial da RBO da
SBOT: Gilberto Luís Camanho (presidente), Akira Ishida, Helton Luiz A. Defino, Sérgio Luiz Checchia,
José Sérgio Franco, Carlos Roberto Schwartsmann, Gildásio de Cerqueira Daltro. Conselho Editorial
do Jornal da SBOT: Moisés Cohen (presidente), Sandro da Silva Reginaldo, Benno Ejnisman, Rodrigo
Galinari, Rene Jorge Abdalla, Pedro Doneux Santos, Paulo Colavolpe. Comissão de Integração
das Regionais: Adalberto Visco (presidente), Marcelo José C. Bezerra (Nordeste), Chang Chia Pó
(Norte), Augusto Braga dos Santos (C. Oeste), Giana Silveira Giostri (Sul), Túlio Diniz Fernandes
(SP), Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral (RJ), Marco Antonio de Castro Veado (MG). Comissão
de Integração dos Comitês: Flávio Faloppa (presidente), Rogerio Teixeira (T. Desportiva), Ademir
Schuroff (Joelho), Eduardo da Frota Carrera (Ombro), Augusto Cesar Monteiro (Pé), Anastácio Kotzias
Neto, Jorge dos Santos Silva. Comissão Para Assuntos da AMB/CFM: Tarcisio E. Barros Filho
(presidente), Akira Ishida, Arnaldo José Hernandez, Hélio Barroso dos Reis, Celso Hermínio Picado,
Aloísio Fernandes Bonavides Jr., Gilberto Francisco Brandão, Mario Jorge Lemos de Castro Lobo.
Comissão de Assuntos Internacionais: Reynaldo Jesus Garcia (presidente), José Sérgio Franco,
Patricia M. de Moraes Barros Fucs, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Neylor Pace Lasmar, Marcos Esner
Musafir, Fernando Baldy dos Reis. Comissão Especial de Implantação do Selo de Certificação de
Qualidade: Marcos Esner Musafir (presidente), Armando Augusto de A.Teixeira, Gilberto Waisberg,
Roberto Attilio de Lima Santin Márcio Passini Gonçalves de Souza, Michael Simoni, Nelson Franco Filho,
João Maurício Barretto. Comissão de Ex-Presidentes: Gilberto Luis Camanho, José Sergio Franco,
Neylor Pace Lasmar, Walter Manna Albertoni, Arlindo Gomes Pardini, Marcos Esner Musafir, Tarcisio
E. P. Barros Filho, Romeu Krause Gonçalves. Comissão de Políticas Públicas: Paulo Lobo Júnior
(presidente), Mário Lúcio Heringer Ronaldo Ramos Caiado, Francisco Ramiro Cavalcante, Verônica
Fernandez Vianna, Henrique Mota Neto, Ivan Chakkour , Silvio Mendes. Sub-Comissão Especial
– SUS: Sebastião Vieira da Silva, Carlos Alberto Almeida de Assunção, Eduardo Luis Cruells Vieira.
Comissão de Diretrizes 2010: Roberto Sérgio de Tavares Canto (presidente), Rodrigo Montezuma
C. de Assumpção, Osvaldo Guilherme Nunes Pires, Marcos Sakaki, José Octávio Soares Hungria João
Carlos Belotti (Secretário Adjunto), Marcos Britto da Silva Susana dos Reis Braga, Amâncio Ramalho
Júnior, Tabata de Alcântara, Epitácio Leite Rolim Filho, André Luis Fernandes Andujar.Comissão de
Estudo Epidemiológicos em Ortopedia e Traumatologia: Geraldo Motta Filho (presidente), Caio
Augusto de Souza Nery (Secretário Adjunto), Mauricio Kfuri Junior, Roberto Luiz Sobania, Robert
Meves, Paulo Roberto B. de Toledo Lourenço, Helencar Ignácio. Comissão Especial de Censo
do Exercício da Ortopedia: Rames Mattar Junior (presidente), Alceu Gomes Chueire (Secretário
Adjunto), José Edilberto Ramalho Leite, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, Eriko Gonçalves Filgueira,
Antonio Marcos Ferracini. Comissão Especial de Ensino de Graduação em Ortopedia: Osmar
Avanzi (presidente), Flávio Faloppa, Osmar Pedro Arbix de Camargo, Olavo Pires de Camargo, Luiz
Roberto Gomes Vialle, Luiz Antônio Munhoz da Cunha, José Sergio Franco, Carlos A. Vasconcelos
Giesta, Saulo Monteiro dos Santos, Marcio Carpi Malta, Luiz Roberto Stigler Marczyk, Hamilton da
Rosa Pereira, Roberto Sérgio de Tavares Canto, Marco Antonio Percope de Andrade. Comissão
Especial de Registro Nacional de Próteses: Luiz Carlos Sobânia (presidente), Luiz Sérgio Marcelino
Gomes, Roberto Sérgio de Tavares Canto, Silvio Neupert Maschke, Sergio Yoshimasa Okane, Marcus
Vinicius Galvão Amaral. Comissão de Preceptores: Wilson de Mello Alves Junior (presidente), Rui
Maciel de Godoy Junior (Sec. Adj.), Sérgio Mendonça, Rogerio Carneiro Bitar, Maria Fernanda Sylber
Caffaro, André Kuhn, Romeu Krause Gonçalves. Conselho Fiscal 2010: Glaydson Gomes Godinho –
Efet., Fernando Baldy dos Reis – Efet., Luiz Carlos Sobania – Efet., Pedro Péricles Ribeiro Batista–Supl.,
José Sérgio Franco - Supl., Romeu Krause Gonçalves – Supl.
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Agenda de Eventos

JORNAL da

Comissões da SBOT

SBOT
Evento: Congresso Internacional de
Osteossíntese Endomedular e
Jornada de Reabilitação do Paciente
Traumatizado
Data: 15 a 17 de Abril de 2010
Local: Gramado RS Brasil
Site: http://liveeventos.com.br
Evento: VI Congresso Brasileiro de Oncologia
Ortopédica
Data: 21 a 24 de Abril de 2010
Local: Porto de Galinhas Recife PE Brasil
Site: http://www.aboo.org.br
Evento: VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo
Data: 13 a 15 de Maio de 2010
Local: Campos do Jordão Convention Center
Campos do Jordão SP Brasil
Site: http://www.cseventos.net
Evento: 30º Congresso Brasileiro de Cirurgia
da Mão
Data: 13 a 15 de Maio de 2010
Local: Minascentro Belo Horizonte MG Brasil
Evento: 16º Congresso Brasileiro de Trauma
Ortopédico
Data: 20 a 22 de Maio de 2010
Local: Hotel Deville Cuiabá MT Brasil
Evento: 23º COTESP - Congresso de Ortopedia
e Traumatologia do Estado de São
Paulo
Data: 10 a 12 de Junho de 2010
Local: Centro de Convenções Frei Caneca São
Paulo Brasil
Evento: IX Congresso Brasileiro de Ortopedia
Pediátrica e V Congresso Latino
Americano de Ortopedia Pediátrica
Data: 16 a 20 de Junho de 2010
Local: Grande Hotel Senac Campos do Jordão SP
BRASIL
Evento: VII Congresso Gaúcho de Ortopedia e
Traumatologia do RS
Data: 17 a 19 de Junho de 2010
Local: Hotel Serrano Gramado RS Brasil
Site: http://www.cgot2010.com.br
Evento: II COMINCO - Congresso Brasileiro
de Cirurgia e Técnicas Minimamente
Invasivas da Coluna Vertebral
Data: 22 a 24 de Julho de 2010
Local: Sheraton São Paulo - WTC Convention
Center São Paulo SP Brasil
Site: http://www.cominco2010.com.br
Evento: VI Congresso Latino Americano de
Órgãos Artificiais e Biomateriais
(COLAOB 2010)
Data: 17 a 20 de Agosto de 2010
Local: Gramado RS Brasil
Site: http://www. ufrgs.br/colaob2010

1-4,8-10

Reduz a progressão da OSTEOARTRITE .
1-4

Reduz o uso de AINEs
e seus riscos .
5-7

DOSE ÚNICA DIÁRIA .
11

Contraindicação: é contraindicado a pacientes durante a gravidez.
Interação medicamentosa: pode favorecer a absorção gastrintestinal de tetraciclinas.
CONDROFLEX® (sulfato de glicosamina + sulfato sódico de condroitina) Apresentação: Cápsula - cada cápsula contém 500,0 mg de sulfato de glicosamina + 400,0 mg de sulfato sódico de condroitina,
embalagens com 20, 40 e 60 cápsulas. Sachê - cada sachê contém 1,5 g de sulfato de glicosamina e 1,2 g de sulfato sódico de condroitina, embalagens com 15 e 30 sachês de 4,135 g cada um.
Uso adulto. Uso oral. Indicações: é indicado no tratamento de artrose ou osteoartrite primária e secundária e suas manifestações. Contraindicações: em pacientes com hipersensibilidade à glicosamina,
condroitina ou a qualquer outro componente da fórmula, durante a gravidez e lactação, e a pacientes com fenilcetonúria ou com insuficiência renal severa. Precauções e advertências: administrar
com cautela CONDROFLEX® em pacientes com sintomas indicativos de distúrbios gastrintestinais, história de úlcera gástrica ou intestinal, diabetes mellitus ou na constatação de distúrbios do sistema
hematopoiético ou da coagulação sanguínea, bem como em portadores de insuficiência renal, hepática ou cardíaca. Se ocorrer eventualmente ulceração péptica ou sangramento gastrintestinal em
pacientes sob tratamento, a medicação deverá ser suspensa imediatamente. Recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento. Devido à inexistência de dados do uso durante a
gravidez, CONDROFLEX® não deve ser utilizado nessa condição. Não existem informações sobre a passagem do medicamento para o leite materno, sendo desaconselhado seu uso nessa condição, e as
lactantes sob tratamento não devem amamentar. Interações medicamentosas: a administração de sulfato de glicosamina pode favorecer a absorção de tetraciclinas e reduzir a de penicilina e cloranfenicol.
Não existe limitação para administração simultânea de analgésicos ou anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Pode ocorrer potencialização da ação de anticoagulantes como a varfarina e aspirina,
aumentando as chances de sangramento. Reações adversas: as mais comuns são de origem gastrintestinal, de intensidade leve a moderada, consistindo em desconforto gástrico, diarreia, náusea, prurido
e cefaleia. Pode provocar erupções eritematosas do tipo alérgicas. Posologia: Para cápsulas: 1 cápsula, 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições ou segundo indicação médica. Para sachês: 1 sachê por
dia, dissolvido em 1 copo com água. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS - 1.2214.0069. SAC: 0800-166575. Informações adicionais disponíveis aos profissionais da saúde mediante solicitação
à Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A – Edifício Berrini 500 – Praça Prof. José Lannes, 40 – CEP 04571-100 – São Paulo – SP. Para informações completas, consulte a bula do produto.
1. Richy F et al. Structural and symptomatic efficacy of glucosamine and chondroitin in knee osteoarthritis. Arch Intern Med 2003;163:1514-1522. 2. Bruyere O, and Reginster JY. Glucosamine and
chondroitin sulfate as therapeutic agents for knee and hip osteoarthritis. Drugs Aging 2007;24(7):573-580. 3. Reginster JY et al. Long-term effects of glucosamine sulphate of ostoarthritis progression:
a randomized, placebo-contolled clinical trial. Lancet 2001;357:251-56. 4. Pavelká K et al. Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis. Arch Intern Med 2002;162:2113-23.
5. Morreale P et al. Comparison of the antiinflammatory efficacy of chondroitin sulfate and diclofenac sodium in patients with knee ostoarthritis. J Rheumatol 1996;23:385-391. 6. Chiba T et al. Upper
gastrointestinal disorders induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs. Inflammopharmacology 2008;16:16-20. 7. Ofman JJ et al. A metaanalysis of severe upper gastrointestinal complications
of nonsteroidal antiinflammatory drugs. J Rheumatol 2002;29(4):804-812. 8. Lipiello L. Glucosamine and chondroitin sulfate: biological response modifiers of chondrocites under simulated conditions
of joint stress. OsteoArthritis and Cartilage 2003;11:335-342. 9. Hungerford MW, Valaik D. Chondroprotective agents: glucosamine
and chondroitin. Foot Ankle Clin. 2003 Jun;8(2):201-19. 10. Reginster JY, Bruyere O, Lecart MP, Henrotin Y. Naturocetic (glucosamine
and chondroitin sulfate) compounds as structure-modifying drugs in the treatment of osteoarthritis. Current Opinion in Rheumatology
2003,15:651-655. 11. Bula do produto.
A persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado.

