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SBOT Entrevista
O Jornal da SBOT 
conversou com o 
diretor da Anvisa, 
Dirceu Brás Aparecido 
Barbano sobre 
a situação dos 
materiais ortopédicos 
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Quero agradecer a carta 
publicada neste número, em 
Cartas ao Editor, do colega 
Brêtas, TEOT 2588, auditor em 
Saúde, e me permitir usá-la 
como “gancho” de meu edito-
rial e assim abordar esse tema 

tão complexo e árido que tem influenciado os caminhos 
da Ortopedia nacional e que, infelizmente, tem ficado 
“embaixo do tapete”.

Pensei muito se deveria fazer um editorial tão polêmico, 
mas concluí que infelizmente em algum momento temos 
que tocar o “dedo na ferida” e que não se faz uma boa 
omelete sem quebrar ovos. No mínimo irá servir como 
âncora para iniciarmos boas discussões e, quem sabe, ser 
o início de uma conversação para a verdadeira “caça às 
bruxas”.

Concordamos plenamente que não podemos generalizar 
o comportamento do auditor e tampouco do ortopedista 
brasileiro como bons ou maus profissionais, mas reitero que 
a situação está beirando ao CAOS com trágicas consequên-
cias para o paciente, que acaba sendo o maior prejudicado 
nessa história. Ter uma cirurgia necessária negada algumas 
vezes, com várias idas e vindas de pacientes, familiares e 
equipes médicas ao hospital, na tentativa de realizar algum 
procedimento ou, ainda, aguardar um dia inteiro no PS 
para uma liberação de guia, muitas vezes em detrimento 
de um melhor prognóstico, são situações extremamente 
inconvenientes e aborrecedoras. Para ganhar quanto?

É incontestável que os valores dos honorários pagos pelo 
SUS e pela grande maioria dos convênios e cooperativas 
médicas são inconcebíveis para a atividade profissional que 
exercemos e para a responsabilidade que assumimos com 
a saúde de nossos pacientes e perguntamos: por que se 
paga tão mal ao médico? Sem generalizar, vamos tentar 
entender. Talvez porque boa parte do que os convênios, 
cooperativas e seguradoras recebe de seus associados seja 
direcionado para o pagamento dos hospitais e do material 
cirúrgico utilizado, em que a Ortopedia figura entre as cam-
peãs de consumo e custo. Para que o sistema fique viável, 
na outra ponta está o fabricante/distribuidor de material 
cirúrgico que, para entrar e se manter no mercado, faz 
qualquer “negócio” em benefício primeiro do médico, que 
ganha mal e recebe porcentagem pelo uso de seus mate-
riais, e segundo do hospital, que negocia polpudos des-
contos no valor da nota fiscal emitida pelo distribuidor de 
material cirúrgico, às vezes com valores extorsivos, mas que 
serão cobrados da fonte pagadora (convênios, seguradoras 
e cooperativas), na íntegra. Colocando isso à parte, o pro-
blema vai mais além, em relação à qualidade dos materiais. 
Assim, DHS, placas ou parafusos não são iguais entre os 
diferentes fabricantes, como os colegas auditores podem 

pensar, e a falta do controle de qualidade desses materiais 
não é sentida atrás de uma mesa e sim na sala cirúrgica, 
quando um parafuso entorta ou quebra, metaloses, etc. 

Portanto, essa avaliação mais profunda de quem é quem 
deve sim ser de responsabilidade da Anvisa, órgão sério e 
competente para tais avaliações técnicas, mas que deve 
considerar também a avaliação prática de quem as utiliza, 
razão pela qual a SBOT tem procurado desenvolver parceria 
com a Anvisa para auxiliar na eliminação de maus fabrican-
tes de materiais. A SBOT não aprova nem reprova nada em 
suas “barraquinhas de quermesse”, nem interfere hoje na 
escolha de material, pois não tem elementos para tal. Mas 
seguramente em breve estará corroborando com a Anvisa 
para tais decisões.

Quanto aos patrocínios em congressos nacionais ou inter-
nacionais, o assunto é muito controverso. A declaração de 
conflito de interesses, a nosso ver, deve ser obrigatória e 
temos tentado implantar isso na maioria de nossos even-
tos. A educação continuada dos médicos ortopedistas deste 
país continente chamado Brasil, em geral, é feita através de 
cursos e congressos, sendo inviável parar de trabalhar para 
frequentar periodicamente os grandes serviços acadêmicos 
para atualização, pois muitos ortopedistas de nosso país mal 
ganham para pagar suas contas. Ora, será que o SUS ou as 
seguradoras, convênios e cooperativas vão tomar essa ini-
ciativa? Ou não lhes interessa ter o médico atualizado com 
novas técnicas e condutas em benefício de nossos pacien-
tes? A SBOT faz sua parte através da Comissão de Educação 
Continuada, que tem se preocupado muito com os progra-
mas para melhorar o nível de nosso ortopedista.

Quanto ao uso de materiais sem evidências científicas ou 
sem a devida autorização da Anvisa, a SBOT se coloca fron-
talmente contra e em nenhum momento o artigo de nosso 
jornal reflete a impressão positiva e oficial da utilização do 
PRP, tanto que procuramos opiniões de experientes profis-
sionais de todo o mundo para dar ao nosso associado uma 
ideia real, em nível mundial, sobre esse tema.

O que a SBOT tem feito para mudar esse cenário, no 
mínimo nebuloso, é se aproximar da Anvisa, discutir com a 
Abimo sobre os materiais e, por fim, estar aberta para dis-
cutir com os senhores auditores e fontes pagadoras quais 
as melhores soluções de conveniência bilateral, pois talvez 
por decisões irreais e de interesses escusos tomadas no pas-
sado encontramo-nos hoje nesse “abismo”. 

A SBOT, por intermédio de sua diretoria executiva, estará 
sempre aberta e “mostrando sua cara” para discussões que 
vislumbrem o benefício ético do ortopedista brasileiro.

Aproveito para dar os parabéns a todos os ortopedistas 
da nossa instituição nesses 75 anos de SBOT, com a convic-
ção de que melhores dias estão por vir.

Moisés Cohen 

debater para crescer

Moisés Cohen
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DISPARADA
Geraldo Vandré 
e Theo de Barros

Se você não concordar
Não posso me desculpar
Não canto pra enganar
Vou pegar minha viola

Vou deixar você de lado
Vou cantar noutro lugar.

Na boiada já fui boi
Boiadeiro já fui rei.

Na periferia tórrida e seca da 
cidade, um bando de moleques, 
saindo apressado da escola, logo 
colocava dois tijolos aqui e duas 
latas de óleo ali e estavam prontas 
as traves para demarcar o gol. Os 
dois metidos a capitães do time já 
iam tirando par ou ímpar, toquinho 
ou “jo ken po” e começavam logo 
a escolher os moleques do seu time. 
Normalmente eram cinco para cada 
lado. A bola improvisada rolava 
pererecando, o poeirão comia solto 
e “treis vira, seis acaba”, e acabava 
mesmo. Nem mais, nem menos. 
Sem juiz, sem nada, num código 
de confiança e intransponibilidade 
legal, sem igual.

Com o meu irmão, o Dé, tínha-
mos uma senha para as situações 
em que não se podia mentir, nem 

omitir: contrato! Com isso nos 
obrigávamos a dizer somente a ver-
dade, nada mais que a verdade.

Havia muito comumente acordos 
entre amigos que se “congelavam” 
diante da ordem: “Estátua!” ou 
“Como está fica!”. E outras mais.

Por que me lembrei disso? É sim-
ples: a vida era muito mais prática, 
reta e ética. O que é certo, é certo, 
dizia-se. E éramos moleques, ape-
nas e tão-somente moleques. 

Hoje não dá para confiar, nem 
mesmo quando sob contrato, 
escriturado, lavrado e selado. Vem 
um gajo, travestido de importante 
e diz: “Há outras maneiras de se 
interpretar a lei. Lei, ora a LEI!”.

Na prática social diária, é impres-
sionante como hoje, o “ban-
dido” quer que a sua culpa (que 
é a culpa dele) se transforme num 
problema nosso (não dele, mas 
sim meu e seu).

Então, de repente: “Please sir, ask 
to your folks: no more chocolate!”. 
O tupiniquim vem na mesma linha 
e diz: “Doutor, assim num dá! – Os 
seus colegas tão querendo muito!”  
– Só pensam nisso!”. Chegam tam-
bém pelos ares, palavras beligeran-
tes com máximas: “Tá vendo? O 
médico nem liga mais pra tabela, 
nem lança a cobrança, porque é 
mixaria!”.

Por outro lado, gatunos do sis-
tema estão assistindo de camarote. 
Internei doente meu, veio de outro 
estado, outra cidade, com aquele 
“coonvênio” que nega tudo fora 
do domicílio e tira da reta sempre. 
É sempre aquela batalha do libera-
não libera, “preciso de mais isso e 
mais aquilo” etc. Moral: foi parti-
cular, o hospital e tudo: na conta, 
o hospital botou tudo que eu 
teria direito de usar, mas não usei. 
Exemplo? Cobraram três óculos de 
proteção contra raios-X. Você já 

usou algum? Vinte fios de sutura?! 
Cinquenta pares de luvas?! Dreno 
aspirativo?! E depois, o problema 
passa a ser nosso, do doente e 
meu, pois, segundo eles, “não 
economizei” (sic).

A Agência Nacional de Saúde 
exige perfuradores de ar compri-
mido ou nitrogênio. Você, que 
trabalha num hospital federal, 
estadual ou municipal, tem isso à 
disposição para bem tratar o con-
tribuinte? Os procedimentos hoje 
são mais seguros, adequados e 
menos invasivos sob visão radios-
cópica (ponto). Há disponibilidade 
ampla, geral e irrestrita desse dis-
positivo onde você trabalha?

Questiona-se muito a relação 
médico-empresa na facilitação 
para congressos. Você conhece 
algum plano estatal para estimu-
lar, financiar, facilitar, enfim, a 
educação médica? Ou é como eu 
e tantos outros? Você sai pagando 
tudo, deixa de trabalhar e, quando 
volta, as contas estão aí. O que 
você aprendeu você aplica no 
João, no Pedro e no Mané. Não 
importa de onde ele é: SUS, con-
vênio ou privado!!!

A verdade é a seguinte: não há 
santinho nessa história! Muita 
gente usurpa e se locupleta: o cor-
rupto e o corruptor, na indústria, 
no governo, no plano de saúde, 
no hospital e coisa e tal. Há sim 
prejudicados pela generalização 
mal-intencionada. Estes são: o 
paciente, que é vítima dos contra-
tos e das promessas políticas, e o 
bom médico, que ainda investe no 
seu aprimoramento com a espe-
rança de ser reconhecido. São 
do tipo que ainda acreditam que 
“TREIS” VIRA, SEIS ACABA!

 Cláudio Santili
Presidente da SBOT

“Treis” vira, seis acaba

Cláudio Santili
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Especial para o
    Dia do Ortopedista

Uma história 
de muitas conquistas

A Sociedade Brasileira de Or-
topedia e Traumatologia (SBOT) 
chega aos seus 75 anos como a 
maior instituição de Ortopedia e 
Traumatologia da América Latina 
e uma das maiores do mundo. 
Desde o início, todas as diretorias 
jamais se desviaram dos pilares 
evocados na sua criação e que até 
hoje lhe servem de sustentação: 
formação adequada, atualização e 
valorização profissional. Criada em 
19 de setembro de 1935, a SBOT 
cresceu à sombra de pessoas que 
dedicaram suas vidas à dignidade 

profissional, ao ensino e à educa-
ção continuada na especialidade. 
Num país onde as instituições são 
colocadas à prova continuamen-
te, a SBOT vem demonstrando 
sua pujança, fruto do trabalho de 
mentes que idealizaram e de mãos 
que executaram uma tarefa árdua: 
levar o conhecimento aos locais 
mais distantes do país. 

Em 2002, a SBOT tinha 11 co-
missões, e 6.931 membros. Atu-
almente, a SBOT tem 26 comis-
sões e mais de 10 mil associados 
de todo o Brasil. Os dois últimos 

congressos realizados em Porto 
Alegre, em 2008, e no Rio de Ja-
neiro, em 2009, reuniram mais de 
10 mil ortopedistas preocupados 
em se atualizar e manter o padrão 
da Ortopedia brasileira. 

Esses números mostram o cresci-
mento da SBOT em menos de 10 
anos.

No Brasil, o grande trabalho da 
SBOT é em prol da defesa profis-
sional, da educação continuada e 
da constante atualização de todos 
os ortopedistas. Para isso, realiza 
periodicamente congressos, fóruns, 
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Especial para o
    Dia do Ortopedista

projetos e aulas. Neste ano, a Co-
missão de Educação Continuada 
está se empenhando na realização 
de projetos presenciais, on-line e 
impressos. A Comissão de Ensino 
e Treinamento (CET) é responsável 
por um dos mais reconhecidos tra-
balhos da SBOT: o Exame para Tí-
tulo de Especialista em Ortopedia 

e Traumatologia (TEOT). Na sua 40ª 
edição, a prova é exemplo para ou-
tras sociedades brasileiras. Ações e 
trabalhos  não param de acontecer, 
voltados para o crescimento da Or-
topedia brasileira e da evolução do 
ortopedista. 

Todas essas conquistas são fruto 
do trabalho árduo de mais de 10 mil 

ortopedistas associados que vestem 
a camisa da SBOT e fazem dela uma 
sociedade forte, reconhecida e atu-
ante. Parabéns a você, ortopedista, 
que se dedica em prol da nossa espe-
cialidade e de um melhor atendimen-
to à população. A SBOT, com a sua 
ajuda, trabalha para construir novos 
75 anos de muitas conquistas.

 Fórum Nacional de Defesa 
Profissional . . . . . . . . . . . . . . . . .

O conhecimento é a principal fer-
ramenta. Partindo desse princípio, 
a Comissão de Dignidade e Defesa 
Profissional da SBOT organizará o 
1º Fórum Nacional de Defesa Pro-
fissional. “Para o ortopedista poder 
negociar suas condições de traba-
lho com as operadoras de saúde, 

ele precisa estar informado sobre todos os aspectos 
legais que envolvem a negociação”, explica Robson 
Azevedo, presidente da comissão. 
O Fórum está previsto para acontecer em setembro 
e outubro em todas as regionais. O formato adotado 
será o mesmo em todos os estados. “A ideia é fazer um 
debate nacional sobre como os ortopedistas estão li-
dando com as operadoras de saúde”, ressalta Robson. 

 Livro dos 75 anos da SBOT . . . . .
Coordenado por Fernando Baldy e Marcelo Mercadan-
te, o livro apresentará um resgate histórico dos 75 anos 
da SBOT, com uma seleção de documentos e fotos.  

 Cartilha jurídica  . . . . . . . . . . . . .  
Com o principal objetivo de orientar o médico ortope-
dista, a cartilha terá informações básicas sobre assun-
tos específicos da Ortopedia e ensinará o médico como 
lidar em determinadas situações. 

 Clube de Benefícios  . . . . . . . . . .  
Coordenado por Sandro Reginaldo, o projeto trará uma 
série de vantagens para o associado como descontos 
em diversos serviços. 

 Catálogo de Membros . . . . . . . .
A SBOT está atualizando o catá-

logo de membros. O material 
disponibilizará informações 

atualizadas sobre todos 
os ortopedistas associa-
dos da SBOT. 

 Pesquisa Ibope . . . . . . . . . . . . . .
Encomendada pela SBOT e pelo laboratório EMS, a 
pesquisa avalia o relacionamento dos ortopedistas bra-
sileiros com as fontes pagadoras

 Buttom 75 anos SBOT  . . . . . . . .
Orgulho de ser SBOT. Para ho-
menagear o ortopedista brasi-
leiro, a SBOT criou um buttom 
em comemoração aos seus 75 

anos. Todos os associados o 
receberão em outubro de 

2010. 

Comemorações dos 75 anos
Para celebrar seu jubileu de diamante, a SBOT preparou uma série 
de ações que beneficiará os ortopedistas e a Ortopedia Brasileira
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Aposentadoria
por exposição à radiação

A atuação profissional em ativida-
des consideradas perigosas, como 
exposição a agentes nocivos biológi-
cos e serviços de assistência em que 
haja contato obrigatório com ma-
teriais infectocontagiantes, garante 
aos médicos o direito à aposentado-
ria por tempo de serviço aos 25 anos 
de trabalho. Da mesma forma, os 
ortopedistas que realizam cirurgias 
utilizando-se de equipamentos de ra-
diação ionizante também são benefi-
ciados pelos Decretos n° 53.831/64 
e 83.080/79, que regulamentam o 
direito. Além do tempo especial, os 
profissionais também têm direito ao 
cálculo desse tempo de forma dife-
renciada, com a conversão do tempo 
especial em comum, com um acrés-
cimo compensatório, mediante apli-
cação de um fator de conversão de 
40% (quarenta por cento).

A atividade médica possui a pre-
sunção absoluta de insalubridade 
(relativa à categoria profissional) até 
o advento da Lei 9.032 de 1995. Na 
prática, qualquer médico ortopedis-
ta, até 1995, tem direito ao reco-
nhecimento à aposentadoria especial 
por categoria profissional, ou seja, 
direito a se aposentar com 25 anos 
de trabalho, e após 1995, para que 
continue gozando tal direito, deverá 
comprovar a exposição aos agentes 
nocivos ou perigosos. É justamente 
nesse ponto que há dificuldade dos 
médicos para comprovar a efetiva ex-
posição aos agentes.

A Previdência Social tem apresen-
tado resistência ao reconhecimento 
da atividade especial exercida pelo 
contribuinte individual, alegando 
que este não estaria incluso entre 

os beneficiários da aposentadoria 
especial.

A comprovação do tempo de ser-
viços prestados com exposição aos 
agentes nocivos ou perigosos deverá 
ser realizada de acordo com a forma 
que o ortopedista desenvolve ativida-
de, além da comprovação documental 
referente ao vínculo com a Previdên-
cia Social, tais como carteira de traba-
lho, comprovantes de recolhimento, 
certidões de tempo de serviços, entre 
outros. O laudo técnico, que deve ser 
apresentado por médicos com vínculo 
CLT ou público (estatutário), deve in-
formar as exatas condições em que o 
trabalho foi realizado.

É importante ressaltar que os médi-
cos servidores públicos também têm 
direito à obtenção do benefício de 
se aposentar com 25 anos de servi-
ços, utilizando-se a mesma regra da 
iniciativa privada, em virtude de uma 
omissão legislativa existente desde a 
promulgação da Constituição Federal 
de 1988.

O documento atual utilizado é o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP). Trata-se de um documento 
histórico laboral que deve conter 
as atividades exercidas, os registros 
ambientais, os resultados de moni-
toração biológicos e os dados admi-
nistrativos. Esse documento é forne-
cido pela empresa na qual o médico 
desempenha sua atividade. No caso 
de negativa no fornecimento de tal 
documento pelo ente público, a ex-
posição deverá ser comprovada por 
meio de laudo técnico elaborado 
por terceiros. 

Já os médicos profissionais, com 
atuação liberal autônoma, coopera-

dos ou sócios de sociedade de pres-
tação de serviços médicos (pessoa 
jurídica), denominados como con-
tribuintes individuais, podem ter o 
tempo reconhecido como especial, 
após 1995, tal como ocorre com 
aquele que possui relação contra-
tual direta com estabelecimento de 
saúde. No entanto, o posicionamen-
to comumente adotado pelo INSS, 
com esteio na Instrução Normativa 
n° 78/02, é de que a partir de 29 
de abril de 1995 não é possível o 
enquadramento do trabalhador au-
tônomo, porque não existe forma 
de comprovar a exposição a agentes 
nocivos prejudiciais à saúde de for-
ma permanente, não ocasional nem 
intermitente.

A comprovação dessas atividades 
pode ser feita através do carnê de re-
colhimento comprovando a inscrição 
na atividade de médico, inscrição no 
cadastro da prefeitura local como pro-
fissional autônomo, recolhimentos do 
Imposto sobre Serviços (ISS), relatórios 
de cirurgias ou recebimento de cirur-
gias (pagamentos por operadoras), 
entre outros. Também os profissionais 
autônomos que executam serviços, in-
clusive em seus próprios consultórios 
ou clínicas, e que estiverem expostos 
a agentes nocivos, poderão eles mes-
mos elaborar o formulário exigido. O 
laudo técnico, no entanto, deverá ser 
elaborado por terceiros.

ELP Advogados 
Informações:

www.advsaude.com.br/sbot
(11)3142-8828/8826/8825

E-mail: advsaude@uol.com.br
skype: advsaude

Ortopedistas que realizam cirurgias utilizando-se de equipamentos de 
radiação ionizante são expostos a agentes nocivos biológicos e, por isso, têm 

direito à aposentadoria especial 



SBOT realiza pesquisa 
com ortopedistas brasileiros

O seguro de saúde é muito me-
lhor que o SUS, dizem os ortopedis-
tas, mas a maioria dos especialistas 
já teve procedimentos indicados aos 
pacientes que foram negados pelas 
seguradoras. Essas são conclusões 
da pesquisa SBOT, encomendada 
ao Ibope pela Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia com 
400 ortopedistas e traumatologistas 
de todos os estados brasileiros.

Para o presidente da entidade, 
Cláudio Santili, está na hora de 
discutir o futuro do atendimento 
médico, porque a pesquisa revela 
dados preocupantes: dos 91% dos 
médicos que atendem os planos 
de saúde, segundo o Ibope, 55% 
já tiveram cirurgias negadas, 37% 
tiveram pedidos de exames e proce-
dimentos ambulatoriais recusados, 
25% receberam negativas de ma-
terial cirúrgico, 12% tiveram nega-
tivas para a solicitação de próteses, 
9% afirmam que tiveram implantes 
recusados e 8% registram negativa 
de tratamento alternativo, além de 
7% que revelam negativas nos pe-
didos de internação clínica. Santili 
afirma que os procedimentos solici-
tados são essenciais para o correto 
diagnóstico e tratamento dos pa-
cientes. “A prescrição ao paciente é 
um direito do médico e não deveria 
haver esse nível de interferência.” 

Outro dado importante é que 
27% das negativas foram dadas 
por funcionários dos planos e não 
por auditores médicos. “O auditor 
médico é o responsável técnico das 
empresas, mas geralmente não apa-

rece quando há negativas e ficamos 
com o ônus de explicar nossa con-
duta para um funcionário ou aten-
dente sem qualificação necessária 
para compreender a importância 
da prescrição”, diz Santili. Do total 
de médicos ouvidos pelo Ibope, 4% 
tiveram mais de cem atendimentos 
rejeitados no ano passado. 

Entre as justificativas dos planos 
para as negativas, segundo os en-
trevistados, predominam a falta 
de vagas no hospital, a falta de 
cobertura contratual, a carência 
e o alto custo do procedimento. 
Contudo, 22% afirmaram que 
após sua interferência pessoal, 
quase todos os atendimentos 
negados foram revertidos a fa-
vor do paciente. Para 51% dos 
entrevistados, o relacionamen-
to com planos e operadoras é 
regular e 26% o classificam 
como ruim ou péssimo. 

Claudio Santili ressalta que a 
baixa remuneração paga aos 
médicos também contribui 
para a deterioração das rela-
ções entre os profissionais, 
SUS e planos de saúde. “O 
SUS paga de R$ 8 a R$ 12 
por consulta; já os planos, 
convênios e cooperativas, 
de R$ 15 a R$ 42, e os mes-
mos médicos cobram de R$ 
100,00 a R$ 150,00 em 
consultas particulares.”

Segundo o presidente 
da SBOT, sob a alegação 
de que os custos hospi-
talares, exames, próteses e implan-

tes são altos, os hospitais retêm 
a maior parte do valor pago pelos 
procedimentos enquanto o médico 
continua recebendo honorários vis. 
“Entretanto”, diz, “cabe a nós ouvir 
as reclamações dos pacientes, seja 
pelo alto custo ou pelas negativas, 
porque estamos na linha de frente e 
somos os seus interlocutores. É esse 
quadro que a SBOT quer mudar na 
discussão nacional que planeja abrir 
sobre o futuro do atendimento mé-
dico e será vital a participação do 
paciente”, conclui.

Pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT) com apoio do laboratório EMS - aponta que pacientes e 

médicos são prejudicados pelos planos de saúde
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Este ano, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia completa o seu jubileu de diamante. São 75 anos 
de história, conquistas e realizações pela Ortopedia brasileira e para o ortopedista. Nesta seção, entrevistamos quatro 

ortopedistas que explanaram sobre a importância de ter o título de especialista e fazer parte da sociedade. Confira 
por que vale a pena ser SBOT!

1) Qual é a importância de ter o Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT)?
2) Quais são os desafios da SBOT nas questões ligadas ao trabalho e à carreira do médico ortopedista?
3) O que você acha de ser membro da SBOT?
4) Quais são as vantagens e os benefícios que você tem em ser SBOT?
5) Na sua opinião, o que a SBOT pode fazer para melhor atender ao associado?

QUESTÕES

Por que vale 
a pena ser SBOT

George Bitar
67 anos – Santos, SP 

1) O TEOT da SBOT a cada dia que 
passa tem mais importância para 
o ortopedista, pois é documento 
fundamental para se inscrever em 
concursos públicos, ser credenciado 
junto aos planos de saúde e, prin-
cipalmente, ser reconhecido pela 
comunidade médica brasileira.

2) A SBOT, através da sua Comissão de Ética, Honorários 
Médicos e Dignidade Profissional, está sempre pre-
sente junto às nossas principais lideranças da classe 
médica e de outras sociedades de especialidades, 
muitas vezes liderando movimentos por melhores 
condições de trabalho e remuneração. Luta pelo cre-
denciamento universal, em que todos os ortopedistas 
têm direito a atender a todos os convênios, inclusive a 
Unimed. O Jornal da SBOT é um instrumento útil para 
debater temas que interessam a você e tudo o que diz 
respeito ao que está sendo feito pela nossa entidade 
em todas as comissões, regionais, etc.

3) Ser membro da SBOT é um orgulho que precisa ser 
sempre lembrado. Principalmente pelos ortopedistas 
mais jovens, que precisam se engajar nas atividades 

científicas e da dignidade profissional, pois de nada 
vale conhecer inúmeras técnicas, próteses maravilho-
sas, material de síntese importados, se no dia a dia não 
conseguimos pôr em prática aquilo, usando materiais 
nem sempre adequados e recebendo valores que são 
verdadeiras esmolas. Temos de nos valorizar.

 
4) Os benefícios e vantagens que a SBOT oferece se con-

centram na educação médica continuada que preen-
che o ano todo e culmina no CBOT. Muitos cursos 
pelo Brasil afora, com apoio do Ministério da Saúde, 
levaram a colegas que estão mais distantes cursos de 
atualização. A Revista Brasileira de Ortopedia, agora 
indexada, é entregue regularmente no endereço de 
cada ortopedista, bem como o Jornal da SBOT. Os 
preços de inscrição em todos os congressos e jorna-
das são menores para nossos sócios. A biblioteca vir-
tual e o site exclusivo dos sócios têm tudo o que você 
precisa saber.

5) Infelizmente falta participação do ortopedista para 
que a SBOT ofereça muito mais aos seus associados. 
Para que isso ocorra, é necessário que saibam o que a 
entidade tem a oferecer a todos e em todas as áreas. 
O site é uma ótima ferramenta para isso.
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Cláudio Pompei
58 anos – Muriaé, MG 

1) O Título de Especialista em 
Ortopedia e Traumatologia é muito 
importante como realização pes-
soal, e  é diferencial para a atuação 
no mercado de trabalho.

2) Tanto o plano de carreira para 
os médicos ortopedistas como a 
implantação da Classificação Bra-

sileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) estão entre os desafios da SBOT. Ambos 
trarão uma remuneração digna para a classe 
médica, incentivando o seu desenvolvimento e 
aprimoramento científico, melhorando ainda mais 
o atendimento à população.

3) É uma honra e ao mesmo tempo uma grande res-
ponsabilidade, pois faço parte de uma sociedade 
que preza pela certificação de seus associados.

4)  A SBOT é uma sociedade atuante que se preocupa 
não só com o aprendizado, exercício da profis-
são, como também com a valorização do médico 
ortopedista dentro de um contexto ético e social. 
Ela mantém o profissional atualizado por meio da 
Revista Brasileira de Ortopedia e com a realização 

Fábio Eduardo Infantine 
51 anos – Pirassununga, SP 

1) A habilitação de fato para 
exercer a Ortopedia e Traumato-
logia, visto a seriedade que nossa 
sociedade imprime ao exame de 
especialidades.

2) O maior desafio é conquistar-
mos uma remuneração justa, que 
dignifique o nosso trabalho. No 

interior de São Paulo, em Pirassununga, onde eu 
trabalho, 70% do atendimento que prestamos 
é para o SUS, em regime de plantão de sobrea-
viso e a tabela de remuneração é irrisória para 
essa disponibilidade. A meu ver, deveríamos ser 
remunerados como funcionários públicos que 
somos. A nossa remuneração deveria ser com-
parada aos salários da magistratura, visto que 
nosso trabalho é tanto, ou mais, importante. 

de congressos nos quais são apresentados traba-
lhos que demonstram o profissionalismo e a quali-
dade do ortopedista brasileiro. Com a realização de 
sua prova para obtenção do Título de Especialista 
(TEOT) ela qualifica o médico ortopedista, apresen-
tando-o a população com um diferencial. Dentre os 
inúmeros benefícios concedidos pela SBOT posso 
citar alguns de maior relevância, como o SBOTPrev 
(Plano de Aposentadoria Privada), que nos permite 
prevenir os riscos sociais de morte prematura, inva-
lidez para o trabalho e sobrevivência, e também as 
campanhas de responsabilidade social que fazem a 
interação da Ortopedia com a população, levando 
informações essenciais de um profissional preocu-
pado com a saúde e a qualidade de vida de seus 
pacientes. Posso destacar algumas campanhas de 
grande importância como “Transporte adequado 
salva a vida da criança”, “Para redução de riscos no 
trânsito” e “Mochilas escolares”.

5) Há 33 anos como médico ortopedista atuando nos 
grandes centros e no interior, conheço as particulari-
dades de cada um. Posso sugerir à SBOT a criação de 
uma comissão do interior com o intuito de conhecer 
a realidade do médico ortopedista que lá exerce sua 
profissão facilitando a comunicação entre ambos.

Assim teríamos um plano de carreira com traba-
lho e salário justo e digno.

3) Estamos congregados em uma entidade forte 
e representativa na sociedade brasileira, o que 
muito nos dignifica.

4) O reconhecimento da comunidade em estar 
habilitado a exercer a especialidade. A atua-
lização constante proporcionada pela SBOT 
em vários cursos e congressos que a sociedade 
realiza. 

5) Estar mais próximo do interior com as suas 
regionais visando a atender mais de perto as 
necessidades locais como condições de traba-
lho, ajudando a buscar recursos para melhor 
atendermos a população.
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Campanha alerta para o uso 
correto da cadeirinha

No dia 1° de setembro, no vão-
livre do MASP houve distribuição de 
folhetos e a exposição de um carro 
acidentado, com a seguinte faixa: 
“A criança que estava sendo trans-
portada neste veículo não usava uma 
cadeira de segurança...”. No mesmo 
dia, no Santana Parque Shop- 
ping, ortopedistas participaram do 
fórum de discussão sobre o tema e 
orientaram a população sobre os ris-
cos de a criança ficar solta no carro. 
A ação deu continuidade à campa-
nha Criança Protegida no Carro que 
a SBOT vem promovendo ao longo 
do ano.  

Denatran adota dados da SBOT 
em campanha nacional 

Em paralelo à campanha orga-
nizada pela sociedade, o Denatran 
realiza a Semana Nacional de Trân-

sito 2010, com dados da SBOT. O 
estudo realizado pela SBOT indica 
que apenas 11% dos passageiros 
utilizam o cinto de segurança no 
banco traseiro. O risco de morte 
do condutor que utiliza o cinto de 
segurança por causa de um passa-
geiro do banco traseiro sem cinto 
é cinco vezes maior do que seria 

se esse passageiro estivesse retido 
pelo cinto.

“Se uma criança estiver devida-
mente protegida pela cadeirinha e 
pelo cinto de segurança, espera-se 
que diminua em 70% o risco de 
morte num acidente de trânsito”, 
explica Miguel Akkari, do Comitê de 
Ortopedia Pediátrica da SBOT.

Fernando Garcia Filho
51 anos − Salvador, BA 

1) É sentir-se seguro, protegido por 
ter uma estrutura como a SBOT 
dando um grande apoio, profissio-
nal e, por que não dizer, pessoal, 
pois a SBOT tem os seus membros 
como verdadeiros filhos. Os verda-
deiros pais são aqueles que cuidam 
e ensinam por onde os filhos devem 

ir. Essa é a nossa SBOT. O TEOT nos dá essa identifica-
ção, a verdadeira identificação como ortopedistas. 

2) Esses desafios estão intimamente interligados. A 
SBOT tem um grande desafio, uma grande respon-
sabilidade sobre os ortopedistas mais novos (recém-
saídos da residência médica) e os mais antigos, na 
incansável luta pela melhoria da qualificação, sem-
pre dentro da ética e bem-estar do nosso paciente. 
Acredito que tecnicamente qualificados os ortope-
distas estarão mais bem preparados. Dessa forma, 

poderão prestar uma assistência muito mais segura 
e eficaz ao seu paciente. 

3) Eu me orgulho de pertencer a essa digna associa-
ção, organizada e que está sempre preocupada 
com a melhoria técnica e com o bem-estar dos seus 
membros. 

4) Acesso à continuidade da educação e, consequen-
temente, a melhoria da qualificação são vantagens 
importantes para os membros da SBOT. Essas vanta-
gens lhes dão um grande benefício, a segurança para 
enfrentar o dia a dia da nossa profissão. 

5) Acredito que na área de defesa profissional e 
melhoria dos honorários médicos tenhamos ainda 
algum trabalho a realizar. Devemos continuar essa 
luta pela valorização do nosso trabalho e a melhor 
remuneração.
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Miguel Akkari (ao centro) com os alunos Bruno Rudelli e Hanna Kim, durante ação no MASP



Paralamas do Sucesso 
fará apresentação no 42º CBOT

Acessibilidade significa não ape-
nas garantir que pessoas com de-
ficiência, ou mobilidade reduzida, 
participem de atividades que in-
cluam o uso de produtos, serviços 
e informação. mas a inclusão e a 
extensão do uso destes por todas 
as parcelas presentes em uma de-
terminada população. Com este 
mote, o 42º Congresso Brasilei-
ro de Ortopedia e Traumatologia 
terá a participação de dois cadei-
rantes renomados no meio cientí-
fico e social. 

Lídio Toledo Filho, ortopedista 
e cadeirante, dará uma palestra 
no encerramento do congresso 
sobre acessibilidade para o cirur-
gião cadeirante. Na parte social, 
o 42º CBOT receberá para a festa 

do ortopedista o grupo Paralamas 
do Sucesso, liderado por Herbert 
Vianna, também cadeirante. “Com 
a presença dessas duas figuras ilus-
tres no meio acadêmico e social, 
vamos mostrar como a SBOT tra-
balha em prol da acessibilidade”, 
ressalta Paulo Lobo, presidente do 
congresso. 

Durante o evento, também serão 
realizadas campanhas de orienta-
ção sobre a osteoporose, preven-
ção e tratamento, e campanha do 
pedestre seguro, já que a cidade de 
Brasília é considerada uma cidade 
modelo no que se refere ao tema. 
“A SBOT está encampando essa 
ideia e vamos divulgar para todo o 
Brasil”, explica Lobo. 

O 42º CBOT está praticamente 

pronto aguardando a chegada de 
todos os ortopedistas brasileiros. 
As inscrições com desconto podem 
ser feitas no site www.cbot2010.
com.br até o dia 10 de outubro. 
“Aguardamos a visita de todos os 
médicos e seus acompanhantes 
para a grande festa da Ortopedia 
brasileira.” 

Novos sócios 
Pela primeira vez os novos só-

cios serão recepcionados no con-
gresso com um coquetel de boas-
vindas. Ao todo, a SBOT tem 407 
novos sócios e os três primeiros 
receberão um presente do 42º 
CBOT. “Será um evento intimista 
de boas-vindas com a presença 
do presidente da SBOT, Claudio 
Santili”, finaliza Lobo.  

Apresentação da banda levantará a questão sobre a acessibilidade 
no congresso de Brasília

Paralamas do Sucesso
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Fórum
 SBOT 2010

O encontro da liderança 
da Ortopedia Brasileira 
Reunião aconteceu de 19 a 22 de agosto em Ubatuba (SP). 
Confira o resumo nas próximas páginas
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Marco Antonio Percope

Fórum da SBOT discute o 
futuro da Ortopedia Brasileira
De 19 a 22 de agosto a liderança da Ortopedia brasileira se reuniu para dis-
cutir e apresentar os trabalhos realizados, além de planejar novas ações em 
prol da Ortopedia. “O debate e a exposição de ideias são a melhor maneira de 
traçarmos os novos caminhos da nossa especialidade. Para isso, nos reunimos 
nesses três dias de Fórum”, ressalta Cláudio Santili, presidente da SBOT. O Fó-
rum aconteceu em Ubatuba, São Paulo, patrocinado pelo Aché Laboratórios 
Farmacêuticos.

Comissão de Educação Continuada (CEC)
Em 2010, a comissão trabalhou na criação de materiais impressos (elaboração de 

oito livros), projetos mistos (com livro e CD), cursos e aulas on-line, cursos presenciais 
e a elaboração da parte científica do CBOT. “Para 2011, pretendemos estar com todo 
o planejamento de projetos da CEC pronto em outubro de 2010”, fala Marco Anto-
nio Percope, presidente da CEC. Ele ressalta também a importância do envolvimento 
dos comitês e regionais na elaboração dos trabalhos da comissão. “A participação 
ativa de todos é muito importante. Aproveito e peço também que todos os presiden-
tes fiquem atentos para não marcarem os eventos no mesmo dia. Isso prejudica 
muito a realização dos trabalhos.” 
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Alberto Miyazaki

Flávio Faloppa

Comissão de Ensino e Treinamento (CET)

Comissão de Integração dos Comitês 

Segundo Alberto Miyazaki, presidente da CET, os novos projetos da comissão têm 
sido desenvolvidos com sucesso, graças à parceria com a Comissão de Tecnologia da 
Informação. “O primeiro sinal de sucesso foi o TEOT, realizado em janeiro de 2010, 
que ocorreu de forma eficiente e consistente. Os resultados foram divulgados duas 
horas após o término das avaliações dos candidatos.” Seguindo a linha da evolução 
no processo de ensino e treinamento, a CET está desenvolvendo o método de avalia-
ção a distância, pela internet. O primeiro teste foi em julho, envolvendo R3 de nove 
serviços. “Foi um teste bem proveitoso. Tivemos colegas realizando a prova de vários 
estados brasileiros e até mesmo dos Estados Unidos”, ressalta Miyazaki.

Quanto ao TEOT, Alberto promete mudanças que melhorarão o exame, conside-
rado um exemplo para outras sociedades. “A partir deste ano, pretendemos avaliar 
os candidatos quanto à capacidade técnica, em que possivelmente introduziremos 
uma prova de habilidades. Por se tratar de uma novidade e em fase de teste, os 
candidatos serão avaliados, mas as notas não serão computadas junto às outras 
notas.” Outra grande conquista será a realização do TEOT em duas fases, devido 
ao avanço das avaliações on-line. A ideia é que o candidato realize a prova escrita 
em seu estado, sob a coordenação da CET com auxílio das regionais. Aqueles que 
forem aprovados irão a Campinas para realizar as provas prática e teórica. “Obvia-
mente são novas ideias e toda novidade é alvo de críticas, mas esperamos estar no 
caminho correto e deixar um legado útil e eficiente à sociedade dos ortopedistas”, 
finaliza o presidente da CET.

A comissão foi criada porque foi percebida certa dificuldade para trabalhar a inte-
gração dos comitês com a SBOT. “Como a Comissão de Integração das Regionais, 
também sugerimos a criação de um cargo de diretoria para a Comissão de Integra-
ção dos Comitês. Acredito que dessa maneira poderemos aproximar ainda mais os 
comitês, que são sociedades fortes, da SBOT nacional”, diz Flávio Faloppa, presi-
dente da comissão. 

Um dos principais pontos apresentados foi a defasagem dos procedimentos médi-
cos e materiais ortopédicos na tabela do SUS e da ANS. Muitos procedimentos cirúr-
gicos não fazem parte do rol de procedimentos do SUS e da ANS. “Por isso, preci-
samos que os comitês enviem sugestões sobre o que tem que mudar, quais são os 
problemas apresentados em suas subespecialidades, para que possamos unir forças 
e mudar a atual situação”. 

Comissão Nacional de Benefícios e Previdência Social
A Comissão Nacional de Benefícios e Previdência Social é responsável pelos pro-

jetos SBOTPrev e Aposentadoria por Exposição a Radiação. O SBOTPrev (plano de 
previdência privada da SBOT), implantado desde fevereiro, já tem 264 participantes 
cadastrados, dos quais 259 ativos. “A evolução mostra que, até julho deste ano, 
tivemos um crescimento efetivo e uma resposta muito positiva”, acrescentou Ricardo 
Esperidião, presidente da comissão. Outro grande projeto da SBOT, e que tem sido 
muito procurado, é a aposentadoria por exposição a radiação. “Já tivemos 569 orto-
pedistas interessados nessa aposentadoria e quatro colegas já entraram com ação 

judicial. Recebemos também 317 e-mails solicitando pareceres e documentos e 
esclarecimentos referentes à aposentadoria”, ressalta. Ricardo Esperidião



Fó
ru

m
 d

a 
SB

O
T 

 

JO
R

N
A

L 
d

A

SBOT

18 Julho / Agosto 2010

Comissão para Assuntos da AMB/CFM
Akira Ishida, membro da comissão, falou sobre os principais assuntos que estão 

sendo discutidos no governo relacionados às especialidades médicas. Segundo ele, 
a Ortopedia precisa se unir com outras especialidades para assegurar a qualidade 
do atendimento médico. “Preocupa-me a grande quantidade de vagas e o número 
indiscriminado de novos cursos. Precisamos unir forças e mostrar a importância 
da nossa especialidade perante o governo.” Ele apresentou também informações 
sobre a preocupação da relação médico - indústria, posicionamento do Ministério 
da Saúde em criar diretrizes para as especialidades médicas, e a criação de novas 
residências médicas em Medicina do Tráfego e Trauma.

Akira Ishida

Comissão de Controle de Materiais Ortopédicos 
Em 2010, a comissão criou o projeto “Monitoramento de implantes ortopédicos” em 

conjunto com a Anvisa e com o Grupo Hospitalar Conceição. Esse projeto faz a análise 
de próteses de quadril e de joelho, nacionais e importadas, para a certificação da quali-
dade dos implantes. A SBOT também está com um representante na Câmara Técnica de 
Implantes, da AMB, no Grupo de Estudos CB26, da ABNT, REMATO e Câmara Técnica 
de Ortopedia do SUS. Nos dias 2 e 3 de setembro foi realizada a 1ª Oficina Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia onde foi discutido o diagnóstico da atenção à saúde 
em Traumatologia e Ortopedia e como melhorar as condições atuais. “Nosso grande 
desafio é conhecer as dificuldades e as necessidades em todo o país para podermos 
trabalhar em todas as questões”, diz Sérgio Okane, presidente da comissão.Sérgio Okane

Adalberto Visco

Comissão de Integração das Regionais
O principal objetivo da comissão é manter o fortalecimento das regionais. Para 

isso, a comissão participa ativamente de todas as atividades das regionais, levando 
a missão e a filosofia da SBOT nacional, além de dar suporte e atendê-las em todas 
as necessidades. “O envolvimento da SBOT nacional foi muito importante para o 
crescimento e a valorização das regionais. Nossos próximos projetos são: melhorar 
o repasse para as regionais, estimular a participação dos presidentes nos fóruns de 
planejamento e aproximar a comissão da diretoria, com a criação de um cargo. Dessa 
maneira, conseguiremos ainda mais fortalecer e unir a SBOT”, diz Adalberto Visco, 
presidente da comissão.

Comissão de Interatividade Social
Segundo Osvandré Lech, presidente da Comissão de Interatividade Social, o obje-

tivo da comissão é mostrar, da maneira mais ética possível, os avanços da Ortopedia. 
Para isso, a SBOT contrata serviços de assessoria de imprensa e marketing para pro-
porcionar visibilidade a seus projetos, trabalhos científicos e campanhas. “Só este 
ano, foram realizadas três campanhas de orientação que proporcionaram uma exce-
lente divulgação na mídia. A ideia é fazer com que as ações sociais da SBOT criem 
um impacto positivo na população”, ressalta Lech.  

Osvandré Lech
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Comissão de diretrizes
A criação de diretrizes está relacionada à demanda crescente por respostas às 

questões técnico-científicas feitas pela AMB e pela SBOT. Segundo Roberto Canto, 
presidente da Comissão de Diretrizes, uma diretriz é a coletânea das melhores evi-
dências científicas sobre determinado assunto e tem como objetivo informar sobre 
os melhores procedimentos a serem seguidos tendo por fundamento a medicina 
baseada em evidência científica. “Fizemos o primeiro livro do Projeto Diretrizes da 
AMB exclusivamente de especialidades. Hoje a SBOT é citada como exemplo”, res-
salta Canto. Para a nona edição do livro Projeto Diretrizes da AMB, a SBOT forneceu 
11 diretrizes já prontas. A sociedade também já realizou seis cursos de treinamento 
para a elaboração de diretrizes com 120 participantes. Atualmente várias diretrizes 
estão em andamento, sendo elaboradas por 36 participantes. “Nossas dificuldades 
estão relacionadas às desistências durante o processo de confecção das diretrizes. 
Precisamos pensar em maneiras para evitar isso e até mesmo criar atrativos para o 
comprometimento do ortopedista”, explica. Ele também falou sobre a importância 
da atualização das diretrizes. “É um grande desafio, pois precisamos atualizar as 
diretrizes em decorrência do avanço do conhecimento. Precisamos de um modo de 
mantê-las atualizadas.”

Roberto Canto

Comissão de divulgação do Livro 75 anos SBOT 
Em comemoração aos 75 anos da SBOT, será lançado no 42º CBOT um livro, 

coordenado por Fernando Baldy e Marcelo Mercadante. “A ideia é fazer um res-
gate histórico da SBOT”, ressalta Baldy. O livro, intitulado 75 anos de história, de 
1935 até 2010, terá uma seleção de fotos e documentos históricos, depoimentos 
de ex-presidentes, além de fatos que consagraram, e consagram até os dias de 
hoje, a SBOT como sociedade forte e representativa. O livro será um documento 
importante da sociedade e será disponibilizado na Biblioteca Nacional de Brasília. 
“Também disponibilizaremos o livro em versão eletrônica que poderá ser baixada 
de graça na Apple Store. É uma forma de todos terem acesso a esse material, esteja 

onde estiver”, ressalta Baldy. Na versão eletrônica, serão disponibilizados todos 
os documentos digitalizados e fotografias usadas na confecção do material.

Fernando Baldy

Comissão de dignidade e defesa Profissional
Durante sua apresentação, Robson Azevedo, presidente da Comissão de Digni-

dade e Defesa Profissional ressaltou a importância de informar os médicos orto-
pedistas sobre seus direitos e deveres em todo o Brasil. “Atualmente os planos 
de saúde detêm todas as informações. Não temos conhecimentos sobre o que 
é TUSS, TISS, COPISS, entre outros aspectos e, se não nos informarmos, a ten-
dência é cada vez mais sermos prejudicados”, fala Robson. Para evitar isso, será 
realizado o 1º Fórum Nacional de Defesa Profissional da SBOT, para levar as infor-
mações necessárias para todos os ortopedistas. “Todas as regionais realizarão o 
fórum esclarecendo dúvidas e, mais do que isso, será criado um documento para 
orientação do médico e, inclusive, uma carta de Brasília, dos ortopedistas com 
algumas respostas sobre suas principais dúvidas e quais caminhos para os proble-
mas serem solucionados”, finaliza.

Robson Azevedo
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Comissão de Tecnologia da Informação
O enfoque da comissão é estritamente ortopédico no desenvolvimento e gerencia-

mento de sistemas. O principal objetivo é adequar as necessidades da SBOT aos siste-
mas de informação e tecnologia e programar ferramentas de divulgação da informa-
ção, preservando a segurança e o sigilo dessas informações. “Atualmente, a comissão 
desenvolve 31 projetos que seguem um cronograma de solicitação, pessoa responsável 
e tempo que demora a ser desenvolvido”, explica Leonardo Antunes, membro da comis-
são, que fala também das necessidades atuais. “Precisamos padronizar as solicitações 
de serviços, adequar o quadro de funcionários e melhorar a integração com comissões 
e comitês”, ressalta.

Leonardo Antunes

Comissão Especial de Implantação do Selo de Certificação de Qualidade
Marcos Musafir, presidente da Comissão de Implantação do Selo de Certifica-

ção de Qualidade da SBOT falou sobre os avanços com empresas interessadas 
na aquisição do selo. “Foi fechado um acordo com a empresa Ortopé de calça-
dos, que foi muito proveitoso. Também fizemos contato com uma empresa de 
colchões que quer desenvolver o colchão do ortopedista”, apresenta Marcos. 
Ele também falou do contato com uma fábrica de iogurte que tem interesse em 
criar um iogurte com cálcio para os idosos. Para a aquisição do selo, são feitos 
testes bastante rigorosos, dentro da lei brasileira, evitando qualquer tipo de con-
tratempo. “O selo, além de proporcionar uma visibilidade positiva para a SBOT, 
também traz uma receita considerável à sociedade”, ressalta.Marcos Musafir

Uma nova sede para SBOT
Moisés Cohen, tesoureiro da SBOT, apresentou os principais motivos de porque 

comprar uma nova sede da sociedade. Quando a atual sede foi comprada, em 
2002, a SBOT tinha 12 colaboradores, 11 comissões, 52 diretores e 6.931 mem-
bros. Atualmente, a sociedade tem 24 colaboradores, 26 comissões, 215 direto-
res e mais de 10 mil sócios. “Estamos com pouco espaço para nos reunir, além 
de não oferecermos um local ideal de trabalho aos nossos colaboradores. Com a 
aquisição de uma sede maior, proporcionaremos melhores condições de trabalho 
para todos”, explica Moisés.

Moisés Cohen

Comissão Especial Ensino de Graduação em Ortopedia
Segundo Osmar Avanzi, presidente da comissão, foram analisados os trabalhos que 

poderiam ser mantidos e os que poderiam ser desenvolvidos. Em 2009, foi feita uma 
enquete com todas as faculdades de medicina do Brasil para saber quais tinham o 
departamento de Ortopedia. “Devido ao baixo retorno, resolvemos reformular e reen-
viar essa enquete a todas as faculdades, depois de identificar quem são os coordena-
dores responsáveis pela graduação”, explica ele. A comissão também está trabalhando 
na elaboração de um livro on-line com trabalhos científicos já publicados e confeccio-
nados. “Para isso, está sendo feita uma pesquisa com todos os serviços e membros da 
comissão e uma consulta ao departamento jurídico da SBOT.” Outro trabalho bastante 
importante, levantado por Avanzi, é a aproximação das ligas estudantis.Osmar Avanzi
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Previdência não é 
apenas aposentadoria

Você não leu errado: previdência 
não é só aposentadoria. Da mesma 
forma que investir em poupança 
não é garantia de manutenção do 
padrão de vida da família. No Brasil, 
o conceito de previdência perdeu-se 
em meio às discussões sobre nosso 
sistema de aposentadoria e acabou 
virando sinônimo para a renda que 
todos os que trabalham desejam que 
um dia garanta sua tranquilidade. 
Mas o significado é bem maior que 
isso e faz com que muitas pessoas, 
por falta de conhecimento, plane-
jem de maneira errada a segurança 
financeira pessoal e da família.

Ser previdente é estar preparado 
para enfrentar os três riscos sociais: 
morte, invalidez para o trabalho e so-
brevivência. A morte é uma espécie 
de tabu que precisa ser “encarado” 
quando está em jogo a segurança 
financeira da família. Já a invalidez 
para o trabalho faz com que profis-
sionais, principalmente autônomos, 
tenham que se precaver caso um 
dia não possam mais exercer suas 
profissões. E a sobrevivência é o que 
todos estamos fadados a enfrentar 
com o aumento da expectativa de 
vida e os avanços da medicina. E 
como a tendência é vivermos mais 
que nossos pais, precisamos nos 
precaver para manter um padrão 
de renda para a conhecida terceira 
idade. Portanto, pensar apenas na 
aposentadoria não é garantia de um 
futuro tranquilo.

Entendido o conceito, como ter 
certeza de que o investimento feito 
é o correto para suas necessidades? 
Os profissionais associados à SBOT 
não precisam se preocupar com 
isso, porque o SBOTPrev, por ser um 
plano feito exclusivamente para es-

ses profissionais, foi moldado den-
tro do conceito exato de previdência 
e, mais que isso, respeitando as ca-
racterísticas típicas da profissão. Um 
ponto fundamental é que a venda 
seja feita por um profissional com-
petente, um corretor de seguros 
que seja também um consultor de 
benefícios, treinado para identificar 
o perfil do seu cliente. 

Um exemplo do que é uma venda 
correta, a chamada venda consul-
tiva: comparando o perfil de duas 
famílias, uma “A” e outra “B”, am-
bas com o marido de 40 anos e a 
mulher de 35 e dois filhos menores. 
O provedor das duas famílias ganha 
R$ 5 mil mensais e ambas já decidi-
ram uma margem de poupança de 
R$ 250,00 a cada mês. As diferenças 
entre elas: na família “A”, a esposa 
não trabalha e eles acabaram de 
comprar uma casa financiada, cujo 
saldo devedor atual é de R$ 100 mil. 
Já na família “B”, a esposa trabalha, 
tem renda própria, e a família tem 
casa própria. 

Um profissional capacitado para a 
venda consultiva saberá reconhecer 
que a necessidade de ”previdência” 

de cada família é específica. A fa-
mília que tem a dívida com o imó-
vel tem uma necessidade adicional 
de seguros e menor capacidade de 
poupança. É uma forma de garantir 
dinheiro para a quitação da dívida 
e deixar a esposa e as crianças am-
paradas, evitando rebaixar o padrão 
de vida familiar. Já a família “B”, por 
contar com renda adicional e não 
ter dívida expressiva, pode deslocar 
mais recursos para a aposentadoria, 
via plano complementar. 

Esses programas têm que ser re-
vistos anualmente com o consultor 
de benefícios. Até porque, com o 
tempo, conforme a dívida (no caso 
da família “A”) vai sendo amorti-
zada e as crianças vão crescendo, 
a necessidade de seguro por morte 
e invalidez diminui. Paralelamente, 
cresce a necessidade de guardar di-
nheiro para bancar a universidade 
dos filhos. 

Mais informações sobre o 
SBOTPrev e agendamento 

de visitas para adesão, pelo 
telefone: (11) 2137-5400 

ou pelo site www.sbotprev.org.br. 



Marketing ou 
publicidade médica?

No ano passado, sob o tema “Ética 
em publicidade médica”, abordamos 
o assunto nesta coluna, introduzindo-
o aos membros da SBOT. O interesse 
pela matéria não se esgota. Sempre 
surgem novas dúvidas, sobretudo de-
pois da publicação do novo Código 
de Ética Médica, em 2009. Atenden-
do a pedidos, então, traremos à tona, 
novamente, a discussão, visando atu-
alizações.  

Constantemente, esta pergunta 
se repete: é possível fazer marketing 
para médicos? Partindo do princípio 
de que o conceito, sem a pretensão 
de esgotá-lo ou analisá-lo de maneira 
mais abrangente, contempla técni-
cas voltadas à comercialização, pre-
ferimos a denominação publicidade, 
levando-se em consideração a divul-
gação de fatos e informações. E como 
podemos definir publicidade para mé-
dicos? Nos termos da Resolução CFM, 
nº 1701/2003 e citando um de seus 
introitos que diz: “Considerando que 
a publicidade médica deve obedecer 
exclusivamente a princípios de orienta-
ção educativa, não sendo comparável 
à publicidade de produtos meramente 
comerciais”, o artigo 1º da norma dis-
põe que: “Entender-se-á por anúncio 
a comunicação ao público, por qual-
quer meio de divulgação, de atividade 
profissional de iniciativa, participa-
ção e/ou anuência do médico”. Eis o 
conceito de publicidade médica, que 
é diverso e incomparável àquele que 
envolve produtos em geral. 

Como o conhecimento técnico-
científico evolui a passos largos e o an-
seio da sociedade em compreendê-lo 
e dele desfrutar é proporcionalmente 
veloz, é compreensível o importante 
papel da comunicação no setor pro-
mocional da saúde, o que vale dizer 
que é possível a publicidade em saú-
de. O grande balizador deverá ser a 

ética na propagação pelo médico 
acerca de novas descobertas e servi-
ços. As divulgações devem ser foca-
das na transmissão de dados e fatos 
científicos, de maneira informativa, 
educativa, ética e impessoal, sem visar 
ao proveito próprio. Vale dizer, a au-
topromoção e o sensacionalismo não 
são permitidos e ferem a ética médica. 
O atual Código de Ética Médica repe-
te a proibição ao exercício da medici-
na como comércio em seus princípios 
fundamentais, e mantém as vedações 
relativas à publicidade, nos artigos 
111 a 118. Além da comercialização 
da medicina, continuam proibidas: a 
participação do médico na divulgação 
de assuntos médicos em veículos de 
comunicação de massa, salvo se o 
objetivo for a educação da coletivi-
dade; a promulgação de descobertas 
ainda não reconhecidas fora do meio 
científico; a consulta ou o diagnóstico 
através da mídia, entre outras regras. 
A novidade é o artigo 115 que proíbe 
o anúncio de especialidade e área de 
atuação para a qual o médico não es-
teja qualificado e devidamente regis-
trado no Conselho de Medicina. 

Aqui, vale ressaltar que somente as 
especialidades médicas reconhecidas 
pelo convênio firmado entre o CFM, 
a AMB e a CNRM podem ser anun-
ciadas. Atualmente, é a Resolução 
CFM nº 1845/2008 que as reconhece 
e relaciona. De acordo com a norma, 
são consideradas especialidades a Or-
topedia e Traumatologia e a Cirurgia 
da Mão, assim como a Cirurgia da 
Coluna é área de atuação. Nenhum 
outro segmento da Ortopedia está re-
lacionado como especialidade ou área 
de atuação e, como tal, não poderá 
ser anunciado. 

A Resolução CFM n° 1701/03, aci-
ma citada, também cuida do assunto, 
dispondo sobre as mais variadas mo-

dalidades de publicidade para a divul-
gação de consultórios, clínicas e trata-
mentos, estabelecendo parâmetros e 
limites éticos.

Naturalmente, as normas éticas têm 
seu fundamento legal na Constitui-
ção Federal, Art. 5º, XIII, que garan-
te a liberdade profissional e em cujo 
conceito está abrangida a divulgação 
relativa ao exercício da medicina, ve-
dada a finalidade mercantil. Todos os 
comentários até então mencionados 
devem ser aproveitados na constru-
ção de sites médicos, os quais podem 
ser desenvolvidos em caráter orienta-
dor, sem sensacionalismo e autopro-
moção pessoal, resguardado o sigilo 
profissional. 

É importante recomendar que, 
quando o assunto for publicidade 
médica, depois de lidas todas as nor-
mas éticas pertinentes, os Conselhos 
de Medicina devem ser consultados 
antes de qualquer divulgação, através 
das respectivas comissões para resolu-
ções de questões dessa natureza. Sob 
a orientação e a aprovação do órgão 
regulador, o médico estará tornando 
pública sua atividade, com todas as 
ferramentas possíveis e disponíveis, 
de maneira ética. 

Por fim, gostaríamos de terminar 
este artigo citando o entendimento 
da Comissão de Divulgação de Assun-
tos Médicos do CREMESP (CODAME), 
na publicação Ética em Publicidade 
Médica, 2006, 2ª edição: “Não há 
como deixar de reconhecer que, nos 
dias atuais, a informação é funda-
mental para qualquer ramo de ativi-
dade profissional, e a medicina não é 
diferente das demais profissões nesse 
aspecto. O que muda é o modo como 
a informação e a publicidade devem 
ser trabalhadas na área médica”.

Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica
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Anvisa e a situação dos 
materiais ortopédicos no Brasil

Nesta edição, o Jornal da SBOT entrevistou o diretor da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu Brás 
Aparecido Barbano, sobre o registro e o controle dos materiais 
ortopédicos no Brasil. Ele falou também como a SBOT pode 
auxiliar a Anvisa em busca de uma melhoria constante da 
saúde brasileira.       

É muito comum o uso de 
furadeira com ar comprimido 
na Ortopedia. O governo ofe-
rece esse instrumento para 
todos os hospitais do Brasil? 
Ou ainda existem casos de 
hospitais trabalhando com 
furadeiras comuns?

Conforme a legislação brasileira, 
as furadeiras para utilização em 
cirurgias ortopédicas são objeto 
de registro na Anvisa e, para que 
sejam utilizadas no Brasil, devem 
estar devidamente registradas na 
Anvisa. Com relação às questões 
de compras desse tipo de produto, 
recomendo consultar o Ministério 
da Saúde.

No exterior têm sido lança-
dos materiais ortopédicos 
que auxiliam muito no trata-
mento e na melhora de resul-
tados, mas esse material não 
chega ao Brasil. Por quê?

Do ponto de vista da Anvisa, 
cabe a análise da segurança e da 
eficácia dos produtos que serão 
comercializados no país, obje-
tivando promover e proteger a 
saúde da população brasileira. 
Quanto à incorporação de novas 
tecnologias, recomendo consultar 
o Ministério da Saúde. 

Por que a Anvisa demora 
tanto para aprovar produ-
tos às vezes já aprovados 
pelo FDA?

A Anvisa tem como missão pro-
teger a saúde da população ava-
liando, para tanto, a segurança e a 
eficácia dos produtos para saúde. 
Nesse sentido, a aprovação de um 
produto requer uma análise téc-
nica mais criteriosa e responsável, 
principalmente sobre os produ-
tos que potencialmente tenham 
um risco mais elevado, como, por 
exemplo, os produtos aplicados na 
Ortopedia.

Cada país possui regras de segu-
rança sanitária preestabelecidas, a 
serem cumpridas pelos fornecedo-
res de produtos; portanto, não dá 
para fazer um julgamento sobre os 
riscos associados a um tipo de pro-
duto somente porque ele foi apro-
vado em outro país.   

Como é o processo de registro 
dos materiais ortopédicos?

Para concessão do registro, o soli-
citante deve atender às resoluções 
estabelecidas pela Anvisa sobre o 
tema. Nesse sentido, para implantes 
ortopédicos, são solicitados docu-
mentos que constituem o processo 
de registro como formulário do 

fabricante, modelo de rotulagem, 
instrução de uso, relatório técnico, 
certificado de Boas Práticas de Fabri-
cação e, para produtos importados, 
Certificado de Livre Comércio (CLC) 
e autorização do fabricante no exte-
rior. A análise do processo de registro 
de implantes ortopédicos baseia-se 
na análise das informações prestadas 
nesses documentos, principalmente 
com foco na avaliação do risco, 
objetivando garantir a segurança e a 
eficácia desses produtos. 

Como a SBOT pode ajudar a 
Anvisa?

A SBOT já contribui com a Anvisa 
nas questões relacionadas à sua 
área de competência, auxiliando 
sempre para a melhoria continuada 
das ações de segurança sanitária 
dos produtos e serviços na área da 
Ortopedia médica.

Como a Anvisa pode ajudar a 
SBOT?

A contribuição, sempre no sentido 
de proteger a saúde da população, 
tem de ser vista como uma via de 
mão dupla: essas instituições devem 
permanentemente buscar a melho-
ria continuada das ações de segu-
rança sanitária de produtos e servi-
ços na área da Ortopedia médica.
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O melhor show que eu já vi
O próximo tema da seção será: “O parque mais bonito que eu já conheci”. 

Encaminhe sua foto e depoimento para o e-mail: imprensa@sbot.org.br. Participe!
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Tenho participado sempre deste espaço no Jornal 

da SBOT por achar muito interessante. Durante o 

Congresso de Osteometabolismo (ASBMR) ocorrido 

no Canadá, na cidade de Montreal, vi um anúncio no 

jornal pela manhã que o grupo Simple Plan estaria se 

apresentando naquela noite. Como gosto muito de 

pop rock, foi uma oportunidade incrível. O show foi 

espetacular. Mas mais espetacular foi a organização e 

o horário para começar, tudo conforme anunciado.

Claudio Mancini
Campo Grande, MS

O melhor show que eu já vi foi o da minha banda predileta: AC/DC. No ano passado, em São Paulo, tive o prazer de ver aquela que é a maior banda de rock and roll de todos os tempos, com um som 
simples e sem frescura, desde 1973.

Julio Paim Rigol 
Passo Fundo, RS

Show de frevo no carnaval de 2010 em Bezerros 

– Pernambuco. É um espetáculo de alegria. 

Experimente em 2011. 

Kleber Oliveira Barboza 

Caruaru, PE 



 Catterall recebe programa do 
42º CBOT em Londres 

No dia 29 de ju-
nho, o coordena-
dor da comissão de 
convidados estran-
geiros do 42º CBOT, 
Sydney Haje, entre-
gou ao professor 
Anthony Catterall, 
um dos principais 
convidados interna-
cionais, o programa 
preliminar do even-
to. No ano em que 
se completam 100 
anos da descoberta 

da doença de Perthes, Catterall, um dos mais reno-
mados estudiosos do assunto, manifestou a Haje sua 
satisfação de falar sobre o assunto ao 42º CBOT. Ele 
comentou, ainda, sua vontade de também abordar o 
tema “Como escrever um artigo científico”, fato este 
que foi prontamente atendido pela comissão científi-
ca do congresso. O objetivo desse segundo tema, de 
acordo com o autor, será encorajar e fornecer subsí-
dios para uma correta submissão de produções cientí-
ficas ao The Journal of Bone and Joint Surgery, edição 
britânica, que tem ampla divulgação internacional.

 SBOT participa do XII Enem 

A SBOT participou do XII Encontro Nacional de En-
tidades Médicas (Enem), realizado em Brasília de 28 
a 30 de julho. Organizado pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM), pela Associação Médica Brasileira 

(AMB) e pela Federação Nacional dos Médicos (Fe-
nam), o encontro firmou o Manifesto dos Médicos 
à Nação (confira abaixo). O manifesto descreve as 
reivindicações dos médicos em suas relações com 
o Sistema Único de Saúde (SUS), com o sistema de 
saúde suplementar e apresenta as diretrizes consen-
suais para o movimento médico. Vários ortopedistas 
participaram do encontro. Entre eles, Eduardo Luis 
Cruells Vieira, de São Paulo, Sidney Hage e Afonso 
Fernandes, do Distrito Federal, e Hélio Barroso dos 
Reis e Antonio Carlos Resende, do Espírito Santo.

Manifesto dos Médicos à Nação

Nós, médicos, representados no XII Encontro Na-
cional de Entidades Médicas (Enem), de 28 a 30 de 
julho de 2010, em Brasília, reiteramos nosso compro-
misso ético com a população brasileira. Neste ano, 
no qual o futuro do país será decidido pelo voto, 
apresentamos à nação e aos candidatos às próximas 
eleições nossa pauta de reivindicações, que necessita 
ser cumprida urgentemente, para não agravar ainda 
mais a situação que já atinge setores importantes da 
assistência em saúde. Esperamos respostas e soluções 
aos problemas que comprometem os rumos da saúde 
e da Medicina, contribuindo, assim, para a redução 
de desigualdades, para a promoção do acesso univer-
sal aos serviços públicos e para o estabelecimento de 
condições dignas de trabalho para os médicos e de 
saúde à população, para que este seja realmente “um 
país de todos”.
1. É imperioso garantir a aprovação imediata da re-

gulamentação da Emenda Constitucional 29, que 
vincula recursos nas três esferas de gestão e define 
o que são gastos em saúde. Esse adiamento causa 
danos ao Sistema Único de Saúde (SUS) e compro-
mete sua sobrevivência.

2. O governo federal deve assegurar que os avanços 
anunciados pela área econômica tenham repercus-
são direta no reforço das políticas sociais, particu-
larmente na área da saúde, que sofre com a falta 
crônica de recursos, gestão não profissionalizada e 
precarização dos recursos humanos.

3. São urgentes os investimentos públicos em to-
dos os níveis de assistência (atenção básica, mé-
dia e alta complexidade) e prevenção no SUS. O 
país precisa acabar com as filas de espera por 
consultas, exames e cirurgias, com o sucatea-
mento dos hospitais e o estrangulamento das 
urgências e emergências, além de redirecionar a 
formação médica de acordo com as necessida-
des brasileiras.

4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
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Sydney Haje e Antony Catterall com anún-
cio do 42º CBOT, sob o retrato do famoso 
naturalista britânico Charles Darwin
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precisa assumir seu papel legítimo de espaço de 
regulação entre empresas, profissionais e a popu-
lação, para evitar distorções que penalizam, sobre-
tudo, o paciente. A defasagem nos honorários, as 
restrições de atendimento, os descredenciamentos 
unilaterais, os “pacotes” com valores prefixados e 
a baixa remuneração trazem insegurança e des-
qualificam o atendimento.

5. O papel do médico dentro do SUS deve ser repen-
sado a partir do estabelecimento de políticas de 
recursos humanos que garantam condições de 
trabalho, educação continuada e remuneração 
adequada.

6. A proposta de criação da carreira de Estado do 
médico deve ser implementada, como parte de 
uma necessária política pública de saúde, para 
melhorar o acesso da população aos atendimen-
tos médicos, especialmente no interior e em zonas 
urbanas de difícil provimento. No Brasil, não há 
falta de médicos, mas concentração de profissio-
nais pela ausência de políticas – como esta – que 
estimulem a fixação nos vazios assistenciais, ga-
rantindo a equidade no cuidado de Norte a Sul.

7. A qualificação da assistência pelo resgate da va-
lorização dos médicos deve permear outras ações 
da gestão nas esferas pública e privada. Tal cui-
dado visa eliminar distorções, como contratos 
precários, inexistência de vínculos, sobrecarga 
de trabalho e ausência de estrutura mínima para 
oferecer o atendimento ao qual o cidadão mere-
ce e tem direito.

8. Atentos ao futuro e à qualidade do exercício da 
Medicina, exigimos aprofundar as medidas para 
coibir a abertura indiscriminada de novos cursos, 
sem condições de funcionamento, que colocam 
a saúde da população em risco. De forma com-
plementar, é preciso assegurar que a revalidação 
de diplomas obtidos no exterior seja idônea e sem 
favorecimentos, assim como oferecer a todos os 
egressos de escolas brasileiras vagas em Residên-
cia Médica, qualificadas pela Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNMR), entidades médicas 
e sociedades de especialidade.

9. Num país de extensões continentais, torna-se im-
perativo trabalhar pela elaboração de políticas e 
programas de saúde que contemplem as diversi-
dades regionais, sociais, étnicas e de gênero, entre 
outras, garantindo a todos os brasileiros acesso 
universal, integral e equânime à assistência, emba-
sados na eficiência e eficácia dos serviços ofereci-
dos, convergindo em definições claras de políticas 
de Estado para a saúde.

Preocupados com o contexto da saúde no Brasil e 

com o descumprimento de suas diretrizes e princípios 
constitucionais, nós, médicos, alertamos aos gover-
nos sobre seus compromissos com a saúde do povo 
brasileiro.

AMB, CFM e Fenam  

 Eleições

De 1º a 31º de agosto, foram abertas as inscrições 
de chapas para o cargo de 2º Vice-presidente da ges-
tão 2011, e sua diretoria para o ano de 2013. Apenas 
uma chapa foi inscrita para o pleito: 

Presidente: Flávio Faloppa 
Secretário Geral: Marcelo Mercadante
1º Secretário: Glaydson Godinho
2º Secretário: Fernando Façanha Filho
1º Tesoureiro: Itiro Suzuki
2º Tesoureiro: João Maurício Barreto
 

 Valorização do TEOT
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-

gia apoia o uso do número do TEOT no carimbo pro-
fissional, junto com o número de cadastro do CRM. 
Segundo Cláudio Santili, é uma forma de reconheci-
mento e valorização do ortopedista perante a popu-
lação. “Nossos pacientes terão a chance de conhecer 
mais sobre a SBOT e saber da importância e do valor 
do nosso título de especialista”, garante ele. 

Flávio Faloppa, candidato à presidência da SBOT em 2013





JO
R

N
A

L 
d

A
SBOT

Va
le

 a
 p

en
a 

 

O Amazonas está localizado na 
Região Norte do Brasil e possui a 
maior floresta tropical do mundo. 
É conhecido como o pulmão do 
planeta, por ser o estado mais pre-
servado do país, com 98% de sua 
cobertura florestal original. Privile-
giado pela natureza, o estado tem 
mais de 1,5 milhão de quilômetros 
quadrados repletos de atrativos 
naturais inigualáveis. Responsá-
vel por aproximadamente 20% da 
água doce do planeta, o estado 
é banhado pela bacia hidrográ-
fica amazônica. Os principais rios 
são: Negro (que banha a cidade 
de Manaus), Amazonas, Solimões, 
Madeira, Juruá, Purus, Içá, Uaupés 
e Japurá. 

O turismo de natureza é o princi-
pal atrativo dos roteiros do Amazo-
nas, universo verde que compõe par-
ques e reservas florestais, rios, lagos 
e igarapés. Quem visita o Amazonas 
tem a oportunidade de conhecer, 
aprender e valorizar a importância 
da floresta tropical e os habitantes 

que nela vivem, principais 
responsáveis por sua con-
servação. 

Considerado o maior 
estado do Brasil, o Ama-

zonas ocupa mais de 18% 
do território nacional, com 62 
municípios, e tem, ao mesmo 
tempo, terras mais altas, como 
o pico da Neblina, com 3.014 

metros de altitude, e o pico 31 

choso e Garantido que baseia-se 
em lendas locais, as quais, ano 
após ano, voltam a povoar o ima-
ginário popular, representando 
a história do homem amazônico 
através de uma grande festa, que 
contagia com suas toadas tanto os 
brincantes quanto o público nas 
arquibancadas. 

Pesca Esportiva 

O Amazonas é o melhor estado 
para realizar a pesca esportiva. Com 
inúmeros rios que abrigam a maior 
diversidade de peixes, o destaque é 
o tucunaré, símbolo da pesca espor-
tiva no Brasil. O tucunaré é conhe-
cido por sua voracidade e é capaz 
de atacar anzóis mesmo sem isca. 
Os índios já o pescavam com iscas 
artificiais antes mesmo de a moda-
lidade ser praticada por pescadores 
esportivos. Entre os tipos de tucu-
narés mais conhecidos estão açu, 
paca, pitanga e borboleta. Além do 
tucunaré, a pesca esportiva tam-
bém contempla os grandes bagres 

de Março, com 2.992 metros, e a 
maior extensão de terras baixas (de 
menos de 100 metros) do Brasil. Sua 
população é de 3.323.330 habitan-
tes, sendo que 1.709.010 habitan-
tes estão localizados em Manaus.

Confira os principais atrativos 
desse rico estado e saiba por que 
vale a pena visitar o Amazonas. 

Festival de Parintins 

Todos os anos, o Amazonas 
recebe mais de 100 mil pessoas 
para o espetáculo mais esperado da 
maior floresta do planeta: o Festival 
de Parintins. O evento é realizado 
nos dias 28, 29 e 30 de junho, mas 
no coração dos amazonenses a festa 
do boi, como é chamada pelo povo, 
acontece todos os dias. Os ensaios, 
a confecção de alegorias e fantasias 
e as coreografias têm início dois 
meses antes do grande evento reali-
zado no bumbódromo, com capaci-
dade para 35 mil expectadores. 

O festival apresenta a disputa 
entre as torcidas dos bois Capri-

Tema sugerido por Chang Chia Po

Encantos do
Amazonas

Encantos do
Amazonas
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(ou catfish, como são conhecidos mundialmente), jaú, 
pirarara, surubim, caparari, barbado, dourado e pira-
íba. Por se tratar de peixes migratórios em sua maioria, 
a pesca esportiva pode ser praticada o ano todo.

Encontro das águas 
dos rios Negro e Solimões 

Fenômeno natural belíssimo de se ver, é provocado 
pela confluência das águas escuras do Rio Negro com 
as águas barrentas do Rio Solimões. Por uma exten-
são de mais de 6 km, as águas dos dois rios correm 
lado a lado sem se misturar. Esse fenômeno acontece 
em decorrência da diferença de temperatura e den-
sidade das águas e, ainda, por causa da velocidade 
de suas correntezas: o Rio Negro corre a cerca de 2 
quilômetros por hora, a uma temperatura de 22°C, 
enquanto que o Rio Solimões corre a de 4 a 6 quilô-
metros por hora a uma temperatura de 28°C.

Cachoeiras para lavar a alma 

O município de Presidente Figueiredo, fundado em 
1982, é uma das principais referências do turismo de 
aventura no estado por possuir mais de 90 cacho-
eiras, dezenas de cavernas e inúmeras corredeiras. 
Presidente Figueiredo também é habitat natural do 
galo-da-serra, um dos pássaros mais espetaculares do 
mundo, cuja plumagem fantástica e cortejo colorido 

são tão especiais quanto os de qualquer ave-do-para-
íso existente no planeta.

Hotéis de floresta

Hotéis situados no meio da floresta oferecem o 
permanente contato do visitante com a natureza. Há 
opções de caminhadas na selva, com guias treinados 
e bilíngues, dando dicas de sobrevivência, focagem de 
jacarés à noite, passeios de canoas pela floresta inun-
dada, visitas às comunidades ribeirinhas e aldeias de 
indígenas aculturados, mergulhos em cachoeiras, entre 
outros programas. 

Há hotéis de selva para todos os gostos e necessida-
des, desde os mais luxuosos, que oferecem suítes com 
ar-condicionado, aos mais rústicos. 

Alguns hotéis de selva: Amazon Acqua Park, Amazon 
Ambassador Pesca e Turismo, Amazon Jungle Palace, 
Amazon Village Jungle Lodge, Aracá Camp, 
Ararinha Jungle Hotel, Hotel Fazenda Iporá, 
Iracema Falls, Liga de Eco-Pousadas do 
Amazonas e Sanctuary Lodge. 

www.visitamazonas.am.gov.br

Informações básicas 
Como chegar 
Via aérea − O Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes recebe voos domésticos e de algumas ci-
dades da América Latina, como Bogotá, Caracas, 
Miami, Cidade do Panamá e Atlanta.

Via rodoviária − O acesso rodoviário, a partir 
das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e Nordes-
te é feito até Belém. Uma estrada asfaltada liga 
Manaus a Boa Vista e Venezuela. Da maioria das 
localidades situadas na Região Norte, a viagem é 
feita por meio de barcos e aviões de empresas aé-
reas regionais. Há também ligações entre Manaus 
e cidades vizinhas.

Amazon Jungle Palace



distrito Federal

A SBOT-DF, em parceria com a Sociedade Bra-
sileira de Coluna Regional Centro-Oeste, realizou 
de 17 a 19 de junho de 2010 o III Congresso de 
Coluna do Centro-Oeste. O evento foi presidido 
por Luciano Ferrer e teve a participação de dois 
convidados internacionais: Thierry Villa e Daniel 
Choppin, ambos franceses, que participaram ativa-
mente das atividades do evento. “Tivemos, além 
de convidados da região, mais oito palestrantes 
brasileiros, referências mundiais no tratamento das 
patologias da coluna vertebral. A brilhante pro-
gramação científica aliada à maciça presença de 
especialistas na área tornaram o evento mais um 
marco para a Ortopedia do Distrito Federal e da 
região Centro-Oeste”, destaca Ériko Filgueira, pre-
sidente da regional do Distrito Federal. A SBOT-DF 

distrito Federal realiza congresso de coluna

Da esquerda para direita: Ériko Filgueira (SBOT-DF), Luciano 
Ferrer (SBC-CO), Mário Taricco (SBC) e Arlindo Matos (SBN)

Evento reuniu mais de 600 ortopedistas no Rio de Janeiro

parabeniza Luciano Ferrer pelo excelente trabalho 
desenvolvido à frente da Regional Centro-Oeste da 
SBC, culminando com esse magnífico encontro que 
Brasília teve a honra de sediar.

Rio de Janeiro

Ceará

Rio realiza congresso de artroplastia 

XV COTECE Campanha 

No mês de julho foi realizado o VI Congresso Inter-
nacional de Artroplastia, nos dias 15, 16 e 17, no 
Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro. “Pela sexta 
vez nos reunimos aqui no Rio de Janeiro para discu-
tir, aprender e buscar ideias em torno de um assunto 
palpitante, que é a artroplastia. Este ano, demos um 
enfoque especial com uma visão da realidade latino-
americana”, explica Ney Coutinho Pecegueiro do 
Amaral, presidente da regional Rio de Janeiro. Esse 
evento, que já se tornou tradição da educação con-
tinuada do Rio de Janeiro, trouxe palestrantes do 
mais alto nível científico de toda a América Latina, a 
Europa e os Estados Unidos para discutir o “estado 
da arte” nas artroplastias de quadril, joelho e ombro. 

Em agosto, a diretoria da SBOT-CE trabalhou com 
toda energia para finalizar os últimos detalhes do XV 
Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado 
do Ceará (XV COTECE). Com a programação cien-
tífica definida, o evento será realizado entre os dias 
16 e 18 de setembro no Seara Praia Hotel, na capital 
cearense. 

A SBOT-CE disponibiliza no site da regional todo o 
material da campanha de orientação sobre o uso ade-
quado da mochila, desenvolvido pela SBOT Nacional 
e pelo ProTeste. O presidente da SBOT-CE, Marcelo 
Cortez, lançou a campanha em entrevista concedida 
no dia 9 de agosto no jornal Bom Dia Ceará, da TV 
Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no estado.

“O evento foi um verdadeiro sucesso do mais alto 
nível científico, com 13 convidados internacionais e 
mais de 600 inscritos de todo o Brasil e da América 
Latina”, finaliza o presidente.
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Luiz Carlos Lopes (presidente da SBOT-SE) e Lígia Lemos 
(professora da Universidade Federal de Sergipe) com alunos

Sergipe Mato Grosso do Sul
Campanha sobre o uso de mochilas 

escolares

A Regional Sergipe, em parceria com a Liga de 
Trauma da Universidade Federal de Sergipe, reali-
zou uma campanha sobre o uso de mochilas nas 
escolas da rede de ensino pública e privada do 
município de Aracaju, SE, no período de março a 
junho de 2010. 

Além de realizar palestras demonstrando a 
maneira correta de utilização das mochilas escola-
res e os modelos adequados, também foram anali-
sados o seu uso e os modelos de acordo com peso 
e estatura dos estudantes com idades entre 9 e 12 
anos, utilizando um instrumento de coleta para 
entrevistar 20 alunos de cada escola.

Foram avaliadas a massa corporal (kg), a estatura 
do aluno (cm), a presença de alterações posturais, a 
quantidade de carga transportada (kg), os modelos 
e modos de transporte da mochila. A presença e 
a intensidade da dor foram avaliadas pela escala 
analógica visual da dor e as alterações posturais 
foram verificadas pelo teste de Adam e avaliação 
postural. 

Quanto à presença de dor na coluna vertebral, 
houve queixa em 77,5% dos estudantes. Destes 
55% possuíam padrão temporal caracterizado 
como breve / momentânea / transitória, embora 
77,4% dos que sentiam dor transportassem a 
mochila de forma correta. Quanto à carga trans-
portada, 70% estavam acima do valor recomen-
dado (<10% do peso corporal). Na avaliação das 
alterações posturais foi observado que 30% dos 
alunos apresentavam desvios posturais.

As conclusões desse trabalho reforçam a prer-
rogativa de que desvios posturais e dor na coluna 
podem estar associados ao uso incorreto e excesso 
de peso da mochila, havendo necessidade de inten-
sificar as campanhas para os pais e escolares.

Pernambuco
Regional Pernambuco 

realiza curso de fixador externo

II COTPAN
A realização do II COTPAN foi um evento que 

marcou definitivamente a Regional do Mato Grosso 
do Sul no cenário da SBOT. A presença de Romeu 
Krause, Adalberto Visco, Sandro Reginaldo (repre-
sentando Claudio Santili, presidente da SBOT), 
entre outros colegas renomados, animou a parti-
cipação dos ortopedistas do Mato Grosso do Sul. 
“A realização do II COTPAN foi um dos compro-
missos da nossa gestão para valorizar a Ortopedia 
do nosso estado”, ressalta Cláudio Mancini, presi-
dente da SBOT-MS.

Uma das atividades mais interessantes do COTPAN 
foi a realização do Fórum SBOT, com a presença de 
Robson Azevedo, Romeu Krause e dos presidentes 
de regionais do Centro-Oeste Ériko Filgueira, Cláu-
dio Mancini e Augusto Braga. O fórum teve como 
moderador Adalberto Visco, que abordou temas 
de extrema importância para os ortopedistas. O 
resultado foi muito expressivo no seu contexto e 
contou com a participação intensa dos colegas.

Eleição SBOT-MS
Durante o II COTPAN ocorreu a votação para a 

nova diretoria da SBOT-MS (2011-2013). A SBOT-
MS será representada por André Grava. “Em nome 
da diretoria atual e dos colegas ortopedistas sul-
mato-grossenses, desejamos uma excelente gestão 
nos próximos dois anos, com muitas conquistas e 
trabalho firme para manter a mesma valorização 
profissional aos colegas ortopedistas que a atual 
gestão alcançou junto à SBOT nacional”, finaliza 
Mancini.
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Rio Grande do Norte

Minas Gerais

Simpósio 

Foi realizado nos dias 13 e 14 de agosto, no audi-
tório da Associação Médica do Rio Grande do Norte, 
o I Simpósio de Atualização em Patologias da Coluna 
Vertebral, Reabilitação e Terapia da Dor. Mais um 
evento de muito sucesso feito de forma multidisci-

plinar, contando com a participação de palestrantes 
de renome nacional, como Eduardo Puertas e Robert 
Meves, regional e local. O evento contou com a pre-
sença de profissionais da rede Sarah de hospitais 
(unidade de Fortaleza), engrandecendo ainda mais a 
qualidade das aulas.

Campanha
A SBOT-RN promoveu no dia 1º de agosto a cam-

panha nacional “Criança Protegida no Carro”. O 
evento foi realizado no Parque das Dunas, local de 
alta frequência de pais com filhos com idade a ser 
atingida pela campanha. Foram distribuídos 1.500 
folhetos informativos das novas normas de trans-
porte da criança no automóvel.

Congresso Mineiro
Foi realizado o 17º 

Congresso Mineiro 
de Ortopedia e Trau-
matologia, promovido 
pela SBOT-MG, em 
Belo Horizonte, de 11 
a 14 de agosto, no 
Centro de Conven-
ções do Ouro Minas, 

com 793 inscritos. O evento contou com a participa-
ção de oito convidados estrangeiros e 11 convidados 
nacionais. Na avaliação de seus coordenadores e de 
participantes, um evento coroado de pleno êxito. O 
presidente do congresso, Marco Antônio de Castro 
Veado, ressaltou o privilégio de presidir o congresso, 
“tarefa da maior responsabilidade pelo que o evento 
representa para os ortopedistas mineiros”. 

Ele também destacou as inovações nas atividades 
pré-congresso: o curso Ponseti, coordenado por Gil-
berto Brandão; o de Fisioterapia, coordenado pela 
especialista Tânia Claret; e o inédito Curso de Ima-
gem, que teve à frente Marco Túlio Caldas. “Agra-
deço à Comissão Executiva e à Comissão Científica, 
que trabalharam com afinco por todos esses meses 
para que conseguíssemos elaborar um excelente pro-
grama científico”, diz Castro Veado. 

Gilberto Francisco Brandão salientou que “muitos 
sãos os desafios de representar a Ortopedia mineira, 
uma Ortopedia exercida com pujança e que apre-

Na abertura do Congresso Mineiro 
de Ortopedia, da esquerda para 
direita: Marco Antônio Percope 
de Andrade, Marco Antônio de 
Castro Veado, Cláudio Santili e 
Gilberto Brandão

Ex-presidentes da SBOT-MG participaram do lançamento da 
nova revista
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senta uma alta qualidade científica”. Brandão também 
agradeceu a todos os colegas da comissão científica, 
destacando a dedicação e a competência do colega 
Marco Antônio de Castro Veado à frente do evento. 
Cláudio Santili, presidente da SBOT, elogiou a Ortope-
dia mineira. “Observo aqui o forte interesse também 
dos ortopedistas das pequenas localidades, que é tão 
grande como os das cidades maiores. Vemos aqui cole-
gas de cidades do interior trazendo o seu caso para 
receber orientação de um palestrante, demonstrando, 
assim, o mais puro dos sentimentos dos médicos, que 
é o compromisso com o doente”, ressalta ele.

Revista Mineira de Ortopedia
Foi lançada no dia 9 de agosto, na sede da regio-

nal mineira, a edição especial da Revista Mineira de 
Ortopedia, com a presença de vários ex-presidentes 
da SBOT-MG (foto). Para o presidente da regional, 
Gilberto Francisco Brandão, a revista será um impor-
tante veículo para a atualização dos ortopedistas, 
com artigos de revisão, assinados por ortopedistas 
mineiros de renome.
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Quadril
SBQ se filia à revista Hip International

No dia 10 de julho, a 
Sociedade Brasileira de Qua-
dril (SBQ) e a Wichtig Editore 
consolidaram o processo 
de afiliação da sociedade 
à revista Hip International, 
em contrato assinado pelas 
entidades, através de seus 
presidentes (Luiz Sérgio 
Marcelino Gomes, pela 
SBQ, e Giovanni Saltini, 
pela Wichtig Editore), com 

validade de janeiro de 2011 
a dezembro de 2013 (três anos).

Essa importante ação da SBQ nasceu por iniciativa 
do presidente, Luiz Sérgio Marcelino Gomes, através de 
contato com a European Hip Society e com a própria 
editora, durante o XI Efort em junho do corrente ano, 
realizado em Madri (Espanha).

Ainda durante o XI EFORT, Marcelino participou de 
uma reunião com o corpo diretivo do European Arthro-
plasty Register (EAR), que culminou com o convite ofi-
cial do presidente do EAR, Prof. Nikolaus Bohler, para 
que a SBQ tenha assento em todas as reuniões ordiná-
rias dessa entidade europeia, assim como acesso gra-
tuito ao corpo de estatísticos do EAR para auxiliar nas 
pesquisas em artigos que apresentem dados referentes 
a registros de artroplastias, organizados pela SBQ.

Segundo Marcelino, tais fatos representam uma 
grande conquista e um grande passo, para o objetivo 
de consolidar a maior visibilidade da SBQ nos cenários 
nacional e internacional, assim como estimular pesqui-
sas de bom nível científico por parte dos cirurgiões de 
quadril brasileiros.

Cirurgia do joelho
Curso de Cirurgia do joelho

O Grupo de Estudo do Joelho de Campinas já defi-
niu a data da 12ª edição do Curso de Cirurgia do Joe-

lho de Campinas. Com o tema “O joelho do atleta”, 
o curso acontecerá nos dias 1° e 2 de abril de 2011, 
no The Royal Palm Plaza Hotel & Resort. Novidades 
sobre os convidados internacionais e sobre o início 
das inscrições poderão ser conferidas em breve no 
site www.grupodojoelho.com.br.

Jornada Lyonesa reúne mais de 570 participantes 
no Guarujá 

A quarta edição da Jornada Lyonesa no Brasil, evento 
oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, foi 
um grande sucesso, reunindo mais de 570 profissionais 
entre os dias 24 e 26 de junho no Casa Grande Hotel 
Resort & Spa, no Guarujá (SP). Com o tema “O Joelho e 
o Esporte – do ligamento à prótese”, o encontro trouxe 
ao Brasil 12 palestrantes internacionais, 11 da Escola 
de Lyon, na França, e o português Fernando Fonseca, 
de Coimbra, ex-aluno de Lyon e grande amigo dos 
cirurgiões brasileiros.

Com um nível científico excelente, elogiado por bra-
sileiros e estrangeiros, a jornada discutiu as lesões liga-
mentares, as instabilidades patelares e o joelho degene-
rativo no esporte. Paralelamente à jornada, foi realizado 
o primeiro Curso de Fisioterapia dando ênfase à reabili-
tação do paciente, também um sucesso.

O presidente da Associação Lyonesa, Philippe Neyret, 
anunciou a realização da quinta Jornada no Brasil, que 
acontecerá em 2012, em Minas Gerais. O presidente da 
4ª Jornada Lyonesa, Dr. Guilherme Zuppi, destacou o 
ponto forte do evento. “Foi uma grande troca de expe-
riências entre os médicos brasileiros e franceses”, disse.

A SBCJ compartilha seu portal 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho 
(SBCJ) liberou o acesso da área restrita de seu portal 
(www.sbcj.org.br) para os membros da SBOT. O objetivo 
é divulgar as aulas de congressos e cursos realizados pela 
SBCJ que ocorreram durante o último ano, para todos 
os ortopedistas brasileiros. Para acessar, basta se inscre-
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ver pelo portal da SBCJ e aguardar o envio de e-mail 
confirmando a liberação ao portal. 

Além das aulas, o portal conta com uma biblioteca do 
joelho com inúmeras aulas em power-point, trabalhos 
científicos, agenda de eventos, listagem dos associados, 
etc. A diretoria, dirigida por Márcia Uchoa de Rezende, 
espera divulgar os conceitos científicos da especialidade, 
despertando o interesse de médicos de outras especiali-
dades. “Esperamos que todos os ortopedistas brasileiros 
visitem o nosso portal”, finaliza Olavo Moretzsohn, dire-
tor de informática da SBCJ.

Patologia da Coluna Vertebral 
II COMINCO

O II Congresso Brasileiro de Cirurgia e Técnicas Mini-
mamente Invasivas da Coluna (COMINCO) foi reali-
zado em São Paulo entre 21 e 24 de julho de 2010, 
no complexo Sheraton-WTC. No dia 21, foi realizado 
o pré-congresso no Hospital Abreu Sodré (AACD), no 
qual foram feitas quatro cirurgias ao vivo, com técnicas 
e procedimentos minimamente invasivos inéditos no 
Brasil, para os mais de 120 especialistas que lotaram 
o auditório. 

De 22 a 24 de julho, o WTC foi sede de um dos maio-
res congressos do mundo na área de cirurgia minima-
mente invasiva da coluna, superando até mesmo o 
Congresso Mundial de Las Vegas (WCMISST 2010) em 
número de congressistas. “Foram 510 participantes de 
18 países e 20 estados brasileiros. Trinta e sete confe-
rencistas internacionais de renome compuseram, com 
mais de 70 colegas nacionais de renome, a programa-
ção científica que foi elogiada tanto pelos conferencis-
tas como pelos congressistas”, ressalta Pil Sun Choi, 
presidente do II COMINCO. 

Os destaques do congresso foram a sessão de Pro-
grama de Intercâmbio de jovens cirurgiões que estão 
fazendo os seus fellowships na Alemanha e na Coreia 
do Sul, patrocinados pelo Comitê de Cirurgia Minima-
mente Invasiva da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), 
e a programação social para os congressistas e seus 
acompanhantes, que possibilitou uma grande integra-
ção entre os congressistas nacionais e internacionais. 
“O próximo grande desafio para o Comitê de Cirur-
gia Minimamente Invasiva da SBC é a organização do 
III Congresso Mundial de Cirurgia e Técnicas Minima-
mente Invasivas da Coluna (III WCMISST 21012), que 
será realizado no Iberostar Beach Hotel, em Salvador, 
de 30 de maio a 2 de junho de 2012. Esperamos rece-
ber de 800 a 1.000 congressistas de todo o mundo, e 
a comissão executiva já está trabalhando para que o 
III WCMISST/III COMINCO seja ainda melhor que o II 
COMINCO”, finaliza Choi.

Osteoporose e doenças 
Osteometabólicas
A ABOOM participa de Congresso no Pantanal 

O II Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Pan-
tanal (COTPAN), realizado nos dias 13 e 14 de agosto na 
cidade de Campo Grande, contou com a participação dos 
médicos Lindomar Guimarães Oliveira, que falou sobre 
a atualização no tratamento da Osteoporose; Henrique 
Mota, que deu uma aula sobre a atualização diagnóstica 
em Osteoporose; e Itiru Suzuki, que falou sobre a oste-
ossíntese em osso osteoporótico. “Foi uma excelente 
oportunidade para os médicos da Associação Brasileira 
Ortopédica de Osteometabolismo (ABOOM) apresenta-
rem as novidades em Osteometabolismo. Cada vez mais 
os ortopedistas se interessam por essa área”, comenta 
Cláudio Mancini, tesoureiro da ABOOM.

Cirurgia da Mão
Fórum Social e de Defesa Profissional

A preocupação em oferecer à população um atendi-
mento eficiente e aos profissionais que atuam nessa área 
melhores condições de trabalho, levou a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia da Mão a organizar o 1° Fórum Social 
e de Defesa Profissional. Realizado no dia 30 de julho no 
Hospital Santa Catarina, em São Paulo, o evento reuniu 
cirurgiões da mão de vários estados brasileiros, represen-
tantes de órgãos administrativos e entidades de classe. 

Foram discutidos assuntos pertinentes à especialida-
de e às condições de trabalho do profissional. Questões 
sobre a existência de uma política de saúde para os 
traumas e afecções da mão, situação dos reimplantes 
no Brasil, demanda reprimida na urgência retardada, so-
bre a responsabilidade legal pelo retardo no tempo de 
atendimento, falta de acesso aos produtos da saúde e 
honorários médicos foram abordadas. 

Para Gilberto Ohara, presidente da SBCM, a impor-
tância maior da especialidade reside na capacidade de 
devolver a dignidade ao ser humano que utiliza as mãos 
como instrumento de trabalho. “Por isso, vamos lutar e 
unir os cirurgiões da mão para que o Estado reconheça 
a importância da nossa especialidade



Esta 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 os comentários poderão 
ser enviados 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!

- À SBOT e à Anvisa pela tentativa de 
parceria para benefício do paciente e 
do ortopedista;

- A Comissão do 42º CBOT preocupada 
com a acessibilidade;

- A todos os ex-presidentes da SBOT que 
fizeram a história dos 75 anos desta 
sólida sociedade.

- Aos valores de honorários médicos defasa-
dos de forma inconcebível; 

- Ao sistema atual de comercialização de 
implantes que confere ao hospital valores 
muito menores do que os honorários do 
médico responsável pelo procedimento; 

- Aos convênios médicos pelas dificuldades 
impostas na obtenção de guias e autoriza-
ções de procedimentos.
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SBOTdá a dica
Uma Abordagem multidisciplinar
Sobre Pé Diabético 
Autor: Fábio Batista
Editora: Andreoli
O pé diabético, principal causa de amputação do membro inferior (risco de 15 a 40 vezes maior), mais do que 
uma complicação do diabetes, deve ser considerado como uma situação clínica bastante complexa, que pode 
acometer os pés e tornozelos de indivíduos portadores de diabetes mellitus. Tem como principais fatores de 
risco, a neuropatia periférica e a limitação da mobilidade articular; assim, pode reunir características clínicas 
variadas, tais como alterações da sensibilidade dos pés, presença de feridas complexas, deformidades, altera-
ções da marcha, infecções e amputações, entre outras. A abordagem deve ser especializada e deve contemplar 
um modelo de atenção integral (educação, qualificação do risco, investigação adequada, tratamento apro-
priado das feridas, cirurgia especializada, aparelhamento correto e reabilitação global), objetivando a prevenção 

e a restauração funcional da extremidade.
Dados epidemiológicos demonstram que o pé diabético é responsável pela principal causa de internação do portador de diabetes. A Organização 
Mundial de Saúde reconhece que a saúde pública se depara com um sério problema em relação ao diabetes. A previsão para 2025 é de mais 
de 350 milhões de portadores de diabetes. Destes, pelo menos 25% vão ter algum tipo de comprometimento significativo nos seus pés. Atual-
mente, estima-se que, mundialmente, ocorram duas amputações por minuto por causa do pé diabético, sendo que 85% delas são precedidas 
por úlceras.

A origem
Diretor: Christopher Nolan 
Duração: 148 min 
País: EUA / Reino Unido 
Sinopse: Don Cobb (Leonardo Di Caprio) é especialista em invadir a mente das pessoas e, com isso, rouba 
segredos do subconsciente, especialmente durante o sono, quando a mente está mais vulnerável. As habili-
dades singulares de Cobb fazem com que ele seja cobiçado pelo mundo da espionagem e acaba se tornando 
um fugitivo. Como uma chance para se redimir, Cobb terá de, em vez de roubar os pensamentos, implantá-
los. Seria um crime perfeito, mas nenhum planejamento pode preparar a equipe para enfrentar o perigoso 
inimigo que parece adivinhar seus movimentos. Apenas Cobb é capaz de saber o que está por vir.

Cadastro dos membros
A secretaria da SBOT informa que o Diploma de 
membro da Sociedad Latinoamérica de Ortopedia 
y Traumatología (SLAOT), está disponível para 
todos os membros titulares da SBOT. 
Os interessados devem fazer sua solicitação através 
do e-mail: comunicaciones@slaot.org

Notícia da Secretaria



Um policial encontrou uma pessoa que se sui-
cidou em um quarto que estava totalmente 
vazio. O método utilizado pelo suicida foi o 
enforcamento, mas o que intrigava a todos é 
que o suicida estava pendurado bem no alto 
do teto e no quarto não havia nenhum móvel 
onde ele pudesse subir para se enforcar. A 
única pista que o policial encontrou no local 
foi uma enorme poça de água, espalhada por 
todo o quarto. Após matutar por um tempo, 
o policial conseguiu descobrir como o suicida 
conseguiu se enforcar. E você, conseguiu 
“matar” essa também?

Palíndromo:
 o LoBo AmA o BoLo

(leia de trás para frente)

Este enigma consiste em decifrar qual seria o 
ANAGRAMA ( mesmas letras para formar dife-
rentes palavras) da palavra SIDUNATERÇO.
Dica: É uma palavra ligada à área médica.

Enigmas enviados pelo ortopedista 
Arnóbio Moreira Felix e mágico nas horas vagas. 

Informações sobre o seu trabalho no site: 
www.magicobill.com.br.
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Parabenizo-os pela publicação do artigo de George 
Bitar no Jornal da SBOT nº 93, intitulado “Os médicos 
são os culpados. E os juízes também”. Tal artigo reflete 
muito bem a situação crônica vivida pelos médicos bra-
sileiros que atendem ao SUS e a falta de compreensão e 
esclarecimento de nossos governantes sobre a realidade 
da medicina brasileira. Comunico que, aproveitando a 
condição de participante do XII Encontro Nacional das 
Entidades Médicas (XII ENEM), realizado nos dias 28, 29 
e 30 de julho na sede da Associação Médica de Brasília, 
entreguei pessoalmente cópia do artigo ao Dr. José Luiz 
Gomes do Amaral, presidente da AMB, ao Dr. Roberto 
Luiz d’Avila, presidente do CFM, ao Dr. Carlos Vital, 1º 
vice-presidente do CFM, e a diversas outras autoridades 
e colegas presentes no encontro.

Atenciosamente,
Dr. Sydney Haje

Membro titular da SBOT
Delegado da SBOT-DF

Delegado da AMBr

Meu caro Mestre!

Já estava com saudades dos seus artigos no Jornal 
da SBOT.

Parabenizo-o pelo seu brilhante artigo que por certo 
traduz a nossa angústia de médicos vivenciando essa 
problemática toda.

Infelizmente envelhecido e de cabeça branca, prin-
cipalmente oca, tive o desprazer de votar nesse pre-
sidente, e, assim como eu, acredito que muitos estão 
decepcionados.

Precisamos continuar lutando arduamente para re-
verter a situação caótica em que vivemos. Esquece-
ram da nossa remuneração há mais de uma década. 
Continuamos sendo penalizados e não sabemos até 
quando.

Parabéns!

Manoel Torres Neves Neto
Presidente da Sociedade Médica de Muriaé

Artigo:
Os médicos são os culpados. 

E os juízes também 
Aos editores do Jornal da SBOT: Dr. Moisés Cohen e Dr. George Bitar,



Como bem é citado no dito popular, nossos proble-
mas acabam quando arrumamos um culpado. Genera-
lizar assunto tão delicado e com tantos interesses como 
o papel de um auditor em saúde é, no mínimo, correr o 
risco de se estar falando muito além do recomendado 
ou, quem sabe, apenas querendo esconder o próprio 
umbigo. A situação se torna mais distorcida quando 
vem direcionada pela Comissão de Defesa e Dignidade 
Profissional. 

É claro que existem exageros e até mesmo erros de 
direcionamento que precisam ser questionados e, prin-
cipalmente, denunciados, por parte de alguns auditores. 
Em contrapartida, alguns colegas possuem uma visão 
distorcida do que se pode exigir em termos de auditoria 
médica. Não se pode falar em nome de dignidade médi-
ca com apoio apenas de pontos frágeis generalizados.

As preocupações com relação aos honorários relata-
das no artigo do colega são conseqüência da nossa pró-
pria falta de participação e, principalmente, de nossos 
representantes de CFM, AMB, CRM e das sociedades 
que, dessa forma, acabaram por permitir o crescimento 
de um verdadeiro abismo nesses honorários na época 
inflacionária tornando praticamente impossível dar a 
esses valores uma correção digna nos dias atuais.

No que diz respeito à utilização de materiais restrin-
gir-se sempre à solicitada pelos médicos, devemos ad-
mitir que a matéria é, no mínimo, controversa. Uma 
indicação de técnica deve ser respeitada sempre, e isso 
uma boa auditoria reconhece. Um DHS é um DHS em 
qualquer firma. Uma haste intramedular tem as espe-
cificações para qualquer empresa, e assim por diante. 
Uso de enxertos industriais em detrimento de enxertos 
homólogos, sem justificativa técnica, também é dis-
cutível. A escolha, portanto, de determinada empresa 
de material ou mesmo de determinada distribuidora 
específica vem acompanhada de vários quesitos que 
devem ser discutidos. Ser “consultor” (as aspas tradu-
zem a mesma conotação utilizada para “colegas” no 
artigo já publicado) de empresas e utilizar apenas seus 
materiais não seria antiético? Afirmar que o material 
proposto pelo auditor é ruim, mas não documentar a 
alegação por escrito para que esta seja levada à Anvisa 
e à sociedade com o objetivo de se discutir o assunto, 
isso sim é não mostrar a própria cara. Se o material é 
apresentado nos congressos em barraquinhas similares 
àquelas encontradas em quermesses, aprovadas pela 
SBOT, pior ainda fica essa não justificativa. A recusa 
em assinar declaração de conflitos de interesse nos faz 
levantar suspeitas justificadas. 

Já estamos cansados de ver serviços com seus mem-
bros de terno e gravata apresentando-se em Congres-
sos para defender determinados materiais ou medica-
mentos de empresas específicas. Cansados de ver cara-
vanas de colegas em congressos internacionais, nacio-
nais e regionais patrocinados por empresas que agem 
dessa forma em troca dos favores recebidos. Cansados 
de ver defesas de procedimentos onde não existem, 
até o momento, evidências médicas que justifiquem 
tal conduta. São defesas, na realidade, de interesses 
não científicos. Pode ser constatada, no texto do ar-
tigo apresentado no Jornal da Sbot a tentativa de se 
defender a PRP. Sobre esse posicionamento, opiniões 
de colegas estrangeiros se mostraram totalmente con-
trárias às encontradas por aqui, deixando demonstrado 
que não se pode afirmar nada sem evidência médica. 
Vale lembrar que a medicina baseada em evidências é 
a base de uma auditoria bem-feita.

Não tenho intenção e nem devo esconder a qualida-
de suspeita de várias auditorias, mas generalizar é um 
grande equívoco. Acredito que a grande maioria dos 
problemas seria resolvida e um melhor relacionamen-
to entre ortopedistas e auditores existiria, se houvesse 
uma maior transparência nas relações, se a sociedade 
não desse espaço a empresas com interesses escusos 
e até mesmo tentasse junto à Anvisa um maior rigor 
na autorização de venda por essas empresas, se os 
“Serviços” não procurassem obter benefícios com as 
empresas de materiais, se acabássemos com a benesse 
de cartões de créditos corporativos a consultores, se os 
valores pagos individualmente aos médicos em inscri-
ções para congressos fossem repassados diretamente 
à SBOT proporcionando um decréscimo significativo 
nesses valores e beneficiando os ortopedistas de uma 
forma geral, se o Ministério Público e a Receita Federal 
fiscalizassem as situações esdrúxulas de que temos co-
nhecimento, mas que só através desse tipo de fiscaliza-
ção se conseguiria provar o ilícito.

Em relação ao título do artigo, deve-se esclarecer que 
em auditoria, o conhecido Código da Vinci não está 
ligado a nenhuma senha ou mistério a ser desvendado, 
vincula-se diretamente ao que temos vivenciado nas 
negociações nessa área, muito árida, conhecida como 
“código da vince... por cento”. Então, meu “colega”, 
mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar 
assim, também...

Caio Brêtas
Auditor em Saúde

Artigo: 
É o CAOS: interferência do seguro-saúde 

no trabalho médico 
É o caos: o interesse do médico e o “código da vinci”
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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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 Evento: XV CONGRESSO dE ORTOPEdIA E 
TRAUMATOLOGIA dO ESTAdO dO 
CEARÁ

 Data: 16 a 18 de Setembro de 2010
 Local: Seara Praia Hotel - Fortaleza - CE - Brasil
 Site: http://www.bot-ce.com.br

 Evento: I COTERO - CONGRESSO dE 
ORTOPEdIA E TRAUMATOLOGIA dE 
RONdôNIA

 Data: 16 a 18 de Setembro de 2010
 Local: UNIRON - Porto Velho - RO - Brasil
 Site: http://Em construção

 Evento: I CONGRESSO LATINO-AMERICANO 
dE CIRURGIA dE QUAdRIL E XIV 
JOPPAQ - JORNAdA PAULISTA dE 
PATOLOGIA dO QUAdRIL

 Data: 23 a 25 de Setembro de 2010
 Local: Ribeirão Preto - SP - Brasil
 Site: http://www.joppaq.com.br

 Evento: 42º CONGRESSO BRASILEIRO dE 
ORTOPEdIA E TRAUMATOLOGIA - 
CBOT

 Data: 13 a 15 de Novembro de 2010
 Local: Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães - Brasília - DF - Brasil
 Site: http://www.cbot2010.com.br

 Evento: 47º CONGRESO ARGENTINO dE 
ORTOPEdIA y TRAUMATOLOGíA

 Data: 28 de Novembro de 2010 a 2 de 
Dezembro de 2010

 Local: Hilton Buenos Aires - Buenos Aires - 
Argentina

 Site: http://www.congresoaaot.org.ar

 Evento: CIOT - CONGRESSO dO INSTITUTO 
dE ORTOPEdIA E TRAUMATOLOGIA 
dO HCFMUSP

 Data: 7 a 9 de Abril de 2011
 Local:         
  

 Evento: 15 º CONGRESSO BRASILEIRO 
dE MEdICINA E CIRURGIA dO 
TORNOZELO E PÉ

 Data: 22 a 25 de Abril de 2011
 Local: Bourbon Convention - Foz do Iguaçu - 

PR - Brasil
 Site: http://www.pe2011.com.br

 Evento: XIII CONGRESSO BRASILEIRO dA 
SOCIEdAdE BRASILEIRA dE COLUNA

 Data: 28 a 30 de Abril de 2011
 Local: Campos do Jordão Convention Center  - 

Campos do Jordão - SP - Brasil
 Site: http://www.coluna2011.com.br






