
www.sbot.org.br, @sbotnacional,  www.youtube.com/SBOTBR, Informativo Semanal

SBOT Digital
Totalmente conectada aos novos avan-
ços tecnológicos, a SBOT está presente 
no Facebook, Twitter, YouTube e blog.
Pág. 20

SBOT Entrevista
Confira a entrevista com Florisval Mei-
não, coordenador da Comissão Nacional 
de Consolidação e Defesa da CBHPM.
Págs. 22 e 23

Resgate Histórico
José Laredo Filho possui uma trajetó-
ria de dedicação contínua à Ortopedia. 
Laredo e SBOT se completam.
Pág. 24 

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Nº 98 mar/abr/maio 2011

SBOTJornal da
Fo

to
: F

áb
io

 N
un

es

Forum da SBOT 2011
Um debate de grandes líderes
Vale dos Vinhedos, RS

Vale dos Vinhedos, RS

Fórum 2011 

Consenso para os problemas atuais

Vale dos Vinhedos, RS
 Baixe um leitor de QR 

Code em seu celular, 
fotografe o código,  
acesse o PDF do Jor-
nal da SBOT.



Previsibilidade é saber que o seu espetáculo 
pode ser um sucesso do começo ao fim.

Agora com mais músicos em sua orquestra, 
o maestro pode ter ainda mais controle da sinfonia.
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de Tylex: 
24 comprimidos.

Posologia:

1 comprimido
a cada 4 horas. 
Em adultos, nas 
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se 2 comprimidos a 
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comprimidos/dia.1 
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  Editorial

  Parceiros SBOT

Problemas atuais: 
deveres e direitos

Este é o tema básico deste volume do 
jornal da SBOT . Na verdade, a discus-
são de problemas é o temário básico 
de qualquer jornal . Esta é a importân-
cia deste veículo de comunicação na 
nossa Sociedade . O exercício da demo-
cracia pela identificação de problemas, 
a discussão dos mesmos e o aponta-
mento de soluções . Este foi o objetivo 
do Fórum 2011 da SBOT realizado em 
abril passado . Na ocasião, foram discu-

tidos assuntos administrativos, assuntos referentes à educação 
médica, grandes temas gerais e os assuntos de defesa profis-
sional . Assim deve caminhar a SBOT .

Quando falamos em democracia, pensamos em direitos pre-
servados, respeito e liberdade . Entretanto, o alicerce de todos 
os direitos é a noção dos deveres . O dever do médico em aten-
der seus pacientes procurando o melhor tratamento para eles, 
o dever de consolar e ajudar na superação de problemas de 
saúde, mesmo nos momentos em que nossa arte não encontre 
uma solução . A boa prática no relacionamento humano e o res-
peito por nossa profissão . A partir da compreensão dos deveres 
é que devemos abordar e lutar por nossos direitos, que se fun-
damentados em uma prática irrepreensível, passam a ser vistos 
como legítimos por toda a comunidade . Neste número, temos 
um artigo muito interessante sobre “Os momentos da verdade 
na relação médico-paciente” . Esta é a relação que melhor revela 
nossos deveres profissionais . É a base da nossa profissão!

Falando em direitos: sim, a participação dos ortopedistas, 
junto com a AMB, na discussão do relacionamento com os 

operadores de saúde foi e deve ser importante . A defesa de 
nossos interesses deve ser feita de maneira participativa, como 
apontou o dr . Florisval Meinão, da AMB . Se cumprirmos nossos 
deveres com retidão e competência, é legítimo participar das 
demandas que defendem nossos direitos, quer nas condições 
de trabalho ou de remuneração . O manifesto sobre a resolução 
1 .956 do CFM é uma manifestação em defesa de nossas condi-
ções de trabalho, da preservação do nosso direito de escolha 
da melhor maneira de tratar nossos pacientes . 

Acidentes de trânsito – uma verdadeira epidemia de mortes 
e sequelas funcionais em pessoas envolvidas nos acidentes, 
que custam muito à sociedade como um todo e talvez custem 
muito mais às famílias envolvidas . A “Década para um Trânsito 
Mais Seguro” é uma iniciativa de responsabilidade da SBOT 
junto com a ONU/OMS . Está baseada em três pilares importan-
tes: educação, engenharia e fiscalização . É nosso dever como 
médicos ortopedistas apoiar e participar dessa ação .

O resgate histórico deste número é sobre uma das pessoas 
mais singulares e importantes da história da Ortopedia no 
Brasil . O dr . Laredo, que com trabalho e dedicação modificou 
paradigmas na formação da cultura ortopédica no nosso país . 
Conhecer a história nos faz melhor e aponta caminhos a serem 
percorridos . 

Espero que aproveitem este número, colecionem o Caderno de 
Defesa Profissional e lembrem-se da frase do presidente Nico-
las Sarkozy, da França: “Primeiro os deveres, depois os direitos” .

Wilson Mello
Editor

A SBOT agradece o contínuo apoio das empresas que suportam seus programas de educação e institucionais .

Wilson Mello

Saúde por excelência

Wilson Mello
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Palavra do Presidente  

Eles não usam black-tie...

Na vida real ele é um ortopedista competente, estimado por 
todos que o cercam – colaboradores, enfermeiros, residentes . 
Os pacientes têm confiança no seu trabalho, sentem-se segu-
ros, acolhem seus conselhos . Discreto, senta-se no meio ou 
no fundo do auditório . É atencioso com seus colegas nos cor-
redores dos eventos . Agradece os convites para palestrar, par-
ticipar de diretorias, “representar a classe”, sempre argumen-
tando que “existem pessoas mais bem preparadas” . Porém, 
todos reconhecem que tem capacidades para tal . Entende 
que a sua missão mais importante é cuidar da saúde dos seus 
pacientes e exerce com máxima competência essa missão .  

A sua ética vale muito . Conhece os limites da relação com a 
indústria e se ultraja com a vexatória situação para a qual essa 
relação evoluiu . Eles, literalmente, “não usam black-tie”, uma 
comparação à simplicidade, ética e coragem de discussão 
sobre a condição humana da célebre primeira peça teatral de 
Gianfrancesco Guarnieri, de 1958, e posteriormente transfor-
mada em filme por Leon Hirszman em 1981 .

Conhece alguém com essas características? O perfil te parece 
familiar? Saiba que estamos falando da maciça MAIORIA dos 
ortopedistas brasileiros, nesse fantástico universo de mais de 
10 mil indivíduos . Maioria silenciosa, mas não ausente . 
 
É para todos esses excepcionais colegas que dirijo esta men-
sagem . Tenho homenageado alguns deles – representando 

todos os demais – nos eventos de que participo (lista abaixo) . 
A ortopedia brasileira mantém-se ética e competente . Persi-
gamos, pois, esse modelo .

Homenageados 
Erny Salgado Beitler (RS)
Flory Machado Filho (DF)

Helder Sena (AM) 
José Almeida Guedes (RS)

José Grandi Ribeiro (ES) 
José Saggin (RS)

Luis Ricardo Rau (SC) 
Nayvaldo de Almeida (RS) 
Ricardo Esperidião (GO)  

Economizar e Investir
As notícias sobre economia demonstram bem a importância dessas duas palavras . Famílias, instituições, empresas, gover-
nos etc . que não praticarem com eficiência a economia e investimentos seguros para o bem comum correm riscos . No 
momento em que a anuidade da SBOT está sendo paga, é importante demonstrar que esse dinheiro está sendo bem 
cuidado . É uma obrigação da diretoria . O quadro abaixo é autoexplicativo . Todos os associados têm direito ao acesso a 
qualquer dado sobre a economia da SBOT . Basta fazer contato .

REDUÇÃO DE CUSTOS SBOT - 2011

SETOR TIPO DE SERVIÇO VLR 2010 (R$) VLR 2011 (R$) ECONOMIA 2011 (R$)

JSBOT
Produção, impressão e 
Diagramação

176.040,00 116.016,00 60.024,00

COMERCIAL Salário e Comissões 118.065,00 16.161,00 101.903,00

RH Férias 12.398,00 0,00 12.398,00

SEDE Serviço DDG 800 58.262,40 12.001,89 46.260,11

RBO (*) Produção Editorial 291.700,00 247.945,00 43.755,00

PROJETOS ONLINE WEBTV 263.500,00 180.000,00 83.500,00

COMISSÕES RNA 18.000,00 1.500,00 16.500,00

TOTAL R$ 937.965,40 R$ 573.623,89 R$ 364.340,11

Osvandré Lech
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DATA ATIVIDADE LOCAL

01/04 Reunião da CET – Comissão de Ensino e Treinamento Sede SBOT

04/04 Reunião da CEC – Comissão de Educação Continuada Sede SBOT

05/04 Reunião da Comissão de Integração dos Comitês
Discussão CBHPM 2012 Sede SBOT

07/04
Reunião de Diretoria Sede SBOT

Reunião da Comissão Executiva do 43º CBOT Santa Casa de São Paulo

08/04 Reunião de TI
Comissão de Tecnologia da Informação Sede SBOT

12/04
Reuniões da Presidência
Max2 – Marcos Cordeiro
Diretores: Marcelo Mercadante e Jorge dos Santos

Sede SBOT

14 a 17/04 FÓRUM DE DEBATES 2011
“Consenso para os Problemas Atuais da SBOT” Bento Gonçalves/RS

15/04 Reunião da Câmara Técnica de Implantes da AMB

Sede da AMB
Representante SBOT
Dr. Sérgio Okane Comissão Controle de 
Material Ortopédico

19/04 Seminário Crack
“Construindo um Consenso”

CFM – Brasília/DF
Representantes SBOT
Dr. Eriko Filgueira e 
Dr. Afonso Henriques

21 a 23/04 15° Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé
Foz do Iguaçu/PR
Representante SBOT
Dr. Roberto Santin

25/04 Reunião da Comissão Executiva do 43º CBOT Santa Casa de São Paulo

26/04

Reunião dos Comitês de 
Ortopedia Pediátrica e de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé

Sede SBOTReuniões Internas da Presidência
Adimilson – Administrador
Dra. Adriana – Assessora Jurídica

27/04

Reunião Dr. Osvandré com Dr. José Luis Zabeu
Projeto Trauma Ortopédico Eletivo (TOE)

Sede SBOTDra. Rosmary Camargo 
Camargo & Campos Advogados 

Reunião com Dr. Rogério Teixeira 
da Comissão Interinstitucional

28/04 Reunião Ampliada da Comissão de Saúde Suplementar, Comissão de Defesa e 
Consolidação da CBHPM e outros

Auditório do CFM
Representante SBOT
Dr. Robson Azevedo 
(Defesa Profissional)

29/04

Reunião Dr. Osvandré, Dr. AdalbertoVisco e Adimilson

Sede SBOT

Dr. Osvandré, Adimilson e Dra. Adriana
“Ministério da Saúde”

Dr. João Baptista, Fernanda Prestes /Meeting, Adimilson, Fabiana Barbosa e Simone 
Fernandes
“Financeiro  43º CBOT”

Dr. João Baptista, Fernanda Prestes, Adimilson, Simone Fernandes, Cláudio/Lunes 
Tour, Sérgio Freitas/FK
“Hotel Oficial 43º CBOT”

Valeria Vitorino/Door to Door
“Empresa de Postagem - Jornal SBOT e RBO”

Clayton Silva e Gilberto Martins/Ernst Young
“Empresa de Auditoria”

Reunião Administrativa com colaboradores 

30/04 Reunião do Comitê ASAMI Sede SBOT

  Hiperagenda

AGENDA DE ATIVIDADES DA GESTÃO 2011
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 Carta  

Carta à Presidenta
No dia 13 de abril, a SBOT encaminhou a carta abaixo. Leia-a na íntegra

Excelentíssima Senhora
Dilma Rousseff
DD. Presidenta da República

Com pesar, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, devidamente representada, se une aos milhões de brasileiros que mani-
festaram tristeza pelo falecimento do Sr . José Alencar, ex-Vice-Presidente da República, que será lembrado pela capacidade de 
trabalho, ética, empreendedorismo industrial e versátil vida política . A sua última missão foi demonstrar à nação os benefícios que 
o pensamento positivo, a religiosidade, os laços familiares e de amizade exercem sobre a evolução de um câncer considerado 
incurável .

O longo período da doença também mostrou o lado mais eficiente da medicina brasileira, onde brilhantes médicos e recursos 
tecnológicos de última geração prolongaram e deram qualidade à vida do querido José Alencar . Tais condições deveriam ser es-
tendidas a todos os brasileiros e brasileiras e sabemos que todos os dias os governantes das esferas federal, estadual e municipal 
se esforçam para isto . O esforço é, contudo, insuficiente, como V . Exª . sabe . A realidade nos mostra a triste situação do atendimento 
à saúde da grande maioria da população brasileira .

Melhorar a gestão é apenas um dos itens a percorrer . Impõe-se com urgência o aumento de recursos . Estamos atrás de mui-
tos países sul-americanos neste item, com pífios 3,7% do PIB, ou 328 dólares/hab ./ano, conforme estudo recente da UNICAMP, 
quando a sugestão da ONU é que se destinem de 6% a 8% do PIB para o Sistema de Saúde . Precisamos de centros médicos de 
excelência, mas precisamos também de centros médicos capazes de permitir um atendimento eficiente . Apenas isto: Eficiente . 

“Não tenho medo da morte, tenho medo da desonra, porque os homens que perdem a honra morrem em vida”, declarou José 
Alencar . Estimada Presidenta, uma grande parcela do atendimento médico do nosso país é realizada com desonra .

Os ortopedistas do Brasil, responsáveis pelo atendimento do trauma musculoesquelético, unidos aos médicos de todas as 
demais especialidades, esperam pela mudança do quadro atual e se colocam ao inteiro dispor para ajudar .
Atenciosamente, 

 Osvandré Lech Jorge dos Santos Silva 
 Presidente Secretário-geral
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  Radar SBOT

Conte a história do seu serviço  

Os serviços credenciados de todo o Brasil terão a oportuni-
dade de contar a trajetória de seus serviços através de uma 
publicação exclusiva que a SBOT fará neste ano . Para isso, 
os chefes de serviço devem cadastrar seu serviço creden-
ciado até o dia 10 de junho no site: www .palavraimpressa .
com .br/sbot, criado especialmente para receber imagens 
e textos sobre a história do treinamento em Ortopedia em 
seus hospitais . 
Informações como ano e o contexto de fundação, as carac-
terísticas e tradições do local onde o serviço se encontra, 
os precursores e principais personagens, responsáveis por 
montar e manter o serviço, a vocação didática e fatos rele-
vantes são importantes para montar essa trajetória . 
Identifique seu centro de treinamento, a chefia e os precep-
tores, verifique endereços e não deixe de aproveitar esta 
excelente oportunidade de divulgar o seu serviço creden-
ciado . O treinamento de residentes em Ortopedia e Trauma-
tologia tem uma enorme importância histórica .

Ortopedistas brasileiros negociam 
com as operadoras de planos de saúde

Robson Azevedo, presidente da Comissão de Dignidade e 
Defesa Profissional da SBOT, participou no dia 28 de abril de 
reunião ampliada organizada pela Comissão Nacional de 
Saúde Suplementar (Comsu), composta por representantes 
da Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e Federação Nacional dos Médicos (Fenam) . 
Na reunião, foi aprovado um documento no qual é ressal-
tada a necessidade de valorização do profissional (com rea-
justes de honorários e com estabelecimento de regras em 
contratos) e do fim da interferência antiética na autonomia 
dos profissionais . 
Na reunião, Robson apresentou as atividades da SBOT, 
demonstrando a força da especialidade com uma adesão 
maciça . “Parabéns a todos que entenderam este momento e 
deixaram de atender os usuários de planos de saúde durante 
o dia 7 de abril . Agora, vamos negociar com as operadoras 
de saúde suplementar para informar que os médicos orto-
pedistas que atendem aos planos de saúde estão em estado 
de alerta nacional”, diz Robson . 
Até junho, as entidades estaduais, representadas em Comis-
sões de Honorários Médicos, conduzirão o processo de 
negociação com as empresas, contando com o amplo apoio 
da AMB, do CFM e da Fenam . 
Em nome de todos os ortopedistas, as regionais da SBOT 
estão sendo orientadas a participar dessas negociações, que 
têm como pauta mínima: a) o reajuste dos honorários médi-
cos tendo como referência os valores da Classificação Brasi-
leira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), já 
corrigidos pela inflação; b) contratualização com os planos 
de saúde, conforme exigência da Resolução Normativa nº 
71/2004, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
o que significa inserção dos critérios de reajuste nos con-
tratos; c) fim da interferência antiética e desrespeitosa dos 
planos de saúde na autonomia do trabalho médico .

Inédito: 
repasse antecipado às regionais  

Com o objetivo de apoiar as regionais logo no início do ano 
para a realização de seus projetos, a Gestão 2011 repassou 
em abril, antecipadamente, os valores das anuidades para 
as regionais . O valor total repassado foi de R$ 411 .092,03 . 
“A segunda parcela será repassada tão logo se saiba o valor 
consolidado de pagamento das anuidades”, disse o presi-
dente, Osvandré Lech, que teve todo o apoio de Arnaldo 
José Hernandez, presidente da Comissão de Integração 
dos Comitês, e de João Eduardo Simionatto, presidente da 
Comissão de Integração das Regionais . 
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Manifesto sobre a 
Resolução 1.956 do CFM 

No dia 5 de maio, a SBOT encaminhou uma carta ao presi-
dente da Câmara Técnica de Implantes da AMB, Luc Weckx, 
referente à Resolução 1 .956 do Conselho Federal de Medici-
na, com sugestões para que a resolução não cerceie o exer-
cício profissional do ortopedista e em benefício do melhor 
atendimento ao usuário . 
Confira: 

1. No Art. 2o, que diz “o médico assistente requisitante 
deve justificar clinicamente a sua indicação, observadas 
as práticas cientificamente reconhecidas e as legislações 
vigentes no país”, devem ser consideradas justificativas clí-
nicas na Ortopedia e Traumatologia da seguinte forma:

Nos procedimentos cirúrgicos nos quais os mesmos a) 
tipos de implantes, mas de diferentes marcas, têm 
instrumentais próprios para a sua implantação, 
a experiência clínica do médico na utilização do 
implante deve ser considerada e é essencial para 
o sucesso do procedimento. Exemplo: sistemas de 
artroplastia (quadril, joelho e ombro) de material 
e características semelhantes podem ter fresas e 
materiais para implantação diferentes nas diversas 
marcas, fato que torna a experiência pregressa do 
médico, com a utilização de uma determinada pró-
tese, importante na decisão sobre o implante a ser 
autorizado. Não devemos considerar nesta situa-
ção implantes de diferentes marcas e que tenham 
instrumentais diferentes, mas os quais são conside-
rados básicos (exemplo: parafusos com chaves de 
variados formatos).

Implantes de qualidade, com registro na Anvisa, b) 
mas que não disponham de instrumentais de im-
plantação adequados, podem ser recusados pelo 
médico com esta justificativa.

2. Em relação à indicação de três marcas de produtos 
mencionados no Art. 5º, sugerimos que a providência 
seja tomada tão logo o médico faça a solicitação do 
procedimento cirúrgico e do implante. A medida visa 
diminuir a chance de desgaste entre o médico e a ope-
radora de saúde ao indicar apenas uma empresa, com 
exceção feita às situações que envolvam apenas um 
ou dois produtos com as mesmas características. Na 
expectativa de ter atendido a vossa solicitação, somos 
atenciosamente gratos.

A carta foi assinada por Osvandré Lech, presidente da 
SBOT, Jorge dos S . Silva, secretário-geral da SBOT, Sergio 
Okane, presidente da Comissão de Controle de Material, e 
Luiz Carlos Sobania, presidente da Comissão Nacional de 
Artroplastia .

Almoço das Ortopedistas
Será realizado durante o 43º CBOT o tradicional Almoço 
das Ortopedistas . O almoço está marcado para segunda-
feira, dia 14 de novembro, no Restaurante Anturius Hotel 
Transamérica São Paulo . O valor do convite é de R$ 80, mas 
as primeiras 30 ortopedistas não pagam . Programe-se e 
não perca! 

Anuidade 2011

O pagamento da anuidade pode ser feito de forma inteira-
mente on-line . Basta acessar o site: www .sbot .org .br e cli-
car no banner “Anuidade 2011” . Atualize seus dados cadas-
trais, uma necessidade constante, já que ele se desatualiza 
num ritmo de 10% a 15% ao ano .  Para o pagamento da 
anuidade existem duas opções: diretamente pelo cartão 
de crédito, ou imprimindo o boleto e pagando na rede 
bancária . Exerça a sua condição de Membro Titular da 
SBOT, uma instituição que se orgulha dos seus 76 anos 
de história .
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Um debate de ideias
Debater para crescer. Com esta premissa, 40 ortopedistas brasileiros 

participaram do Fórum de Debates 2011 – Consenso para os problemas 
atuais da SBOT, patrocinado exclusivamente pelo Aché Laboratórios

De 14 a 16 de abril, o Hotel SPA do Vinho, 
localizado na cidade de Bento Gonçal-
ves (RS), recebeu 40 líderes ortopedis-
tas preocupados em estudar, avaliar e 
propor mudanças e melhorias para a 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT) e, consequente-
mente, para a população brasileira . 

Diferentemente dos anos anteriores, o 
Fórum da SBOT 2011 priorizou o debate 
como forma enriquecedora na orga-
nização de ideias e sugestões . A reno-
vação de quase 70% dos convidados, 
com a participação de presidentes das 
oito maiores regionais, presidentes dos 
comitês e das comissões permanentes, 
proporcionou uma integração entre as 
diferentes áreas da SBOT . 

Outro grande diferencial foi a maneira 
como os temas foram abordados, atra-
vés de quatro blocos intitulados: Admi-
nistrativo, Educação, Grandes Temas 
e Defesa Profissional . “Substituímos a 
clássica apresentação das comissões e 
de outros setores por uma programa-
ção diferente, mais atrativa e objetiva, 
onde o principal foco foi a participação 
de todos através do debate”, explicam o 
presidente da SBOT, Osvandré Lech, e o 
secretário geral, Jorge dos Santos Silva, 
que coordenaram os trabalhos .  

Fórum da SBOT: uma oportunidade para estudar a Ortopedia brasileira

A cada final de bloco, foi feita uma 
votação sobre os assuntos discutidos 
e a atual situação da SBOT, abordando 
o que precisa ser modificado, discu-
tido e melhorado . De forma individual 
e secreta, cada participante pôde opi-
nar sobre as principais questões apre-
sentadas . “A opinião de todos é muito 
importante . Por isso, através da votação, 
conseguimos identificar os principais 
tópicos que devem ser trabalhados . 
Este novo modelo de fórum permite a 
democracia de ideias e que conheça-
mos exatamente o que pensam nossos 
ortopedistas”, diz Lech .

“Forum é una democrazia 
de idee, una attitudine 

della SBOT”

1O Bloco: Administrativo 
 Participantes no pódio:
 Adalberto Visco, Marcelo 

Mercadante, Reynaldo Jesus 
Garcia e Adimilson Cerqueira

A relação das regionais e dos comi-
tês com os principais laboratórios na 
busca de patrocínio para seus eventos 

foi amplamente discutida durante o 
primeiro bloco . Para a maioria dos pre-
sentes, a busca de patrocínio está cada 
vez mais difícil devido à quantidade de 
eventos realizados e, também, pela falta 
de distribuição de verbas entre as regio-
nais, comitês e SBOT . 

Rogério Teixeira da Silva, presidente 
da Comissão Interinstitucional, expli-
cou que as empresas patrocinadoras 
não sabem diferenciar os eventos e, 
por isso, quando patrocinam um con-
gresso específico, acreditam que estão 
patrocinando a SBOT como um todo . 
“O grande desafio é criar um fluxo de 
caixa dentro da SBOT, que irá repassar 
os valores para as regionais e comitês”, 
disse Teixeira da Silva . 

Participação dos presidentes das regionais foi 
um dos grandes diferenciais do Fórum 

Conclusões 
Integração dos comitês com as  �
regionais para organização dos 
eventos e possíveis patrocínios .  
Seguir o calendário de eventos  �
organizado pela Comissão de Edu-
cação Continuada (CEC), evitando 
coincidência de datas .
Criação de um ranking de eventos  �
da SBOT .
Aumento dos eventos e a capaci- �
tação de recursos para a sobrevi-
vência das regionais . 

Votação
Balanço financeiro:

45% acham que os balanços finan-

Fo
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Da esq. para a dir.: João Baptista Gomes dos 
Santos, Samuel Ribak e Roberto Sobania 

essas atividades são formas de educação 
continuada, mas a educação on-line tem 
um destaque importante . “O valor das 
aulas on-line é muito alto . O médico pode 
assistir quantas vezes quiser e ele aprende 
muito com isso”, apresentou .  

O formato dos atuais congressos bra-
sileiros e a avaliação da programação 
científica também foram abordados . Para 
Rogério Fuchs, presidente do 45º CBOT, 
atualmente não tem como medir a qua-
lidade e o aproveitamento da educação 
continuada nos congressos . “Precisamos 
mensurar a educação continuada nos 
congressos . Conferir o aproveitamento 
dos nossos ortopedistas .” Luiz Carlos 
Sobania, da Comissão Especial de Regis-
tro Nacional de Artroplastias, compar-
tilhou da mesma ideia . “Toda educação 
continuada só é válida quando existe 
uma avaliação”, disse ele .

A SBOT é vista como instituição exem-
plo por diversas sociedades de especia-
lidade e pelo Ministério da Educação 
(MEC) devido a sua proatividade em 
projetos como o Fórum de Preceptores 
e o Exame para Obtenção de Título de 
Especialista (TEOT) . Por isso, a preocu-
pação com a qualidade do ensino e da 
educação continuada é muito grande . 

ceiros devem ser divulgados para 
toda a sociedade e 39% acham que 
devem estar disponíveis no site . 

Eficácia de todas as gestões, em 
geral:

49% acreditam que é boa e 36%, 
regular . 

Prioridade como gestor:
44% trabalhariam na melhoria de 
qualidade administrativa, 33% com 
a defesa profissional e 23% com a 
educação . 

Estabelecimento de diretrizes de 
ações para o pagador, juntamente 
com os comitês e regionais:

92% acreditam que sim, é neces-
sário, e apenas 8% acham que não 
precisa . 

Conhecimento do calendário de 
eventos oficial da CEC:

68% conhecem e 32% não . 
Preferência pelos congressos regio- 
nais (grandes e oficiais):

65% preferem os congressos regionais . 
Tempo para os comitês de especia-
lidade no CBOT:

50% acreditam que precisa aumentar 
e 50% acham que não precisa . 

Problemas financeiros da SBOT:
34% tinham conhecimento e 66% não . 

2O Bloco – Educação 
 Participantes no pódio: 
 João Baptista Gomes dos Santos, 

Marco Antonio Percope, Osmar 
Avanzi, Rogério Fuchs e Simone 
Fernandes

Questões como preceptoria, aumento 
do número de serviços e residen-
tes, educação on-line e como avaliar 
a educação continuada atual foram 
amplamente discutidas durante o 
segundo bloco do Fórum . Segundo 
Samuel Ribak, presidente da Comis-
são de História da Ortopedia, todas 

  

Conclusões 
Aulas on-line em novos formatos .  �
É uma ferramenta muito impor-
tante de educação continuada ao 
associado .
Remuneração dos autores na cria- �
ção dos livros pela Comissão de 
Educação Continuada (CEC) . 
Realização do Exame para Obten- �
ção de Título de Especialista 
(TEOT) de forma descentralizada .
Avaliação e mensuração da qua- �
lidade da educação continuada 
nos congressos brasileiros .  

Osvandré Lech, no pódio, 
durante abertura do Fórum

A assinatura do JBJS para 2011 é de 
US$ 30.000 para 3 mil downloads. 
Em 2009 foram 11 mil downloads, 
o que determinou a ruptura unila-
teral do contrato. 
Meio de educação continuada pre-
ferido:

Foi escolhido o on-line, com 62% dos 
votos . 

Número de serviços e residentes: 
78% acham que é suficiente e não 
deve aumentar . 

Quanto ao local do exame escrito 
do TEOT: 

72% acham que o exame deve ser 
descentralizado . 

Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves, RS
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CNA: 3% do valor maior da inscrição 
de congressos repassado para a AMB: 

49% acreditam que o interessado pelo 
CNA deve pagar na inscrição e 43% 
acham que a SBOT não deve pagar, ou 
seja, tirar esse valor da inscrição . 

3O Bloco – Grandes Temas 
 Participantes no pódio:
 Flávio Faloppa, Fernando Baldy, 

Alfredo Jasmin, Paulo Lobo e Gigi 
Vieira

Pensar grande não é algo simples e tem 
que haver consenso . É necessário o exer-
cício de cidadania, democracia e cola-
boração para que o modelo progrida . 
Seguindo este pensamento, a SBOT 
discutiu ações e campanhas para pro-
porcionar uma maior visibilidade para 
a Sociedade, com todos os ortopedistas 
brasileiros e a população em geral .

A integração dos comitês e das regionais 
com a diretoria é um fator muito impor-
tante para o crescimento ordenado da 
Sociedade . As subespecialidades, cada 
vez mais fortes, precisam ser bem ampa-
radas pela SBOT . Segundo Reynaldo 
Jesus-Garcia Filho, segundo-tesoureiro, 
não tem como segurar o crescimento 
dos comitês de especialidade, por isso a 
importância desta aproximação . “Trazer 
a liderança dos presidentes é fundamen-
tal . Eles precisam ser parceiros absolutos 
da SBOT e isto vem sendo feito de forma 
vigorosa em 2011”, explicou . 

A realização de campanhas públicas e 
a aproximação com o governo federal 
também são ações importantes que 
proporcionarão maior visibilidade à 
SBOT . Reynaldo sugeriu também que 
fosse criado algo aproveitando a Década 
do Trânsito, as Olimpíadas e a Copa de 
2014 . “Vamos aproveitar essas datas para 
fortalecer a marca SBOT através de cam-
panhas de orientação para a população .”  

Conclusões
Aproximação cada vez maior  dos  �
Comitês de Especialidades e das 
Regionais com a SBOT Nacional .
Ações em conjunto das regionais  �
com os comitês de especialidade .
Realização de campanhas insti- �
tucionais e educacionais para a 
população . 

Votação
Por que tantos vão para o Con-
gresso da AAOS? 

41% acreditam que esses colegas têm 
suporte financeiro, 29% acham que 
pela boa oportunidade de turismo e 
educação, e 29% pela excelência do 
programa . 

Marketing da SBOT:
56% acham o marketing inadequado 
e 35% acham adequado, mas deve 
aumentar . 

Campanhas institucionais: 
71% focariam nas campanhas de aci-
dentes de trânsito, 21% na prevenção de 
trauma no idoso e 9% em catástrofes . 

Percepção da gestão administrativa:
44% acham regular e 35% acham boa . 

Cidades sede do CBOT: 
53% acham que deve haver um rodí-
zio entre quatro ou cinco cidades com 
estrutura reconhecida, 35% acham 
que deve haver um rodízio entre as 
regiões brasileiras e 12% acham que 
os congressos devem ser baseados no 
eixo RJ-SP .  

4O Bloco – Defesa 
Profissional 

 Participantes no pódio
 Robson Azevedo, João Simionatto, 

Paulo Ricardo Picolli e Adriana 
Joubert

A SBOT tem um papel fundamental na 
defesa profissional . A união de todas 
as Comissões de Defesa Profissional de 
comitês e regionais é fundamental para 
se pensarem ações em prol da Ortope-
dia brasileira e, consequentemente, de 
seus profissionais . “Se a SBOT se orga-
nizar como uma sociedade para brigar 
por melhores honorários, ficaremos mais 

fortes e representativos . Vide o exemplo 
da Sociedade de Pediatria”, ressaltou Eriko 
Filgueira, presidente da Comissão de Polí-
ticas Públicas . 

Para Robson Azevedo, presidente da 
Comissão de Dignidade e Defesa Profis-
sional, o caminho é fazer com que o orto-
pedista esteja motivado até para enfren-
tar um descredenciamento . “Ele precisa 
acreditar na nossa luta . Para isso, preci-
samos motivar o profissional a continuar 
brigando por mudanças . Acredito que 
a paralisação do dia 7 de abril foi muito 
importante para sensibilizarmos os médi-
cos, a população e as operadoras . Todos 
estão debatendo a respeito .”  

Luiz Carlos Sobânia falou sobre a impor-
tância de continuar o movimento . “O 
dia 7 de abril foi apenas um alerta . O dia 
seguinte é nosso . Precisamos agir”, disse 
ele, que acredita também que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) precisa ser traba-
lhado . “Se melhorarmos nossas condições 
de trabalho no SUS, os convênios serão 
obrigados a melhorar também”, ressaltou .  

Conclusões
Os comitês de especialidade  �
precisam encaminhar à SBOT 
suas tabelas de atualização da 
CBHPM . 
Aproximação das Comissões de  �
Defesa Profissional dos comitês de 
especialidade, das regionais com a 
SBOT Nacional . 

Votação
Referente à paralisação realizada no 
dia 7 de abril: 

41% dos participantes acharam inefi-
caz e 29% acharam boa e as autorida-

Ortopedistas discutiram e apresentaram sugestões para o crescimento da Sociedade 
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Adalberto Visco (BA) •	
Diretoria 2011 – 1º Tesoureiro
André Pedrinelli (SP) •	
Comitê de Artroscopia e Traumatologia do 
Esporte
Augusto César Monteiro (SP) •	
Comitê Tornozelo e Pé
Carlos Alfredo Lobo Jasmin (RJ) •	
Interatividade Social – Coord . Ações 
Institucionais
Eriko Filgueira (DF) •	
Comissão de Políticas Públicas
Fernando Baldy dos Reis (SP)  •	
Diretoria 2012 – 1º Tesoureiro
Flávio Faloppa (SP) •	
Diretoria 2011 – 2º Vice-presidente
Francisco Carlos S. Nogueira (MG) •	
SBOT – MG
Giovani Serrano Machado (PE) •	
SBOT –  PE
Jaime Wageck (RS) •	
Comissão de Estatutos e Regimentos
João Baptista G. dos Santos (SP) •	
Comissão de Ensino e Treinamento
João Eduardo Simionatto (DF) •	
Comissão de Integração das Regionais
Jorge dos Santos Silva (SP) •	
Diretoria 2011 – Secretário-geral
José Octavio S. Hungria (SP) •	
SBOT – SP

Luiz Antonio M. da Cunha (PR) •	
Diretoria 2012 – 2º Secretário
Luiz Carlos Sobania (PR) •	
Comissão Especial Registro Nacional de 
Artroplastias
Luiz Sérgio Marcelino Gomes (SP) •	
Comitê de Quadril
Marcelo Abagge (PR) •	
SBOT – PR
Luís Wolfovitch (BA) •	
SBOT – BA
Marcelo Mercadante (SP) •	
Diretoria 2011 – 1º Secretário
Márcio Passini (SP) •	
Comitê de Doenças Osteometabólicas 
Marco Antonio Percope de •	
Andrade (MG) 
Diretoria 2012
Mauro dos Santos Volpi (SP) •	
Comitê de Coluna
Nelson Ravaglia (PR) •	
Comitê de Ombro e Cotovelo
Osmar Avanzi (SP) •	
Comissão Executiva 43º CBOT 
Osvandré Lech (RS) •	
Diretoria 2011 – Presidente
Paulo Lobo Jr. (DF) •	
Interatividade Social – Coord . Ações Inst .

Paulo Silva (GO) •	
SBOT – GO
Paulo Ricardo Piccoli Rocha (RS) •	
SBOT – RS
Renato Amorim (SC) •	
Comitê ASAMI
Reynaldo Jesus Garcia (SP) •	
Diretoria 2011 – 2º  Tesoureiro
Ricardo Esperidião (GO) •	
Comissão Nacional de Benefícios e 
Previdência Social
Roberto Luiz Sobania (PR) •	
Comissão de Preceptores
Robson Paixão de Azevedo (GO) •	
Comissão de Dignidade e Defesa 
Profissional 
Rogério Fuchs (PR) •	
Presidente 45º CBOT
Rogério T. da Silva (SP) •	
Comissão Interinstitucional
Rui Maciel De Godoy Júnior (SP) •	
Comitê de Ortopedia Pediátrica
Samuel Ribak (SP) •	
Comissão História da Ortopedia
Sergio Y. Okane (SP) •	
Comissão de Controle de Material 
Ortopédico
Walter Rodrigo Daher (DF) •	
SBOT – DF

Agradecimento especial à equipe do Aché Laboratórios pela idealização 
deste encontro que proporcionou uma salutar discussão  sobre a SBOT e 
a Ortopedia brasileira. 
Na foto, da esq. para a dir., Denise Gimenez, Wilson Bueno Souza, Renata 
Ribeiro e Sérgio Ricardo Cunha.

Grupo de líderes que emprestou seu tempo e 
ideias em prol do crescimento da SBOT

des e operadoras ficarão atentas . 
O que você fez nessa paralisação? 

47% não atenderam e participaram, 
24% não atenderam, mas também não 
participaram, 18% atenderam e não se 
envolveram e 12% atenderam . 

Sobre a participação na Defesa Pro-
fissional:

32% acreditam e participam, 26% acre-
ditam pouco na eficácia das ações, 
21% não acreditam na eficácia das 
ações e 21% acreditam e acham que 
participam . 

Com relação às ações da Defesa Pro-
fissional:

47% acreditam que tem pouca reper-
cussão na nossa atividade e 26% 
acham que são ineficazes

Como está a relação atual entre o 
médico e a indústria? 

61% acham que está inaceitável e 27% 
acreditam que o conflito prejudica o 
paciente . 
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A opinião
dos participantes

“Um evento que, ao mesmo tempo 
que quebrou tantos estigmas da ve-
lha SBOT, alcançou resultados tão ex-
pressivos .” 
Paulo Piccoli
Presidente da SBOT-RS

“Excelente organização . Discussão 
aberta, livre, sem pressão, onde todos 
puderam opinar . O Fórum apertou a 
ferida sem medo . Isso é democracia 
pura .” 
José Octavio Hungria
Presidente da SBOT-SP

“Sensacional . As formas de discus-
sões, os assuntos, as pessoas, o local, 
o clima . Inesquecível e único .”
Luis Wolfovitch
Presidente da SBOT-BA

“O Fórum foi bárbaro, democrático e 
produtivo . Todos puderam falar e foi 
possível ouvir muitas boas ideias .” 
Márcio Passini
Presidente do Comitê de Doenças 
Osteometabólicas

“O grupo promoveu discussões de 
alto nível que poderão orientar a atual 
diretoria sobre condutas a serem ado-
tadas em: administração, educação, 
defesa profissional e outros temas de 
grande relevância .” 
Luiz Cunha
Diretoria 2012

“Considerei muito positivo . Uma 
programação mais específica, com 
tempo mais equitativo entre as dis-
cussões e a possibilidade de abordar 
mais temas com um pouco mais de 
profundidade .” 
André Pedrinelli
Presidente do Comitê Artroscopia e 
Traumatologia do Esporte

“Serei sempre elogios às iniciativas 
que disponibilizam o diálogo . Acredi-
to que esse modelo de encontro foi 
muito feliz . Parabéns mais uma vez 
por todo o conjunto da obra .”
Carlos Alfredo Jasmin
Presidente da SBOT-RJ

“Todos os aspectos levantados foram 
importantes .”
Luiz Carlos Sobânia
Presidente da Comissão de Registro 
Nacional de Artroplastias

“Foi realmente um evento que mos-
tra o comprometimento de toda a 
diretoria com a instituição . Renova-
ção, Transparência e Integração são 
palavras-chaves para que uma gestão 
tenha sucesso, e isso presenciamos 
durante o encontro .”
Eriko Filgueira
Presidente da Comissão de Políticas 
Públicas

“Aprovado! Todos tiveram a oportuni-
dade de se manifestarem . Os rumos 
da SBOT estão mudando e, na minha 
opinião, para melhor”
Nelson Ravaglia
Presidente do Comitê de Ombro e 
Cotovelo

“Bastante interessante pelo formato 
mais democrático, possibilitando a 
participação de todos . Foi muito pro-
veitoso .”
Jaime Wageck
Presidente do Comitê Estatuto e 
Regimentos

“Excelente convívio com esta maravi-
lhosa família SBOT .”
Robson de Azevedo
Presidente da Comissão de Dignidade e 
Defesa Profissional

“Possibilidade de discussão de modo 
igualitário e reflexão dos principais 
tópicos da Ortopedia brasileira .” 
Samuel Ribak
Presidente da Comissão da História 
da Ortopedia

“Espero que não tenham sido somen-
te discussões e sim ideias que possam 
e sejam aproveitadas .”
Rogério Fuchs
Presidente do 45º CBOT

“Seriedade e vontade de melhorar 
esta Sociedade, ouvindo lideranças 
e discutindo possíveis soluções para 
grandes problemas . Que as nossas 
lideranças continuem assim, alertas 
e preocupadas em corrigir nossos 
erros .” 
Giovani Serrano Machado
Presidente da SBOT-PE

“Muito interessante pelo caráter 
democrático e pela quantidade de 
ideias novas que trazem a chance de 
cada vez mais fazer de nossa Socie-
dade uma entidade respeitada .”
Renato Amorim
Presidente do Comitê ASAMI

“Discutiu-se de forma intensa e de-
mocrática, o que proporcionou a 
todos os presentes uma avaliação 
equilibrada sobre o pensamento or-
topédico nacional .”
Rodrigo Daher 
Presidente SBOT-DF

“Altamente positivo, tendo como 
ponto alto a votação de assuntos 
controversos e de relevância .”
Augusto César Monteiro
Presidente do Comitê de Cirurgia do 
Pé – ABTPé
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SUS – Uma constante reflexão
No dia 7 de abril, data da paralisação nacional do 
atendimento médico aos planos de saúde, esti-
ma-se que 70% dos profissionais tenham aderido 
ao movimento, conforme divulgado pelas entida-
des médicas nacionais . O resultado sinaliza que o 
grupo está unido e persiste na luta por mudanças 
nessa vil relação e que clama pela manutenção da 
autonomia profissional, pela previsão contratual 
de índice de reajustes e por honorários dignos .

Com o apoio de parlamentares, de usuários do 
sistema, de órgãos de defesa do consumidor e da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), esperamos 
que o esforço seja frutífero . 

Enquanto isso, a reflexão sobre o Sistema Único 
de Saúde (SUS) continua premente, pois o aces-
so aos serviços básicos de saúde permanece de-
ficitário . Segundo dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), com base em recen-
tes resultados, o enorme tempo de espera para 
o atendimento e a insuficiência de médicos são 
apontados pela maioria dos entrevistados . Portan-
to, a bandeira levantada pelas lideranças médicas 
de que o SUS carece de financiamento e infraes-
trutura, sem contar a necessidade de implantação 
de medidas políticas de valorização do médico, 
ganha força diante da voz da população consul-
tada . Médicos precisam ser contratados mediante 
plano de carreira e adequada remuneração . Eis o 
grande dilema, desafio até então não equaciona-
do . Ao comentar a pesquisa, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) se manifestou dizendo que “o 
Brasil tem direito a uma assistência pública em 
saúde de qualidade resolutiva e atenta às diversi-

dades regionais, sociais, étnicas e de gênero, en-
tre outras . Garantindo a todos os brasileiros aces-
so universal, integral e equânime ao atendimento 
médico-hospitalar, embasado na eficiência e na 
eficácia dos serviços e programas de promoção, 
prevenção e atenção” . 

A SBOT avalia a situação da saúde pública bra-
sileira de igual maneira . Além de agir em defesa 
Pró-SUS, naquilo que permite sua competência 
estatutária, no mês de março a Sociedade de Or-
topedia enviou à Presidenta Dilma Rousseff uma 
correspondência sobre o assunto . No texto, a dire-
toria reconhece o esforço que vem sendo aplicado 
na conquista de uma política pública mais eficaz, 
mas alerta para a urgência de definições relativas 
à melhoria da gestão, ao aumento de recursos, à 
criação de centros médicos de excelência com 
médicos remunerados dignamente e capazes 
de permitir um atendimento eficiente . Por fim, a 
diretoria coloca à disposição o serviço dos orto-
pedistas filiados, responsáveis pelo atendimento 
do trauma musculoesquelético, unidos às demais 
especialidades, para colaborarem na mudança do 
quadro atual .

A lição de casa vem sendo feita pela classe mé-
dica . Esperamos que o atual governo estabeleça 
como meta o aumento de investimento público 
em saúde, sob pena de que o Brasil ocupe lugar 
de desenvolvimento muito aquém do merecido 
no cenário mundial .   

Adriana C. Turri Joubert
Assessora jurídica                            
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Paralisação: a SBOT 
participou integralmente

A especialidade de Ortopedia e Traumatologia mos-
trou a força e a vontade de mudanças nessa relação 
desigual em que os médicos trabalham atualmente . 
“Em todas as regionais foram realizadas atividades e, 
em conjunto com o movimento médico, comemo-
ramos essa vitória e preparamos os novos desdobra-
mentos”, ressalta Robson Azevedo, presidente da Co-
missão de Dignidade e Defesa Profissional .

 SBOT-AP
A SBOT-AP participou ativamente da formação da 
nova Comissão Estadual de Honorários Médicos do 
Amapá, a qual, juntamente com a Associação Médi-
ca do Amapá e o Sindicato dos Médicos do Amapá, 
deverá abrir um canal de negociação com os planos 
de saúde e operadoras de planos de saúde, levando 
as reivindicações .

 SBOT-PE 
Ortopedistas da SBOT-PE, junto com os representan-
tes do CFM, da AMB, do Sindicato dos Médicos de 
Pernambuco e de várias especialidades, reuniram-se 
na praça de alimentação em um shopping de Reci-
fe, mostrando a insatisfação da classe médica . Cerca 
de 40 médicos participaram devidamente uniformi-
zados, com jalecos brancos, e de braços cruzados . A 
ação teve apoio da população .

 SBOT-RJ
Os ortopedistas do Rio de Janeiro se envolveram no 
movimento de reivindicação . A SBOT-RJ contratou 
uma pesquisa para a avaliação dos planos de saúde .
 

 SBOT-RS
Os ortopedistas do Rio Grande do Sul mobilizaram-
se e pararam os atendimentos em clínicas de con-

sultas eletivas . Segundo Paulo Ricardo Piccoli Rocha, 
presidente da SBOT-RS, o movimento foi muito pro-
dutivo para a Ortopedia . “Todos pararam os atendi-
mentos e aproveitaram para discutir as relações das 
clínicas particulares com os convênios e planos de 
saúde sobre os honorários médicos e materiais utili-
zados”, explica Piccoli . 

 SBOT-GO 
No dia 7 de abril, a SBOT-GO realizou a sua primeira 
reunião de Defesa Profissional . Coordenada pelo or-
topedista Flávio Kuroki, foram feitas propostas concre-
tas de ações que serão discutidas e amadurecidas em 
reuniões futuras já agendadas . Segundo Paulo Silva, 
presidente da SBOT-GO, “a participação de jovens li-
deranças tem sido fundamental para que a luta por 
melhores condições não perca o fôlego” .

 SBOT-PA
A Ortopedia levantou a seguinte bandeira: CHEGA DE 
EXPLORAÇÃO, QUEREMOS NOSSA VALORIZAÇÃO!

 SBOT-PR 
Faixas em frente às clínicas fechadas foram fixadas 
com os dizeres: “Médico, um profissional de valor” . O 1º 
vice-presidente da SBOT-PR, Marco Antonio Pedroni, 
frisou que a sociedade da especialidade está apoian-
do fortemente o movimento e trabalhando para que 
os médicos se conscientizem em prol da classe . Pa-
cientes também se solidarizaram com o movimento 
por meio de telefonemas e e-mails . 

 SBOT-DF
Os ortopedistas aderiram à causa, contribuindo com 
a luta nacional de todos os médicos que buscam o 
resgate da dignidade profissional .

Ortopedistas de todo o Brasil participaram integralmente da 
paralisação do atendimento aos usuários das operadoras de planos de saúde, 

realizada no dia 7 de abril



CADERNO DE DEFESA PROFISSIONAL
d e s t a q u e  e  c o l e c i o n e

17 Jornal da SBOT - mar/abr/maio 2011

Espaço Aberto
Trabalho no Sistema SUS. Pacientes prove-
nientes de outros serviços e/ou outros profis-
sionais, em especial os que já têm uma cirurgia 
malsucedida pregressa, tentam frequente-
mente trocar o local de atendimento. Posso 
recusar o seguimento desses pacientes quan-
do o serviço e/ou profissional de origem ainda 
são existentes e atuantes? Não se trata de uma 
situação de urgência ou emergência, apenas 
o seguimento ambulatorial de pacientes pro-
venientes de outros serviços médicos (SUS ou 
convênio) que tiveram procedimentos cirúrgi-
cos mal conduzidos.

É fundamental observar a regulamentação do 
SUS . Independentemente da origem do pacien-
te e do tratamento prévio, quem o recebe deve 
dar a devida conduta, que pode, inclusive, ser de 
devolução ao serviço que originalmente realizou 
o procedimento . Para que o município aceite os 
motivos de tal devolução, é imprescindível que a 
justificativa seja devidamente fundamentada . 

Em relação à consulta médica e perícia médica, 
cobramos R$ 150,00 de honorários (consulta) 
e gostaria de saber se é possível cobrar mais 
R$ 150,00 pela perícia médica. Na hora de fa-
zer o recibo, coloco somente como honorário 
médico particular ou devo colocar algo mais 
especificado? Como proceder? 

Tendo em vista a indagação proposta, primeira-
mente salientamos que seria fundamental o for-
necimento de mais informações a respeito da 
situação . Isso porque, nos termos do Código de 
Ética Médica, art . 93, é vedado ao médico ser pe-
rito do próprio paciente . Por outro lado, a título 
de esclarecimentos, no curso de processo judicial, 
diante da necessidade de realização de perícia e 
da inexistência de perito judicial em determina-
da localidade, o juiz indica um profissional para 
tanto . Salvo ressalvas legais, a nomeação envolve 
um “munus público”, o que implica a aceitação da 

função . Ou seja, fora as exceções previstas em lei, 
a nomeação precisa ser atendida .

Os pacientes atendidos no dia de plantão do 
médico deverão ter seguimento pelo mesmo 
ortopedista, na unidade pública de saúde que 
fez o atendimento? Se não atender em rede 
pública, é de responsabilidade do mesmo dar 
continuidade ao tratamento do paciente em 
ambulatório da Santa Casa? Ortopedista que 
não faz plantão remunerado a distância e 
faz atendimento em unidade básica de saúde 
municipal tem responsabilidade de dar segui-
mento a pacientes atendidos por outro colega 
do plantão? 

Toda instituição hospitalar, seja pública ou priva-
da, precisa ter as normas que regulamentem o 
funcionamento interno reunidas num Regimento 
do Corpo Clínico . Normalmente, nele estão inse-
ridas regras sobre o atendimento de emergência . 
São essas regras que precisam ser consultadas 
para que possamos orientá-lo . Tal documento 
tem de ser registrado no CRM . Em geral, feito o 
atendimento emergencial, há o encaminhamen-
to, sendo que tal conduta deve estar descrita no 
prontuário médico .

Portaria da Anvisa ou do Ministério da Saúde 
sobre a normatização de uso de furadeiras 

A exigência para a utilização de furadeiras elétri-
cas é fruto de norma da Anvisa . Encaminhamos 
abaixo algumas informações fornecidas pela An-
visa, tendo em vista nossa consulta a respeito do 
assunto . 
As furadeiras elétricas para Ortopedia estão sujei-
tas a registro e enquadram-se na regra 9, classe 
III – alto risco, conforme disposições da Resolução 
RDC 185/2001, disponível para consulta em www .
anvisa .gov .br/e-legis/ . Mais informações sobre o 
registro desses produtos em: www .anvisa .gov .br/
produtosaude/perguntas_frequentes .htm . 
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Para melhor compreensão, copiamos a seguir o 
que diz a citada RDC:

“REGRA 9: Todos os médicos destinados a admi-
nistrar ou trocar energia enquadram-se na Classe 
II, exceto se suas características são tais que pos-
sam administrar ou trocar energia com o corpo 
humano de forma potencialmente perigosa, con-
siderando-se a natureza, a densidade e o local de 
aplicação da energia, neste caso enquadram-se 
na classe III . Todos os produtos ativos destinados a 
controlar ou monitorar o funcionamento de pro-
dutos médicos ativos para terapia enquadrados na 
Classe III ou destinados a influenciar diretamente 
no funcionamento desses produtos, enquadram-
se na Classe III” (TMF/GQUIP/GGTPS/ANVISA) .

A Anvisa tem subsídios para solicitar a utilização 
de furadeiras elétricas, assim como o registro, em 
face da RDC 185/2001 . Por oportuno, as providên-
cias quanto ao registro devem ser iniciadas, pois 
a RDC está em vigor . Por fim, salientamos que 
cabe às instituições hospitalares providenciarem 
o equipamento . 

Sou ortopedista e moro em uma cidade move-
leira. Aqui, muitas fábricas têm seguro parti-
cular contra acidentes, principalmente visan-
do às mãos dos funcionários. Rotineiramente 
acontecem acidentes em que há necessidade 
de amputação de dedo(s). Vários são os funcio-
nários que no momento do retorno entregam a 
mim papéis de laudo da seguradora para que 
eu preencha. Antes, por não saber dos meus 
direitos, sempre preenchia gratuitamente. Mi-
nhas perguntas:
1) Por não se tratar de um laudo do INSS, eu 

posso cobrar pelo preenchimento?
2) Eu li no laudo da seguradora que é obriga-

tório o preenchimento pelo médico assis-
tente. Isso procede?

3) Se não for o médico assistente, quem pode 
preencher?

4) Se outro médico estiver preenchendo, isso é 
correto?

5) Se esse médico pode preencher o laudo, ele 
pode dar continuidade ao tratamento?

Tendo em vista as indagações propostas, segue 
abaixo a Resolução do CFM que, ao dispor sobre 
o assunto, permite a cobrança pelo preenchimen-
to de formulários de companhias de seguro, para 
a concessão de benefícios de seguro de vida ou 
acidentes .

“RESOLUÇÃO CFM nº 1 .076/81 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 3 .268, de 30 
de setembro de 1957, regulamentada pelo De-
creto nº 44 .045, de 19 de julho de 1958, e CON-
SIDERANDO que os formulários elaborados pelas 
Companhias de Seguros de Vida, para serem pre-
enchidos pelos médicos, não têm qualquer víncu-
lo com a atestação médica relativa à assistência 
ou ao óbito; CONSIDERANDO que o seu preen-
chimento além de acréscimo de responsabilidade 
civil e penal para o médico, exige também gasto 
de seu tempo e atividade; CONSIDERANDO o dis-
posto nos artigos 2º e 3º do Código de Ética Mé-
dica; CONSIDERANDO que o Art . 16 do Decreto nº 
20 .931, de 11 de janeiro de 1932, cria para o médi-
co o dever de atestar somente o óbito do doente 
ao qual vinha prestando assistência, desde que 
conheça a exata ‘causa mortis’; CONSIDERANDO 
que esse trabalho do médico, no caso de paciente 
assistido em instituições públicas, previdenciárias 
ou filantrópicas, deve obedecer, rigorosamente, 
ao disposto no Art . 67 do Código de Ética Médica; 
CONSIDERANDO o que consta do PROCESSO CFM 
Nº 07/81; CONSIDERANDO finalmente o decidido 
pelo plenário em sessão realizada em 30 de de-
zembro de 1981; 

RESOLVE: 
O médico poderá preencher o formulário para 1– 
concessão dos benefícios do seguro, desde 
que tal lhe seja solicitado diretamente pelo 
paciente ou seus responsáveis, ou, em caso 
de falecimento deste, a pedido da pessoa be-
neficiária de seguro de vida ou de acidentes 
pessoais .
O médico pode pela prestação de tal serviço 2– 
receber a devida remuneração . 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1981 .”



19 Jornal da SBOT - mar/abr/maio 2011

Artigo  

Os momentos da verdade 
na relação médico-paciente

Uma pessoa não considera um atendimento médico bom ou ruim apenas pela 
interação com o especialista . Do momento em que liga para agendar uma consulta, 
passando pela recepção até o pós-atendimento, existem diversas ocasiões em que o 
paciente toma contato direto com o serviço . Esses momentos, dentro do marketing, 
são chamados de momentos da verdade, e o somatório final de todas as percepções 
acumuladas é que norteia a avaliação do paciente, ou seja, se um médico, consultório 
ou clínica tem qualidade ou não e se criará uma imagem positiva ou negativa .

Portanto, gerenciar qualidade no atendimento médico depende do monitoramen-
to de todos os momentos da verdade . Dentro de um consultório, cada paciente é úni-
co e o atendimento a ele dispensado nos diversos momentos deve se adequar a essa 
individualidade . Por isso, nem sempre as rotinas e os processos são suficientes para 
atingir o atendimento de excelência e conquistar credibilidade . O médico e toda a sua 
equipe devem estar preparados para lidar com todos os tipos de paciente em todas 
as ocasiões em que este faz contato com o serviço, seja por telefone, pela internet ou 
presencialmente .

Personalizar o atendimento aumenta a satisfação do paciente e mostra que ele é 
um indivíduo distinto, que tem desejos, expectativas e necessidades diferentes de ou-
tras pessoas . 

Existem diversas ferramentas para a valorização da relação médico-paciente em 
cada um desses momentos . A construção dessa relação, com seu ápice no atendimen-
to presencial, passa por algumas etapas . O conjunto dessas etapas chama-se ciclo de 
vida do relacionamento . Veremos resumidamente cada momento desse ciclo . 

O primeiro momento da verdade se dá ainda longe do consultório, quando a pes-
soa decide agendar uma consulta com um determinado especialista . Nessa etapa, o 
paciente ainda não conhece diretamente o médico, mas forma uma percepção sobre 
ele . A princípio, o médico pode imaginar que esse momento estaria fora de seu alcance, 
não tendo ele condições de influenciá-lo . Pois está enganado: o primeiro momento da 
verdade será favorável ao médico na proporção exata da sua reputação, da sua imagem 
e do boca a boca positivo .

Na etapa seguinte, o paciente entra em contato, seja pessoalmente ou através do 
telefone, para agendar uma consulta . Seu contato é unicamente com o pessoal de 
atendimento . Por isso mesmo, é importante que os colaboradores do médico estejam 
bem treinados e orientados . Se o paciente encontrar dificuldades, as chances de ele 
buscar outro profissional são grandes . 

O terceiro momento se dá na recepção e na espera pela consulta com o médico . 
Essa etapa possui uma característica peculiar . Nas fases anteriores, o paciente recebeu 
indícios do atendimento e criou determinada expectativa em sua mente . Se os indícios 
foram negativos, ele possivelmente desistiu da consulta . Se a expectativa foi positiva 
(provavelmente foi, pois o paciente agendou a consulta), o objetivo agora é encantá-lo, 
ou seja, superar suas expectativas . Isso quer dizer que devem ser oferecidas as melhores 
condições possíveis para que esse paciente sinta-se bem . 

A quarta etapa é o atendimento em si . É aí que a relação médico-paciente pas-
sa pelo teste mais difícil . Há diversos fatores que devem ser observados pelo médico, 
como ser simpático e cortês, ouvir com atenção, falar de maneira clara, oferecer um 
atendimento humanizado e individualizado, ter segurança e precisão no diagnóstico, 
mostrar-se atualizado com as tecnologias e inovações da Medicina e, principalmente, 
demonstrar interesse pelo paciente . 

Por fim, chegamos ao quinto momento, que é o pós-atendimento . A relação 
médico-paciente não é circunscrita ao consultório . E-mails, boletins e informativos 
são apenas alguns exemplos de meios eficazes para informar o paciente e manter os 
laços com ele .

Quando o médico está atento a todos esses momentos, consegue agregar um 
valor muito maior para o seu público . O profissional deve dedicar algum tempo para 
monitorar cada um dos momentos apresentados dentro do ciclo de atendimento . É 
o conjunto deles que faz com que o paciente fique efetivamente encantado com o 
serviço e torne-se um embaixador, ou seja, um defensor e propagador da boa imagem 
do profissional .

*Mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial, Renato Gregório é um dos maiores especialistas em 
gestão de carreira médica do país. Escritor e professor com MBA em Gestão Estratégica, ministra cursos e pales-
tras, além de publicar diversos trabalhos neste campo.

Por Renato Gregório*
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  Mídias Sociais

SBOT Digital

A consolidação da Internet vem alteran-
do o comportamento do consumidor, 
que passou a ser mais exigente, partici-
pativo e dinâmico . Nesse cenário, o in-
ternauta deixa de ser mero receptor de 
conteúdo para fazer parte de sua cria-
ção, distribuição e disseminação, fazen-
do para isso uso das chamadas mídias 
sociais . Visando acompanhar essa evo-
lução e oferecer um serviço diferencia-
do e atualizado ao ortopedista, a SBOT 
conectou-se às mídias sociais .  

Segundo Marcos Cordeiro, CEO da Max 2 
Marketing Digital, a utilização das mídias 
sociais pela SBOT beneficiará certamen-
te a instituição e a todos os seus associa-
dos . “Elas são ferramentas de interação 
entre pessoas que permitem que todos 
da rede produzam, compartilhem e dis-
cutam conteúdos específicos . Acredito 
ser esse o principal valor das mídias so-
ciais: o poder de exposição e dissemina-
ção de ideias, encontrar os formadores 
de opinião de sua área, ou até se tornar 
um deles”, diz Marcos .  Ele ressalta ainda 
que as mídias sociais aproximarão ainda 
mais o associado da SBOT, a partir dos di-
versos conteúdos que serão postados, e 
estimularão os relacionamentos .

Porém, o uso das mídias sociais deve 
ser feito com cautela . As redes sociais se 
popularizaram rapidamente no país de-
vido ao aumento do poder aquisitivo e 
acesso da população: 60% dos internau-
tas brasileiros acessam redes sociais . Se 
isso é excelente por um lado, por outro 
qualquer deslize pode causar grandes 
transtornos à instituição graças ao poder 
de disseminação . “A SBOT já está dan-
do um passo importante, uma vez que 
está criando e administrando seus perfis 
profissionalmente e se protegendo da 
‘Rede’”, explica Marcos .

Já está no ar também o novo portal da 
SBOT . Totalmente reformulado, visando 
uma melhor integração com o ortope-
dista, o portal traz, de forma organizada, 
informações sobre as comissões, comi-
tês, publicações e serviços da SBOT . 

Segundo Mauro Gracitelli, coordenador 
do portal da SBOT, o principal objetivo 
nesta primeira fase de reformulação foi 
proporcionar uma melhor navegabilida-
de ao usuário . “Visamos melhorar a na-
vegação do usuário para que ele possa 
encontrar o que procura no portal com 
facilidade e agilidade . Para isso, fizemos 
alterações no menu principal, localizado 
horizontalmente na parte superior do 
portal . Através do menu, o ortopedista 
poderá navegar pelas principais abas, que 
disponibilizam todas as informações do 
site de maneira organizada e estruturada . 

Conectada aos novos avanços tecnológicos, a SBOT pode ser acessada via Facebook, 
Twitter, YouTube, blog e pelo novo portal, totalmente reformulado

Confira algumas dicas importantes 
para usufruir as vantagens das mídias sociais: 

Utilize as mídias sociais para estreitar relações . �
Seja transparente e claro nos conteúdos postados nas mídias sociais . �
Mídias sociais são ótimas ferramentas para fidelizar os associados . �
Saiba tirar proveito das informações disponíveis nas redes .  �
Planeje-se antes de entrar nas mídias sociais . �

Também foi inserido um calendário de 
eventos, tão procurado pelos ortopedis-
tas, e um campo para pesquisas de con-
teúdo dentro do site”, explica ele .

A próxima fase é estruturar o portal da 
SBOT para o público leigo . A comissão já 
está trabalhando nesse projeto . “Vamos 
criar uma área de referência dentro da 
Ortopedia para o público leigo com in-
formações sobre as principais doenças 
relacionadas à Ortopedia, seus sintomas, 
causas e tratamentos, além de propor-
cionar materiais para prevenção e cam-
panhas . Este será o nosso grande desa-
fio”, finaliza Gracitelli . 

Acesse a SBOT nas mídias sociais . Acom-
panhe a sua Sociedade através do Face-
book, Twitter, YouTube, blog, Informativo 
semanal e pelo site: www .sbot .org .br . 

Novo portal – agilidade na navegação 
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CFM  

Médicos X Planos de Saúde:
a vitória do bom senso

Vitória dos Conselhos de Medicina

Os ortopedistas, junto com os colegas das demais especialidades, acompanharam com apreensão a manifestação autoritária 
do SDE contra a justa reivindicação por melhores honorários profissionais . “A justiça se fez ouvir com a rapidez que o tema 
exige . Cumprimentamos a direção do CFM pela iniciativa e, especialmente, por não se intimidar pela absurda medida autoritá-
ria”, comemoram Osvandré Lech e Robson Azevedo . 
Na íntegra a mensagem do CFM . 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e os Conselhos Regionais de Medicina 
(CRMs) obtiveram uma importante 
vitória na Justiça contra a Secretaria de 
Direito Econômico (SDE) . Após analisar 
ação impetrada pelo CFM, o juiz Anto-
nio Correia, da 9 ª Vara Federal, em Bra-
sília, concedeu pedido de antecipação 
de tutela em detrimento de medidas 
preventivas determinadas pelo órgão 
do Ministério da Justiça que impedia os 
médicos – por meio de suas entidades 
representativas – de expressarem sua 
opinião e pleitos com relação aos pla-
nos de saúde .

Em sua decisão, o magistrado con-
siderou o processo administrativo ins-
taurado pela SDE “viciado pelo abuso 
de poder, dada a ausência de compe-
tência para interferir nas relações dos 
médicos com seus pacientes ou com 
os planos de saúde” . O juiz argumenta 
ainda que com seus atos as operado-
ras pretendem “mediante contrato de 
adesão, fazer com que trabalhem para 
terceiros que solicitam os serviços de 
sua arte científica pelos valores que se 
propõe a pagar” .

Essa é a mesma tese defendida pelas 
entidades médicas: de que as operado-
ras de planos de saúde têm agido de 
forma desequilibrada em sua relação 
com os médicos ao imporem os valores 
dos honorários de consultas e procedi-
mentos sem fazer os reajustes devidos .

 De acordo com levantamento reali-
zado pelo CFM, pela Associação Médica 
Brasileira (AMB) e da Federação Nacional 
dos Médicos (Fenam), em sete anos (de 
2003 a 2009), os planos médico-hospi-
talares tiveram 129% de incremento na 
movimentação financeira, passando de 
R$ 28 bilhões para R$ 65,4 bilhões . O 
valor da consulta, no mesmo período, 
subiu apenas 44% . Isso em média apu-
rada pela própria ANS . Em 2011, há ope-
radoras que ainda pagam o absurdo de 
R$ 25,00 a consulta .

Empresa – Na sua decisão, juiz se refere 
à impropriedade dos argumentos apre-
sentados pela SDE em sua ação contra 
os médicos e entidades que lutam por 
melhores condições de trabalho e de 
assistência pelos planos de saúde . Para 
ele, a Secretaria extrapolou: “a compe-
tência é a atribuição, por lei, de poderes 
para a produção do ato . Ausente esta, o 
ato estará viciado pelo abuso de poder e 
não terá validade e nem eficácia” .

“Estou convencido de que as expres-
sões mercado e empresa não se confun-
dem e nem se aplicam à prática da ati-
vidade da medicina e suas relações com 
seus pacientes ou com as empresas que 
contratam com o público em geral o 
fornecimento de serviços, mediante 
adesão e pagamento de valor mensal, 
bem como o órgão de fiscalização da 
atividade criado por lei com competên-
cia específica, que não atua no mercado 

ou como empresa”, cita em sua decisão .
O ato praticado pela SDE foi motivo de 

pesadas críticas pelo CFM . Em nota dis-
tribuída à sociedade, a entidade afirma 
que decisão da Secretaria “desrespeitou 
a Constituição e as leis que fundamen-
tam a cidadania e as liberdades de orga-
nização e de expressão no Brasil, agindo 
como um instrumento digno dos piores 
regimes autoritários a serviço de interes-
ses políticos ou privados” .

O CFM e os CRMs afirmara, ainda em 
sua nota, que a SDE se revelou injusta 
ao tratar os médicos e empresários de 
forma desproporcional: de um lado, 
penaliza o movimento de profissionais 
da Medicina como um cartel, sujeitando-
o a medidas adequadas às empresas; 
de outro, ignora a ação coordenada 
dos empresários, que acumulam lucros 
exorbitantes, e condena trabalhadores e 
pacientes a se sujeitar ao pouco ofere-
cido sem direito a reação .

“Este processo abriu precedentes 
sombrios e soa um alerta para a socie-
dade: se hoje o alvo da SDE são os médi-
cos, em breve a artilharia pode se voltar 
para advogados, arquitetos, engenhei-
ros, jornalistas, professores, metalúrgicos 
ou qualquer outra categoria que OUSE 
lutar para que seus direitos e sua voz 
sejam ouvidos e respeitados”, profetiza-
ram o CFM e os CRMs em seu posiciona-
mento público .

Fonte: CFM 

Justiça Federal suspende os efeitos da SDE contra os médicos
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Paralisação médica 
repercutiu positivamente

Como o senhor avalia os resultados 
da paralisação ocorrida no dia 7 de 
abril? 
O resultado foi surpreendente e atendeu 
às expectativas . O objetivo da paralisação 
era divulgar para a sociedade, e sobretu-
do para os usuários de planos (beneficiá-
rios), que as empresas reajustam muito as 
prestações e repassam pouco aos médi-
cos, criando um grave desequilíbrio eco-
nômico no sistema . Depois do dia 7 de 
abril, acredito que a maioria da população 
tenha entendido que os planos cobram 
caro e remuneram mal os prestadores de 
serviço . Um dos focos do movimento era 
colocar essa informação no seio da socie-
dade e, ao mesmo tempo, alertar que a si-
tuação é intolerável e precisa de solução . 

Como a paralisação repercutiu no 
meio médico? E no meio da saúde su-
plementar? 
No meio médico, a repercussão foi muito 
boa . A taxa de paralisação foi alta, porém 
de forma organizada e responsável, pois 
não houve um caso de reclamação de uma 
eventual urgência ou emergência que não 
tivesse sido atendido . Os médicos respei-
taram integralmente as necessidades dos 
beneficiários dos planos de saúde sem 
acarretar prejuízos . Na saúde suplementar, 
também teve repercussão, pois gerou nota 
paga da Fenasaúde nos jornais, demons-
trando preocupação em tentar se justificar 
perante a sociedade . Isso é uma prova de 
que a manifestação atingiu o objetivo e o 
recado foi recebido . Também houve ma-
nifestação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar na imprensa . Entendo que 
todos os setores da saúde suplementar 
procuraram expor os pontos de vista e o 
assunto foi debatido publicamente, como 
era de interesse dos médicos . 

 Quais serão as próximas ações da 
AMB referentes a isso? 
Ainda acreditamos que as negociações 
são possíveis . Durante o ano de 2010, 

tivemos reuniões com Unidas, Fena-
saúde, Abramge e Unimed, com a me-
diação da Agência Nacional de Saúde, 
para discutir reajuste de honorários e 
regularização dos contratos por meio 
de uma cláusula que especificasse cri-
tério e periodicidade . A classe médica 
fez propostas que não foram aceitas e 
as empresas negaram-se a fazer contra-
proposta, pois alegam que os contratos 
são individualizados e que pretendem 
manter a negociação com cada médi-

Em entrevista ao Jornal da SBOT, Florisval Meinão, primeiro-tesoureiro da Associação 
Médica Brasileira (AMB) e coordenador da Comissão Nacional de Consolidação e Defesa 
da CBHPM, fala sobre os resultados da paralisação médica ocorrida no dia 7 de abril 
último. Com um cronograma preestabelecido e bastante organizado, ele ressalta quais 
serão as próximas ações da AMB em negociação com as operadoras de saúde. 

Florisval Meinão

Paralisação: médicos em passeata na cidade de São Paulo, SP

“A participação 
das sociedades 

tem um peso muito 
grande na adesão 

dos médicos”

  SBOT Entrevista 
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co . Essa proposição foi rejeitada porque 
existe um desequilíbrio de forças mui-
to grande . Acreditamos que ainda seja 
possível negociar . Foi reservado um pe-
ríodo pós-7 de abril para isso e estamos 
fazendo contato com as operadoras . A 
partir de junho, iremos analisá-las com 
os médicos credenciados de cada em-
presa e as deliberações a respeito dos 
desdobramentos serão tomadas em 
função de a proposta ser ou não acei-
ta . O movimento é organizado, tem um 
cronograma que tem sido obedecido 
em todos os estados e estamos cami-
nhando dentro dessa perspectiva .  

Existem casos de médicos serem des-
credenciados por participar de para-
lisações? Se sim, como o profissional 
deve proceder? Qual é a recomenda-
ção da AMB? 
Eu não conheço, mas poderão existir e 
não há nada que possa impedir descre-

denciamentos . Por essa razão, solicita-
mos aos médicos que eles não façam 
paralisações individuais . Eles devem 
seguir as orientações do movimento 
estadual e nacional . Embora exista ris-
co de descredenciamento, entendo 
que a chance é menor . Discutiremos 
essa possibilidade com os médicos no 
momento de decidir por um possível 
enfrentamento . As decisões devem ser 
coletivas para tentar evitar retaliações 
individuais .  

Como as sociedades de especiali-
dade devem agir para continuar a 
reivindicação? O que a AMB orienta 
ao médico fazer? Como a SBOT deve 
proceder?
A presença das sociedades de especiali-
dade é fundamental, pois sem elas não 
é possível fazer o movimento . Além de 
analisar as propostas e participar das ne-
gociações, a participação das sociedades 
tem um peso muito grande na adesão 
dos médicos . 

SBOT Entrevista  

Campanha  

SBOT alia-se à ONU/OMS na Década de 
Ações para um Trânsito Mais Seguro

No dia 11 de maio foi lançada a “Déca-
da para um Trânsito Mais Seguro” pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
com apoio da SBOT . Segundo Marcos 
Musafir, ex-presidente da SBOT e coor-
denador da campanha no Rio de Janei-
ro, a cada ano são 1,3 milhão de mor-
tos e 40 milhões de feridos no mundo 
devido ao trânsito . “Ao contrário do que 
muitos acreditam, metade dos mortos 
nesses acidentes não estão sequer nos 
veículos, mas são pedestres”, diz . Já o 
coordenador da Comissão de Campa-
nhas Públicas da SBOT, Paulo Lobo, res-
salta que os acidentes de trânsito são 
motivo do empobrecimento de muitas 
famílias .

“Os jornais insistem no número de mor-

tos, quando falam no trânsito”, continua 
Paulo Lobo, mas o ortopedista que tra-
balha no dia a dia dos hospitais vivencia 
o desespero de famílias cujo provedor 
fica inválido, não tem mais condições 
de trabalhar e passa meses ou até anos 
em programas de reabilitação que re-
presentam um ônus tanto para seus fa-
miliares como para o próprio governo . 

Foi essa preocupação social dos 10 mil 
ortopedistas que integram a SBOT que 
levou a entidade a fazer uma parceria 
com a Frente Parlamentar do Trânsito 
Seguro . O acordo tem em vista três as-
pectos: a educação para o trânsito, que 
é muito falha num país em que mais de 
80% dos pedestres reconhecem que 
não usam a faixa de segurança para 

atravessar a rua; a engenharia de trá-
fego, que é responsabilidade da área 
governamental que projeta e constrói 
ruas, avenidas e rodovias; a fiscalização 
e a necessária punição, igualmente res-
ponsabilidade das autoridades . 

Para o presidente da SBOT, Osvandré 
Lech, que fala em nome de todos os 
ortopedistas, chega a ser exorbitante 
quanto o tratamento dos acidentados 
de trânsito e das sequelas dos acidentes 
custa ao erário público . Em se tratando 
de acidentes evitáveis, a SBOT dá todo 
apoio à campanha da ONU e da Organi-
zação Mundial da Saúde, lançada pelo 
secretário-geral da Nações Unidas, Ban 
Ki-Moon, com a frase: “Podemos salvar 
milhões de vidas” .

Campanha tem como principal objetivo reduzir as 35 mil mortes
anuais provocadas pelo trânsito apenas no Brasil
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  Resgate Histórico 

José Laredo Filho:
dedicação contínua à Ortopedia

Dedicação e inovação fizeram parte da trajetória de José Laredo Filho, 
importante personagem da Ortopedia brasileira

José Laredo Filho é reconhecido por 
todos os seus pares como um profis-
sional que se destacou na Ortopedia 
brasileira . Apesar de ter falecido no 
início de 2005, seus feitos são consa-
grados até os dias de hoje . 

Sua trajetória iniciou-se em 1958, 
quando formou-se em Medicina pela 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) . Participou da primeira tur-
ma de residentes em 1963 e sua resi-
dência médica foi concluída em 1966 . 
Em 1968, defendeu tese de doutorado 
em Genética do Pé Torto Congênito 
e, em 1985, assumiu a titularidade de 
Ortopedia e Traumatologia da Unifesp . 
Nessa época, o serviço de Ortopedia e 
Traumatologia da Unifesp era ligado ao 
Departamento de Cirurgia e, segundo 
Laredo Filho, era respeitado, mas mui-
to acanhado . 

Através da sua dedicação, após sete 
anos de muito trabalho, em 1992 o 
ortopedista criou o Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia (DOT) da 
Unifesp . O prof . Laredo foi responsável 
por “abrir as portas” para novos colabo-
radores, solidificando o DOT como um 
dos serviços base da Ortopedia brasi-
leira . Além de ter tido um importante 
papel na concepção e desenvolvimen-
to do DOT/Unifesp em 1991 e 1992, 
ele também foi presidente da Regional 
São Paulo . 

José Laredo Filho sempre procurou 
exercer suas funções com responsa-
bilidade e dedicação e essas caracte-
rísticas aparecem em toda a sua tra-
jetória . Foi também responsável por 
grandes feitos na Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) . 
Em 1995 e 1996, presidiu a Sociedade, 
onde inseriu a figura do administra-
dor, proporcionando assim o desen-

volvimento e a profissionalização da 
SBOT . Outro destaque de sua gestão 
na SBOT foi o cuidado e a atenção com 
as regionais . Considerado o presiden-
te das regionais, ele valorizou todas as 
existentes e criou novas, procurando 
sempre atender todos os ortopedistas 
brasileiros . 

Dedicação e esforço nortearam sua 
vida e, diversas vezes, o prof . Laredo 
apontou isso como o grande diferen-

cial para o sucesso . Ele sempre falava 
que “ninguém consegue fazer nada se 
não dedicar-se exaustivamente” . Suas 
palavras servem de incentivo e apoio a 
todos os profissionais brasileiros . 

José Laredo Filho

“Quem quer de fato 
mudar a história precisa 

doar muito mais do 
que apenas 20 horas 

semanais” 
José Laredo Filho

José Laredo Filho (à esq.) com Carlo Milani. Ele foi um dos responsáveis pelo 
crescimento e reconhecimento da Ortopedia na Escola Paulista de Medicina
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 Espaço das Regionais  

BAHIA
SBOT-BA em plena atividade

A fim de atender todos os associados da 
Regional, a sala da Ortopedia na Associação Baiana de Me-
dicina (ABM) foi reativada . O contato pode ser feito pelo 
telefone (71) 3022-9946 . Na área científica, diversas ativi-
dades vêm sendo realizadas . A Regional teve uma ampla 
participação na elaboração do Congresso do Trauma Or-
topédico e organizou a Jornada de Atualização no Interior 
do Estado, realizada em Itabuna, a 400 km de Salvador . 
Também já está sendo elaborado o curso para a prova de 
título, o CIAO, que será realizado no início de dezembro . 
Segundo Luis Wolf, presidente da SBOT-BA, têm ocorrido 
muitas iniciativas em prol da educação e da Ortopedia 
baiana .  

MINAS GERAIS
SBOT-MG alerta sobre os acidentes 
nas estradas

Durante a Semana Santa, a SBOT-MG realizou uma campanha 
para alertar sobre os acidentes nas estradas . Para o presiden-
te da SBOT-MG, Francisco Nogueira, “os números de mortes 
e feridos no Brasil são maiores do que os de muitas guerras 
violentas pelo mundo . Temos que tomar consciência dessa 
gravidade” . 
Cerca de 85% das vítimas de acidentes de trânsito têm alguma 
lesão musculoesquelética, cuja gravidade varia de uma sim-
ples fratura ao óbito . Nos casos de politraumatizados, o tra-
tamento e a recuperação podem demorar meses e até anos, 
além de deixar sequelas capazes de levar o acidentado à inva-
lidez parcial ou total, gerando um ônus pessoal, familiar e para 
a Previdência, uma vez que a maioria das vítimas diretas dos 
acidentes está na faixa etária entre 18 e 50 anos . 

CEARá 
Curso de Trauma Ortopédico 

A SBOT-CE realizou nos dias 15 e 16 de abril, no auditório do 
Campus Parque Ecológico da Faculdade Christus, em Forta-
leza (CE), o curso de Trauma Ortopédico . Primeiro evento da 
programação científica da regional deste ano, o curso foi coor-
denado pelo traumato-ortopedista Juvêncio Oliveira e contou 
com palestras dos especialistas Claus Dietrich Seyboth (PR) e 
Tito Rocha (RJ) .
De acordo com o presidente da SBOT-CE, Ronaldo Silva de Oli-
veira, a programação científica tem por objetivo elevar o nível 
de conhecimento e capacitação dos seus associados . “Pen-
samos sempre em promover eventos que colaborem com 
os traumato-ortopedistas cearenses no desenvolvimento de 
suas atividades profissionais”, declarou .
Nas aulas, foram abordados temas como “fratura do colo fe-
moral no paciente jovem”; “fratura do acetábulo: reconstrução 
ou substituição?”; “fraturas do pilão – tratamento cirúrgico”; 
“quando tratar um politraumatizado como um polifraturado?”; 
“fratura do úmero proximal: tratamento com placas bloquea-
das”; e “haste intramedular bloqueada nas fraturas expostas” .

DISTRITO FEDERAL 
Simpósio de Trauma

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Re-
gional do Distrito Federal (SBOT-DF) promoveu, nos dias 25 
e 26 de março, o Simpósio de Trauma dos Membros Infe-
riores . O evento teve como palestrantes Vincenzo Giorda-
no, Alexandre Palotino, Marcos Giordano e Julian Machado . 
Participaram 65 ortopedistas comprovando a importância 
dos temas abordados e a qualidade dos palestrantes, que 
contribuíram no tratamento desafiador das patologias trau-
máticas, uma verdadeira epidemia no Brasil .

O curso foi o primeiro evento do ano

PERNAMBUCO 
Jornada do Membro Superior

Nos dias 3 e 4 de março foi realizada a 2ª Jornada de Pa-
tologias do Membro Superior do Agreste de Pernambuco, 
em Gravatá (PE) . O evento contou com a participação do 
presidente da SBOT, Osvandré Lech, e dos palestrantes: Ar-
lindo Gomes Pardini Jr ., Gustavo Mantovani, Mauri Cortez, 
Rui Ferreira, Sandra Paiva, Manoel Florêncio, Nayara Canejo, 
Maria José Chacon, Enio Sibério e Rinaldo Lucena .
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  Espaço das Regionais 

PARá 
II Reunião Científica da SBOT-PA 

No dia 31 de março aconteceu a II Reunião Científica da 
SBOT-PA, com a presença de mais de 150 participantes . O 
tema abordado foi Pé Torto Congênito . No mesmo dia, foi 
realizado o lançamento do novo site da Regional (www .sbo-
tpara .com .br) e apresentado o logo do XII Congresso Paraen-
se de Ortopedia e Traumatologia, que ocorrerá nos dias 13 e 
14 de agosto de 2011 .

PIAUí 
Atividades da SBOT-PI  

Em continuidade ao seu programa de atualização de associados, a 
SBOT-PI apoiou, com recursos próprios, a realização do I Simpósio 
de Medicina Esportiva Combinado à Traumatologia dos Membros 
Superiores, nos dias 25 e 26 de março . O curso contou com reno-
mados professores da PUC e teve a coordenação do médico Isânio 
Mesquita . Também já está em andamento o projeto da Jornada 
Médica Acadêmica, que acontecerá no início de junho .

PARANá
Congresso Sul-Brasileiro 

Lesões traumáticas observadas na rotina de qualquer pronto-atendimento e a forma como abordá-las estão entre os principais temas 
científicos do XVII Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que acontecerá de 4 a 6 de junho em Foz do Iguaçu, no Bour-
bon Convention Center . O Congresso terá como principais diferenciais suas mesas de debate e conferências, incluindo a apresentação 
de caso complexo com o passo a passo sobre as dificuldades em sua condução, além da participação interativa dos congressistas . A 
programação incluirá sessão de vídeos e talk show entre participantes e os convidados internacionais . Na grade de palestrantes, a co-
missão organizadora valorizou a experiência e o renome nacional alcançados por colegas que atuam diretamente nos três estados do 
Sul e, portanto, considerados referência internacional em suas áreas . Dentre os expoentes internacionais, participarão: Scott G . Edwar-
ds, M .D . (EUA), professor associado do Departamento de Ortopedia e chefe da Divisão de Cirurgia da Mão e Cotovelo do hospital da 
Universidade de Georgetown; Jorge Felipe León (Colômbia), presidente da Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia 
(Slaot); e Sanhuerza, médico chileno, especialista em trauma ortopédico .
Informações: www .sulbra2011 .com .br .

GOIáS
COTCOB

Programado para os dias 11 a 
14 de agosto de 2011, no Rio 
Quente Resorts, o Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia 
do Centro-Oeste Brasileiro (CO-
TCOB), um dos eventos oficiais 
do calendário da SBOT, encontra-
se com seus preparativos bem 
adiantados . Em vistoria técnica 
feita no início de abril por Paulo 
Silva e Sandro Reginaldo, presi-
dente do Congresso e presidente 
da Comissão Científica, respec-

tivamente, foi constatada a ótima condição do local, refor-
mado há pouco tempo . Por dez vezes considerado o Melhor 
Resort de Campo do Brasil, o local apresenta não apenas 
uma excelente estrutura de lazer como também um centro 
de convenções moderno . “A expectativa é de uma presença 
maciça dos ortopedistas do Centro-Oeste, com suas famílias, 
garantindo momentos de educação continuada associada à 
integração social”, afirma Paulo Silva . 
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RIO GRANDE DO SUL
Programa de Interiorização 

A SBOT-RS realizará durante o ano eventos que buscam maior 
integração e participação dos ortopedistas do interior do Rio 
Grande do Sul com a regional . Já estão programados eventos 
nas cidades de Cruz Alta (17 de junho), Santana do Livramento 
(9 de julho), Vacaria (17 de setembro) e Santa Maria (outubro), 
com palestras de experientes ortopedistas na área de trauma . 
O Programa de Interiorização da SBOT-RS tem obtido grande 
aprovação nas cidades que o recebeu nos anos anteriores . 

Aulas preparatórias 
A SBOT-RS dará continuidade ao programa de aulas preparató-
rias para o TEOT . Levando em conta várias manifestações dos 
médicos do serviço de residência e dos residentes dos anos 
anteriores, foram feitas algumas modificações nós módulos 
das aulas . Neste ano, serão quatro módulos: Tumores, Ortope-
dia Pediátrica, Ciência Básica, sendo que o quarto módulo será 
uma revisão completa durante o 2º Congresso Gaúcho de Or-
topedia e Traumatologia, realizado em dezembro na cidade de 
Torres . Na ocasião, será feito um simulado do TEOT . Os locais e 
as datas serão informados brevemente .

RIO GRANDE DO NORTE
Campanha de Prevenção 

De 16 a 21 de maio, a SBOT-RN realizará uma Campanha de 
Prevenção de Traumas Decorrentes por Acidentes no Trânsi-
to, em Natal . O alvo da campanha é a prevenção, por ser esse 
o melhor caminho para diminuir significativamente o custo 
social e financeiro do trauma e das suas sequelas para toda 
a sociedade . “A proposta é chamar a atenção da comunidade 
em geral para uma cultura de paz no trânsito e alertar os con-
dutores de veículos, principalmente os profissionais do trân-
sito, sobre a importância do respeito ao Código Nacional de 
Trânsito, enfatizando o uso dos equipamentos individuais de 
segurança (em especial o capacete, para os motociclistas, e o 
cinto de segurança nos carros), o respeito aos limites de veloci-
dade e a não utilização de bebidas alcoólicas quando for con-
duzir qualquer veículo automotivo”, explica Julimar Nogueira, 
da SBOT-RN e coordenador do projeto .

SANTA CATARINA
Debate sobre aposentadoria especial  

Ortopedistas catarinenses reuniram-se na sede da SBOT-SC, 
em Florianópolis, na noite de 8 de abril, para um importan-
te debate de defesa profissional . Em mesa-redonda coor-
denada por Marcelo Lemos dos Reis (2º vice-presidente da 
entidade), foram apresentadas as palestras Laudo Técnico e 
Insalubridade, ministrada pelo engenheiro e perito Domin-
gos Alacon Junior, e Aspectos Legais das Condições Espe-
ciais de Trabalho – Insalubridade e Periculosidade, ministra-
da pela advogada Sandra Marangoni . Ainda compuseram a 
mesa de discussões os ex-presidentes do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de Santa Catarina (CREMESC), 
ortopedistas e também ex-presidentes da SBOT-SC, Anastá-
cio Kotzias Neto e José Francisco Bernardes . O tema, que é 
de grande relevância para os ortopedistas, foi amplamente 
debatido entre os presentes, que receberam importantes 
informações sobre o direito à aposentadoria especial (com 
25 anos de trabalho) e a elaboração do laudo técnico para 
comprovação de atividades profissionais insalubres ou com 
grau de periculosidade . Diante das orientações repassadas 
pelos palestrantes convidados, a diretoria da SBOT-SC deve-
rá encaminhar algumas medidas na defesa dos ortopedistas 
do estado, através de consulta ao Sindicato dos Médicos de 
Santa Catarina (SIMESC), entidade que tem a premissa de 
garantir a proteção aos direitos trabalhistas da categoria . 
“A SBOT-SC está preocupada em oferecer aos seus asso-
ciados as informações necessárias sobre a aposentadoria 
especial e os aspectos legais das condições de trabalho re-
lacionadas ao ortopedista, como insalubridade e periculosi-
dade . Vamos agir em duas frentes: orientando o ortopedista 
como e o que fazer para requerer esse benefício que a lei 
oferece, e requisitando aos empregadores os equipamen-
tos de proteção necessários à nossa atividade”, afirmou o 
presidente da SBOT-SC, André Luís Fernandes Andújar .

SÃO PAULO
Fórum de Defesa Profissional

Da esq. para a dir.: Jorge Carlos Machado Curi, 
Augusto César Monteiro e Akira Ishida

No dia 13 de maio, a SBOT-SP realizou o Fórum de Defesa 
Profissional no anfiteatro da Associação Paulista de Medicina 
(APM) . Durante o evento foram apresentados temas como a 
importância do associativismo, os trabalhos da APM na Defe-
sa Profissional e a desigual relação com os planos de saúde . 
Durante abertura, Augusto César Monteiro ressaltou a impor-
tância da união dos ortopedistas nesta luta . “Precisamos estar 
unidos e articulados contra toda sorte de iniciativas aviltantes 
ao digno exercício de nossas atividades profissionais” . Também 
foram entregues os diplomas aos novos sócios da SBOT-SP . 

Curso de Patologias do Pé e Tornozelo

Auditório lotado para o curso

No dia 14 de maio, a SBOT-SP realizou o Curso de Patologias do 
Pé e Tornozelo, também na sede da APM . O curso teve partici-
pação de mais de 40 ortopedistas .
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OMBRO E COTOVELO
Closed Meeting

Participantes da reunião inédita realizada pela SBCOC

De 24 a 26 de março, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Ombro e Cotovelo (SBCOC) realizou o Closed Meeting, no 
Tivoli Eco Resort da Praia do Forte, na Bahia . O encontro, iné-
dito e exclusivo para os associados da SBCOC, reuniu mais de 
150 especialistas . Segundo o presidente da Sociedade, Nel-
son Ravaglia, “o evento teve um sucesso absoluto, pois além 
do altíssimo nível das palestras nacionais e internacionais, foi 
gratificante observar a integração social de nossos associados 
e suas famílias” . Durante o evento foi realizada também uma 
assembleia extraordinária, na qual foi decidida, por questões 
técnicas, a mudança do Congresso Brasileiro de 2012 de Boni-
to (MS) para Foz do Iguaçu (PR) . Empolgada com a repercus-
são positiva, a diretoria da SBCOC já iniciou o planejamento 
do próximo Closed Meeting, que acontecerá em 2013 .

CIRURGIA DA MÃO
Combining Meeting

A Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia da Mão 
(SBCM), em parceria 
com a American As-
sociation for Surgery 
of Hand (AASH), irá 
realizar o Combining 
Meeting durante o 
próximo congresso da 
AASH em Las Vegas, 
de 11 a 14 de janei-
ro de 2012 . “Trata-se 
de uma oportunidade 

excelente de aproximação dos membros da SBCM com a 
congênere americana, que tradicionalmente une, na mes-
ma ocasião, os encontros da American Society for Periferi-
cal Nerve (ASPN) e da American Society for Reconstructive 
Microsurgery (ASRM), permitindo maior profundidade e 
aproximação nas áreas específicas de nervos periféricos e 
microcirurgia do aparelho locomotor”, explica José Maurí-
cio do Carmo, coordenador da comissão criada pela SBCM 
especialmente para organizar o evento . A participação de 
todos os membros da Sociedade é aberta e extremamente 
importante . “Tanto como congressista como na programa-
ção científica, é fundamental a participação do terapeuta 
da mão . Como vem acontecendo nesses eventos, as apre-
sentações e participação da reabilitação da mão pelos 
terapeutas são feitas em conjunto ou separadamente das 
apresentações dos cirurgiões em temas específicos, ou em 
apresentações livres ou painéis . Aguardamos igualmente 
nomes, temas e modalidades de interesse dos terapeutas”, 
finaliza José Maurício .

Da esq. para a dir.: José Maurício Carmo, 
Gilberto Ohara, Anderson Vieira Mon-
teiro, Paulo Randal Pires e Carlos Hen-
rique Fernandes

CIRURGIA DO JOELHO
CBCJ 2012 será na Bahia
A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) está tra-
balhando na organização da 14ª edição do Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia do Joelho, em 2012 . O local do evento já foi 
definido: será o complexo Iberostar, na Bahia, nos dias 29, 30 
e 31 de março . No dia 28, a SBCJ realiza o pré-congresso e a 
prova de títulos . O presidente da SBCJ, Ricardo Cury, afirma 
que a lista de convidados estrangeiros está sendo elabora-
da, assim como a programação científica, e diz que em bre-
ve terá novidades . Sobre as normas para prova de membro 
titular da SBCJ, Dr . Cury diz que serão duas provas: uma es-
crita, com 100 questões, e uma oral sobre cirurgia do joelho, 
nos moldes da prova da SBOT/CET, com seis minutos para 
cada questão e dois examinadores por aluno . A bibliografia 
é a seguinte: “Cirurgia do Joelho”, baseado no livro Surgery of 
the Knee, de Insall & Scott (3ª e 4ª edições), e textos didáticos 
do Portal da SBCJ . As regras completas para obtenção do 
título de especialista estão no site www .sbcj .org .br . 

QUADRIL
5º Encontro Científico da  SBQ Regional Sul

Evento reuniu renomados ortopedistas na área de quadril

Nos dias 18 e 19 de março de 2011 foi realizado 5º Encon-
tro da SBQ Regional-Sul . O evento aconteceu no Costão do 
Santinho, em Florianópolis, e foi considerado um sucesso . O 
tema central de discussão foi Impacto Fêmoro-acetabular, 
e os palestrantes convidados de nível nacional foram Luiz 
Sérgio Marcelino Gomes (SP) e Marco Antônio Pedroni (PR) . 
Como encerramento, foi transmitida uma videoartroscopia 
do quadril ao vivo para tratamento do impacto realizada por 
David Gusmão, de Porto Alegre . O evento foi organizado  por 
Julio Rigol e Richard Canella, respectivamente presidente e 
secretário da SBQ/ Regional Sul, e contou com a presença de 
médicos associados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul .
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TRAUMA ORTOPÉDICO
Mobilização
No último dia 7 de abril, a SBTO fez campanha a favor da paralisação dos atendimentos a convênios médicos em todo o país . 
Em paralelo a esse movimento, foi proposta uma reestruturação na tabela CHBPM para os valores de honorários médicos 
pagos pela prestação de serviços na área do Trauma Ortopédico . Essa reestruturação foi fruto de uma pesquisa feita com os 
associados da SBTO, no intuito de ouvir o ortopedista dedicado ao trauma e tentar traduzir as suas reivindicações em uma 
nova plataforma de honorários .  
Durante o Congresso Brasileiro do Trauma Ortopédico será realizado o Fórum da especialidade, onde se buscará colher pro-
postas de toda a classe ortopédica para que um documento de reivindicações seja encaminhado às instâncias que regula-
mentam a profissão médica no Brasil . ““A procura pelo congresso torna claro que o Trauma Ortopédico é uma especialidade 
muito valorizada pelos ortopedistas brasileiros e isto aumenta o nosso compromisso com a luta pela dignidade do trabalho 
desse especialista, assim como com a oferta de uma plataforma de educação continuada de qualidade para aqueles que 
dedicam seu tempo aos cuidados de pacientes traumatizados”, diz Maurício Kfuri Jr ., presidente da SBTO .

OSTEOPOROSE E DOENÇAS OSTEOMETABóLICAS
Participação de Congresso Europeu 

Membros da Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo (ABOOM) participaram do Congresso Europeu de Os-
teometabolismo, realizado entre os dias 23 e 26 de março em Valência, Espanha . Foram apresentados diversos temas do 
contexto geral na prática clínica, e novos rumos das pesquisas para a aceleração da consolidação de fraturas com o uso de 
medicamentos para osteoporose .
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Amplie sua biblioteca 
A SBOT está fazendo uma doação de material científico e institucional 

Com a realização do dia dos “5S”, a SBOT identificou mais de 10 mil itens que podem ser doados para seus associados, ser-
viços, regionais, bibliotecas etc . Acompanhe a lista de itens ainda disponíveis e informe o que gostaria de receber na sua 
casa, clínica ou hospital, pelo e-mail  kedna .moraes@sbot .org .br .  O presente é da SBOT, mas o custo do transporte é do 
solicitante .

 Livros PROATO 2/2 (1); PROATO 3/2 (4); PROATO 4/2 (4); PROATO 4/4 (7); PROATO 5/2 (4); PROATO 6/4 (1); 

Clínica Ortopédica da SBOT – Lesões do Ombro no Esporte (1); Clínica Ortopédica – Artroplastia total 

do Joelho (7); Doenças degenerativas da coluna (2); Ortopedia Brasileira 2010 – Membros (7); Manual 

MERK (1); Recursos de Relacionamento para profissionais de saúde (1); Vias de acesso em Ortopedia 

e Traumatologia (30); Projeto Diretrizes – Volume VII (86); Casos Clínicos em Ortopedia e Traumato-

logia (8); Vade-Mécum de Medicamentos (17); 2º Congresso de Ortopedia Pediátrica (1999) (2); IV 

Cong. Bra. de Ortopedia Pediátrica / I Cong. de LA SLATOI (1); 3º IFPOS Congress / VI Brazilian Pediatric 

Orthopaedic Society Meeting (1); Clínica Ortopédica da SBOT: Avanços em alongamento e reconstru-

ções ósseas (5); Série Procedimentos em Dermatologia Cosmética (5); Manual do Residente (2); Tra-

balho, Educação e Saúde – um mosaico em múltiplos tons (2); Diretrizes em Osteoporose 2005/2006 

(45);  Classificação em Ortopedia e Traumatologia (3);  75 anos SBOT – Registro Histórico (22) 

 CDs Atlas de afecções dos membros superiores (ombro/cotovelo/mão e punho) (5); Anais do 39º CBOT 

(22); Anais do 40º CBOT (105); Anais do 41º CBOT (41); Anais do 42º CBOT (391); CDs Vade-Mécum – 

2009/2010 – 15º Edição (200)  

 DVDs 1º Fórum Nacional dos Preceptores dos Serviços Credenciados (15); 2º Fórum Nacional dos Preceptores 

dos Serviços Credenciados (12); Homenagem aos ortopedistas brasileiros (2); Férias sem trauma (2); Ins-

titucional – formato reportagem (2); DVD de Semiologia (4); Anais eletrônicos do 41º CBOT (100); Anais 

eletrônicos do 40º CBOT (76); Anais eletrônicos do 42º CBOT (146); Transmissão do 39º CBOT – Volume 1 

a 7 e Premium (10); 

 Fascículos Lesões comuns do esporte (12); Evidências em Traumatologia Ortopédica (5);

 Revistas Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (2); Revista de atenção primária à saúde (3); 

Revista PET - ano 1, 2 e 3 (15); 

 Materiais Botas ortopédicas (2); aventais brancos (6); bonés azul-marinho (24); crachás do 42º CBOT, na cor 

preta (319); crachás do 42º CBOT, na cor cinza (600); bonés brancos (19); bonés pretos (13); bolsas 

TEOT 2011 (15); quadro de flores (1); mouse pads (190); fôlderes “Criança Protegida no Carro” (3.600); 

Cartilha de Trânsito (4); Cartilha IBOPE/SBOT (600); placas de “não fume” (2) 

TOTAL: 6.840





Miosan CAF® – cloridrato de ciclobenzaprina + cafeína. FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES: Uso oral. Comprimidos de 5 mg de cloridrato de ciclobenzaprina e 30 mg de cafeína: Caixas com 15 
comprimidos revestidos. Comprimidos de 10 mg de cloridrato de ciclobenzaprina e 60 mg de cafeína: Caixas com 15 comprimidos revestidos. USO ADULTO. INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO: Miosan CAF®, cujos princípios ativos são o cloridrato 
de ciclobenzaprina e a cafeína, é indicado: No tratamento dos espasmos musculares associados com dor aguda e de etiologia músculo-esquelética, como nas lombalgias, torcicolos, fibromialgia, periartrite escapuloumeral, cervicobraquialgias. O produto é 
indicado como coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como fisioterapia e repouso. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a ciclobenzaprina e/ou cafeína ou a qualquer outro componente da fórmula do produto. Miosan CAF® é 
contraindicado para pacientes que apresentam glaucoma ou retenção urinária. Uso simultâneo de IMAO (inibidores da monoaminoxidase). Fase aguda pós-infarto do miocárdio. Pacientes com arritmia cardíaca, bloqueio, alteração da conduta, insuficiência 
cardíaca congestiva ou hipertireoidismo. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: A utilização de Miosan CAF® por períodos superiores a duas ou três semanas deve ser feita com o devido acompanhamento médico. Doses acima de 250 mg de cafeína ao dia 
aumentam a freqüência e severidade dos efeitos adversos. Gravidez: Não há estudos adequados e bem controlados sobre a segurança do uso de ciclobenzaprina em mulheres grávidas. Como os estudos em animais nem sempre reproduzem a resposta 
em humanos, não se recomenda a administração de Miosan CAF® (cloridrato de ciclobenzaprina) durante a gravidez. A cafeína atravessa a barreira placentária, e durante a gestação seu metabolismo encontra-se reduzido. A cafeína pode potencializar os 
efeitos teratogênicos do tabaco, álcool, ergotamina e propranolol. Lactação: Não é conhecido se a droga é excretada no leite materno. Como a ciclobenzaprina é quimicamente relacionada aos antidepressivos tricíclicos, alguns dos quais são excretados 
no leite materno, cuidados especiais devem ser tomados quando o produto for prescrito a mulheres que estejam amamentando. Cerca de 1% do total da cafeína sérica pode ser encontrada no leite materno, mas segundo avaliação da American Academy of 
Pediatrics e da World Health Organization (WHO), o uso da cafeína em baixas doses é compatível com a amamentação. O consumo de cafeína pela mãe não é associado a efeitos adversos no lactente, entretanto o consumo excessivo pode ser associado à 
irritabilidade e alterações do padrão de sono da criança. Pediatria: Não foi estabelecida a segurança e a eficácia de ciclobenzaprina em crianças menores de 15 anos. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A ciclobenzaprina pode aumentar os efeitos do 
álcool, dos barbituratos e dos outros depressores do SNC. Os antidepressivos tricíclicos podem bloquear a ação anti-hipertensiva da guantidina e de compostos semelhantes. Antidiscinéticos e antimuscarínicos podem ter aumentada a sua ação, levando a 
problemas gastrintestinais e a íleo paralítico. Com inibidores da monoaminoxidase é necessário um intervalo mínimo de 14 dias entre a administração dos mesmos e da ciclobenzaprina, para evitar as possíveis reações. A cafeína reduz os efeitos sedativos e 
ansiolíticos (por efeito antagonista no SNC) do clonazepam, midazolam, diazepam, lorazepam, alprazolam, bromazepam, clordiazepóxido, nitrazepam, prazepam, flurazepam, halazepam, clobazam e triazolam. A cafeína aumenta a concentração e toxicidade 
da teofilina, podendo gerar náuseas, vômitos, palpitação e convulsões. A ciprofloxacina e outras quinolonas interferem com o metabolismo da cafeína, reduzindo seu clerance e aumentando sua meia-vida. A cafeína interage farmacodinamicamente com 
medicamentos sedativos (benzodiazepínicos), reduzindo estes efeitos o que, em alguns casos pode ser um resultado desejado. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas que podem ocorrer com maior freqüência são: sonolência, secura de boca 
e vertigem. As reações relatadas em 1 a 3% dos pacientes foram: fadiga, debilidade, astenia, náuseas, constipação, dispepsia, sabor desagradável, visão borrosa, cefaléia, nervosismo e confusão. Estas reações somente requerem atenção médica se 
forem persistentes. Com incidência em menos de 1% dos pacientes foram relatadas as seguintes reações: síncope e mal-estar. Cardiovasculares: taquicardia, arritmias, vasodilatação, palpitação, hipotensão. Digestivas: vômitos, anorexia, diarréia, dor 
gastrintestinal, gastrite, flatulência, edema de língua, alteração das funções hepáticas, raramente hepatite, icterícia e colestase. Hipersensiblidade: anafilaxia, angioedema, prurido, edema facial, urticária e “rash”. Músculo-esqueléticas: rigidez muscular. 
Sistema nervoso e psiquiátrico: ataxia, vertigem, disartria, tremores, hipertonia, convulsões, alucinações, insônia, depressão, ansiedade, agitação, parestesia, diplopia. Pele: sudorese. Sentidos especiais: ageusia, tinitus. Urogenitais: Freqüência 
urinária e/ou retenção. Estas reações, embora raras, requerem supervisão médica. A cafeína em doses maiores que 250mg/dia pode desencadear: - no sistema cardiovascular: arritmias, palpitação e hiperemia; - no SNC: nervosismo, agitação, insônia, 
agitação psicomotora, irritabilidade e tremor. Distúrbios gastrintestinais também podem ser observados. Gastrites e intolerâncias alimentares podem ser observadas. Os resultados dos estudos a respeito da influência da cafeína na densidade mineral óssea 
são conflitantes, mas acredita-se que o seu consumo não seja um importante fator de risco para baixa massa óssea. Já foram relatadas alterações psiquiátricas como alucinações e psicose após uso de cafeína. Diversos estudos têm demonstrado que a 
retirada ou redução abrupta da cafeína em indivíduos com consumo regular por longo período de tempo, pode desencadear sintomas como cefaléia, letargia e dificuldade de concentração, que normalmente têm início em 12-24 horas, pico em 20 a 48 
horas e duração em torno de uma semana. POSOLOGIA: Adultos: A dose usual é de 20 a 40 mg de cloridrato de ciclobenzaprina ao dia, em duas a quatro administrações. A dose máxima diária é de 60 mg de cloridrato de ciclobenzaprina. O uso do 
produto por períodos superiores a duas ou três semanas, deve ser feita com o devido acompanhamento médico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS nº 1.0118.0611. APSEN FARMACÊUTICA S/A.
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Contraindicações: Hipersensibilidade a ciclobenzaprina e/ou cafeína ou a qualquer outro componente da fórmula do produto. Interações 
medicamentosas: A ciclobenzaprina pode aumentar os efeitos do álcool, dos barbituratos e dos outros depressores do SNC.
Miosan CAF (cloridrato de ciclobenzaprina + cafeína) é um medicamento. Durante seu uso, não 
dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.

M
AI

O/
11

Anúncio Miosan CAF - 21 x 28 cm.indd   1 16/05/2011   12:31:44


