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Editorial

Quem não conhece a história...
Conhecer a história que nos cerca
é
fundamental. Existe uma
máxima que diz
que “quem não
conhece a história está condenado a cometer
os mesmos erros!”
Wilson Mello
Qual a importância da história nas nossas vidas? Olhando
para a história do mundo, vemos quantos
erros e decisões equivocadas foram tomadas em função de desconhecimento.
Para citar apenas dois, de maneira superficial: a “Campanha de 1812” de Napoleão
e a “Operação Barbarossa” durante a II
Guerra Mundial. Poderíamos pensar que
isso vale apenas para as operações militares, mas quando olhamos para a nossa
prática médica, a Ortopedia, verificamos
quantas boas ideias se perderam e quantos erros foram repetidos por não buscarmos na história o conhecimento relativo
ao assunto. Resgatar a história do treinamento de Ortopedistas é um assunto
importante, que merece o conhecimento
por parte de todos os Ortopedistas, por
já terem participado do processo como
residentes ou por terem colaborado nas

atividades da CET, e mesmo daqueles
que serão colaboradores futuros nessa
atividade. Quando olhamos para a história da residência médica, vemos que essa
forma de ensino começou de maneira
informal no final do século 19, quando
um médico recém-formado “acompanhava um médico experiente para aprender a sua arte”. No início do século 20, os
programas começaram a ser organizados
e atualmente todos os médicos recémformados querem participar de um programa de residência. A figura do “médico
que ensina”, o “Preceptor”, assume uma
importância maior. No Brasil, a primeira
residência médica foi organizada na USP
segundo o modelo de treinamento americano: hospital de ensino, vinculado à
faculdade, com residentes realizando
atividades práticas sob a supervisão de
docentes. Esta é a importância da nossa
chamada da capa: “Centenas de anos de
experiência”.
E quando falamos de Preceptores, o perfil que apresentamos neste número é o
do Dr. Márcio Ibrahim de Carvalho, pioneiro na arte de ensinar, iniciou a publicação da RBO e foi um dos organizadores
da Comissão de Ensino e Treinamento.
Exemplo de história para todos nós!
Novamente, falando de história, o Prof. Gil-

berto Camanho dá uma visão panorâmica
sobre os problemas que enfrentamos na
divulgação do conhecimento médico, na
filosofia por trás da valorização dos artigos e como isso, que parece ser muito
bom, provoca um impacto negativo na
difusão do conhecimento médico. Vale a
pena ler a coluna “Opinião”!
Nossa sessão “Radar” continua muito
ativa, mostrando atualidades e notícias
relevantes de forma abreviada e de fácil
leitura.
E, lembrando novamente da história,
leiam o artigo sobre “Prontuário Eletrônico”, excelente e esclarecedor para todos
os médicos. O prontuário eletrônico não
que não atenda aos requisitos de segurança 2 (NGS2) da SBIS deve ser usado
juntamente com um prontuário em
papel, para que não haja infração ética.
Uma boa atitude é cobrar do fornecedor
do programa que ele busque a certificação necessária. Ela será nossa garantia de
segurança na coleta e arquivo da história
de nossos clientes!
Espero que aproveitem este número,
entendendo como a história permeia
nossa vida em todos os detalhes.

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

www.sbot.org.br
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Wilson Mello
Editor

Palavra do Presidente

Exportamos grãos, minérios,
jogadores e... Ortopedia!
Osvandré Lech

Wilson Mello
Osvandré
Lech

A Ortopedia brasileira possui expressão internacional. Com competência e tenacidade, conquistamos o
nosso espaço nesta disputada “mesa-redonda”. Moisés é o atual presidente da ISAKOS, cujo congresso foi
um sucesso. Outros eventos internacionais recentes no Brasil foram de Oncologia Ortopédica, Pé, Ombro
e Cotovelo. Patrícia é tesoureira da SICOT. Lech é secretário do Board de Ombro. Vialle é um dos líderes
globais da AOSpine. Franco preside a SOLP, é o presidente eleito da SLAOT e de honra do congresso português. Osny preside a Federação Internacional do Pé, e Pardini presidiu a da mão. Checchia, Simoni, Benno,
Carrera, Glaydson, Mello são consultores e dão cursos nos EUA. Teloken e cols. têm capítulo no prestigioso
livro-texto de Sam Wiesel. Musafir é autoridade em trauma na OMS. Kodi, Paccola, Canto, Kfuri, são nomeschave na AO.
A lista segue. Tarcísio, Sanhudo, Defino, João Ellera, entre outros, assinam dezenas de artigos internacionais. Temos grande participação no congresso anual da AAOS: neste ano foram 12 trabalhos (!), seis
empresas expositoras (sim, somos grandes exportadores de material de implante), nação homenageada
em 2009, Geraldo e cols. apresentaram vídeo, Murachovisky e Ikemoto têm pôster anualmente, Checchia
foi premiado pelo seu magnífico vídeo sobre acromioplastia. Lobo, Percope, Carrera e Lech apresentaram
trabalhos no EFORT. Camanho é editor da revista portuguesa. Sydney é sinônimo internacional de “pectus”.
Rames, Caio, Reynaldo, Mônica, Alencar, Sadao, Baldy e outras dezenas – literalmente dezenas – de colegas
são palestrantes internacionais qualificadíssimos. Nossos Comitês de Especialidade brilham em journals,
eventos e diretorias internacionais. Para relembrar, Albertoni, Ibrahim, Napoli, Azze, Donato, Zumiotti, Graner, Nova Monteiro, Dagmar, entre outros que precederam esta geração, já haviam iniciado este esforço.
Texto difícil de escrever, pois é curto e se baseia exclusivamente na memória pessoal. Ou seja, pessoas
ficarão de fora, o que é ruim, quase imperdoável. Mesmo criticável, o texto tem o objetivo de anunciar
que a relação já está modificada e em breve seremos “primeiro mundo” também. Já não exportamos
somente commodities. Exportamos ideias também. O mais valioso bem.
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Hiperagenda
AGENDA DE ATIVIDADES DE MAIO DA GESTÃO 2011
Data

Atividade

Local / Participantes

02, 09, 16 e 23/05

Reuniões da Comissão Científica do 43º CBOT

Santa Casa de São Paulo

04/05

Reunião Comissão Interinstitucional

Sede SBOT
Osvandré Lech / Rogério Teixeira

Reunião Comissão História da Ortopedia

Sede SBOT
Osvandré Lech / Samuel Ribak e
Patricia Logullo

Reunião CEC / AC Farmacêutica
“Revista Clínica Ortopédica”

Sede SBOT
Osvandré Lech / Silvio Araújo

06 e 07/05

Reunião da CET
Comissão de Ensino e Treinamento

Sede SBOT

08/05

Reunião Ministério da Saúde

São Paulo / SP
Min. Alexandre Padilha / Osvandré
Lech e Tarcísio E. P. Barros

11/05

“Década de Ação pela Segurança no Trânsito”
Lançamento simultâneo em todos os países
membros da ONU

Arquidiocese do Rio de Janeiro –
Rio de Janeiro/RJ
Marcos Musafir

11 a 14/05

XXI Congresso Latino-Americano de Ortopedia
SLAOT

Cartagena/Colômbia
Adalberto Visco

31º Congresso de Cirurgia da Mão
Cerimônia de abertura, mesas-redondas, conferências internacionais

Costa do Sauípe/BA
Osvandré Lech e Flávio Falloppa

17º Congresso de Trauma Ortopédico
Reunião NO-NE com presidentes de Regionais

Salvador/BA
Osvandré Lech / Geraldo Motta e
João Simionatto

12 e 26/05

Reuniões da Comissão Executiva do 43º CBOT

Santa Casa de São Paulo

13/05

Fórum de Defesa Profissional
SBOT-Regional SP /APM

Sede da APM

14 a 16/05

8th Isakos 2011
Cerimônia de abertura e café da manhã com presidentes das
sociedades internacionais

Rio de Janeiro/RJ
Osvandré Lech / Moisés Cohen

Reunião
Max2 Digital

Sede SBOT
Osvandré Lech / Marcos Cordeiro

Reunião de TI
Comissão de Tecnologia da Informação

Sede SBOT

20/05

Reunião da Gestão 2011 com Colaboradores

Sede SBOT
Osvandré Lech

25/05

Reunião do Conselho Deliberativo e da Diretoria Plena da AMB

Feira Hospitalar – São Paulo/SP
Akira Ishida – Presidente da
Comissão Assuntos AMB/CFM

26/05

Reunião de Diretoria

Sede SBOT

26/05

Reunião Ordinária do
Conselho Científico da AMB

Expo Center Norte / SP
Auditório 15 - Akira Ishida –
Presidente da Comissão Assuntos
AMB/CFM

27/05

Reunião da Comissão de Educação Continuada (CEC) e comissões
científicas do 43º e 44º CBOT

Sede SBOT

31/05

Fórum das Entidades Médicas
“Tabagismo”

Brasília/DF
Auditório Interlegis do Senado
Federal
Walter Rodrigo Daher SBOT/DF

05/05

12/05

19/05

www.sbot.org.br
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43º CBOT: um congresso
diferente de todos
Após quatro anos, o Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia volta a ser realizado na cidade de São Paulo
São 713 trabalhos científicos inscritos
dentro do prazo e mais de 1.000 congressistas inscritos até junho, o que
comprova o sucesso do 43º Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia,
a realizar-se em São Paulo de 13 a 15 de
novembro de 2011, no Transamérica
ExpoCenter.
Com praticamente toda a sua programação científica pronta, o evento firma-se
como um dos mais bem organizados
pela Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT). “A comissão
científica do 43º CBOT manteve todo o
seu calendário de entrega, evitando a
desorganização. Felizmente, nós começamos a fazer essa força-tarefa em função de respeitar a data final da entrega
dos trabalhos de temas livres a serem
inscritos. Marcamos 31 de maio e a data
foi cumprida”, comemora Osmar Avanzi,
presidente do 43º CBOT.
Ele ressalta também a importância do
trabalho em equipe da Comissão Científica do congresso com os Comitês de
Especialidade, a Comissão de Educação
Continuada (CEC) e a SBOT. “Agradeço a
todos pelo ágil trabalho e pelo apoio na
organização do planejamento científico
e acadêmico”, diz Avanzi.

Osmar Avanzi, presidente do 43º CBOT

www.sbot.org.br

Estados Unidos – país
homenageado

A edição de 2011 do CBOT terá os Estados Unidos como nação homenageada.
A American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS) vai patrocinar a vinda
dos convidados internacionais: John J.
Callaghan, atual presidente da Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas (AAOS); John W. Sperling, membro
da Academia Americana de Cirurgiões
de Ombro e Cotovelo; David C. Templeman, atual presidente da Associação
Americana de Trauma Ortopédico.
Também está confirmada a participação de Jaime Quintero, presidente
eleito da AO Foundation, período 20122014, Davos, Suíça; de Robert B. Winter,
professor da University of Minnesota
Department of Orthopaedic Surgery;
de José Paulo Elvas Rocho Neves, chefe
de Serviço em Ortopedia do Hospital
de Sant’Ana, Parede, Portugal; Hernán
J. Del Sel, presidente da Associação
Argentina de Ortopedia e Traumatologia; e Osvaldo Pangrazio, presidente
da Sociedad Paraguaya de Ortopedia y
Traumatologia (SPOT).
“O congresso brasileiro é uma tradição
desde 1939 que recebe mais da metade
dos associados. Este ano aguardamos
mais de 6 mil participantes”, comemora
Osvandré Lech, presidente da SBOT.
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Convidado ilustre
Jiri Dvorak, presidente do Comitê
Médico da Fifa, participará do 43º
CBOT. Como médico neurocirurgião,
ele irá ministrar conferências extremamente interessantes, além de passar
sua experiência como presidente do
Comitê Médico da Fifa. “Sua vinda será
muito proveitosa a todos os ortopedistas, principalmente pela Copa do
Mundo em 2014, que será realizada no
Brasil. Acredito que ele vai trazer assuntos muito interessantes para o nosso
congresso”, ressalta Osmar Avanzi, presidente do 43º CBOT.
O 43º CBOT trará o que há de mais
novo em relação aos temas oficiais do
congresso e de atualizações e será um
evento voltado para a Ortopedia geral.
Serão realizados simpósios, mesasredondas, pódios, dias da especialidade,
cursos e palestras. “O congresso tratará
dos temas de forma muito prática e
abrangente, voltados para o dia a dia
do ortopedista, ao mesmo tempo que
proporcionará atualização do lado acadêmico do especialista”, ressalta Avanzi.

Temas oficiais
1) Fratura da Pelve – Por que é
atribuição do ortopedista?
2) Como está a terapia celular na
Ortopedia?
3) Politraumatizado – Controle do
dano
4) Densitometria Óssea – Mitos e
Verdades
Ele acrescenta que será feita uma pesquisa
de avaliação do congresso: “Aplicaremos

Foto: Rubens Chiri

43º CBOT

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Semanalmente a Comissão Organizadora do 43º CBOT reúne-se
para discutir todos os detalhes do evento

um questionário final que levantará informações pertinentes sobre o congresso.
É muito importante ter um feedback
daqueles que participaram para podermos visualizar as mudanças necessárias, o
que podemos manter e como atender da
melhor forma o nosso ortopedista”.

Programação social

Foto: Rubens Chiri

Também praticamente definidas, a programação social e a programação das
acompanhantes do 43º CBOT serão
repletas de atividades em uma cidade
que nunca dorme. “São Paulo é famosa
por sua intensa efervescência cultural, gastronômica e social, e isso será o
grande diferencial do evento”, afirmam
Mariza Avanzi e Marilise Lech, presidentes da programação social do 43º CBOT.

Brasileira também fazem parte do
roteiro cultural.

A abertura do 43º CBOT acontecerá no
dia 13, às 19h, no próprio Transamérica
Expo Center. A solenidade de abertura
será marcada por uma palestra do renomado arquiteto Ruy Ohtake, responsável
por obras que se tornaram referência na
paisagem da cidade de São Paulo. Ele
é considerado por Oscar Niemeyer um
dos mais legítimos representantes da
arquitetura brasileira.

Para as compras, uma visita à Le Lis
Blanc, ao Soft Fashion Show, onde será
realizado um desfile que apresentará a
coleção em clima de “petit comité”, e ao
Shopping Cidade Jardim, que tem as grifes mais famosas do mundo reunidas em
seus três andares. No dia, será realizada
uma palestra seguida de dicas de uma
personal shopper, que acompanhará as
mulheres nas principais lojas. Algumas
delas terão descontos diferenciados.

Instituto Tomie Ohtake

Inscrições
As inscrições podem ser feitas pelo site do congresso via cartão de crédito em
ambiente seguro. Inscreva-se já: www.cbot2011.com.br.
Categoria

Até 20/08

Até 20/10

No local

Sócios SBOT quites

R$ 550

R$ 650

R$ 900

Sócios SBOT não quites

R$ 850

R$ 950

R$ 1.200

Sócios SBOT com TEOT obtido em
2009, 2010 e 2011

R$ 400

R$ 500

R$ 650

Residentes

R$ 350

R$ 450

R$ 600

Não sócios SBOT

R$ 850

R$ 950

R$ 1.200

Acadêmicos de Medicina

R$ 250

R$ 300

R$ 350

Acompanhantes

R$ 150

R$ 200

R$ 250

Museu da Língua Portuguesa

Para as acompanhantes, já estão definidos passeios ao Museu da Língua
Portuguesa, um dos museus mais visitados do Brasil e da América do Sul,
e à Pinacoteca do Estado, o primeiro
museu de artes de São Paulo. O Mosteiro de São Bento e o Museu da Casa
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80 anos do Pavilhão

Participação internacional

No dia 19 de julho será
realizada missa em comemoração aos 80 anos da
fundação do “Pavilhão
Fernandinho Simonsen”,
da Santa Casa de São
Paulo. A missa será celebrada na Capela Santa
Casa de São Paulo, localizada na rua Dr. Cesário
Motta Jr., nº 112. Prestigie
esse momento tão importante para a história da
Ortopedia brasileira.

Adalberto Visco representou a SBOT durante o 56º Congresso
Nacional da Sociedade Colombiana de Cirurgia Ortopédica
e Traumatologia (SCCOT) e o XXI Congresso Latino-americano de Ortopedia e Traumatologia (SLAOT), realizado em
Cartagena, na Colômbia. Segundo ele, a SBOT é o maior país
membro da SLAOT e sua participação é muito importante.
“A SBOT é vista como líder na produção científica e como
divulgadora da Ortopedia no continente sul-americano”, diz
Visco, ressaltando que o próximo congresso será realizado
no Brasil e o próximo presidente da SLAOT será o brasileiro
José Sérgio Franco.

Hospitalar 2011

Intercâmbio
Recentemente, a SBOT firmou um convênio interinstitucional com a Sociedade Peruana de Ortopedia e Traumatologia (SPOT). No convênio, ficou acordada a participação
das sociedades em seus congressos anuais, possibilidades
de intercâmbio de especialistas entre os países, participação com aulas nos congressos e envio das revistas científicas, proporcionando o intercâmbio de artigos. Além da
Sociedade Peruana de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT
mantém também um protocolo de participação em seus
congressos com as sociedades: Europeia (EFORT), Argentina, Portuguesa, Chilena, Colombiana, Uruguaia, Paraguaia
e Equatoriana.

Da esq. para dir.: Akira Ishida, José Luiz Gomes do Amaral, João
Baptista Gomes dos Santos e Wilson Mello Jr.

No dia 26 de maio, durante a Hospitalar 2011, Wilson Mello
Jr., representante da Comissão de Avaliação de Especialista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT), participou de uma reunião do Departamento Científico da AMB, onde se debateu sobre a qualidade na medicina. Na ocasião, ele falou sobre a qualificação na formação
do especialista e sua importância. Explicou como a capacitação do médico pode influir positivamente no atendimento
prestado. Mello frisou a importância da figura do preceptor
e apresentou o trabalho desenvolvido pela SBOT, avaliando
os programas de residência médica. Ele ressaltou também
a importância da avaliação dos programas de treinamento
para garantir um ensino de qualidade e, consequentemente,
um atendimento digno à população.

Receba seu Informativo Semanal
Desde o início do ano,
a SBOT tem enviado
semanalmente um informativo com notícias
sobre a diretoria, comissões, regionais, comitês, eventos científicos
e matérias relacionadas
à defesa profissional.
Caso você não esteja
recebendo esses informativos, verifique seu
e-mail de cadastro na
SBOT, ou se o endereço
informativo@sbot.org.br está bloqueado pelo sistema de
SPAM de seu provedor de e-mails. Cadastre esse e-mail na
sua lista de endereços confiáveis do Outlook ou no seu provedor e garanta o recebimento das informações. Qualquer
problema, contate-nos pelo e-mail: imprensa@sbot.org.br.
www.sbot.org.br

SBOT e Credicard
Foi cancelada a parceria entre a SBOT e o Credicard Banco,
incorporado pelo Banco Itaucard, para a prestação de serviços de cartões de crédito aos associados. O banco, dentro do
período de seis meses, comunicará o fato a todos e poderá
oferecer um cartão de crédito emitido pela instituição em
substituição ao anterior.
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Parceria DOC & SBOT

A Ortopedia perde Cleber Paccola
Faleceu em 22 de junho, vítima de longa
enfermidade o Prof. Dr. Cleber Jansen Paccola, prof. titular de Biomecânica, Medicina, e Reabilitação da Fac. de Medicina
da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. O Paccola, como era carinhosamente conhecido por todos, teve uma
vida profissional inteira dedicada à pesquisa, ensino, desenvolvimento de materiais e técnicas cirúrgicas, publicação
científica, tendo foco na área de trauma ortopédico. O seu
trabalho foi reconhecido internacionalmente pela associação
ao grupo AO, onde exerceu vários cargos, culminando como
Trustee e consultor. Muitos se beneficiaram do talento inato
do Paccola - centenas de alunos e residentes, milhares de participantes de eventos científicos e leitores dos seus artigos e
capítulos e, claro, os pacientes, razão última do seu trabalho.
Paccola lutou bravamente contra um tumor maligno cerebral.
Participou ativamente do congresso brasileiro de Brasília em
novembro passado, distribuindo sorrisos, estímulo e vibração a todos que dele se aproximavam. A lembrança das suas
aulas magníficas, as suas argumentações e o sorriso aberto e
franco permanecerão por muito tempo nas nossas memórias. A família SBOT lhe rende a última homenagem.

Uma reunião entre o presidente da SBOT, Osvandré Lech,
e os diretores da Editora DOC, Renato Gregório e Marcondes Miranda, definiu uma parceria entre as instituições, cujo
objetivo principal é auxiliar os ortopedistas no exercício
da profissão. Foram definidos: descontos nos produtos da
Editora DOC para os associados da SBOT, fornecimento de
uma página de conteúdo em gestão para o Jornal da SBOT e
desenvolvimento do programa GMA-SBOT (Gestão Médica
Assistencial).
Saiba mais sobre os benefícios:
I. Descontos nos produtos da Editora DOC para os
associados da SBOT;
Todos os sócios da SBOT, quites, terão um desconto de
30% na assinatura anual e/ou bianual da Revista DOC e
na compra de todos os produtos comercializados pela
Editora DOC.
II. Fornecimento de uma página de conteúdo em gestão para o Jornal da SBOT;
Durante seis edições do Jornal, a Editora DOC irá fornecer
uma página com conteúdo sobre gestão (reportagem e/ou
artigos) abordando temas de interesse dos ortopedistas.
III. Desenvolvimento do Programa GMA – SBOT (Gestão Médica Assistencial)
O Programa tem como objetivo auxiliar os ortopedistas no
exercício da profissão. As atividades consistem em:
Livros para os ortopedistas. Ao todo serão abordados,
em 2011, três temas que tratam de questões relacionadas
à gestão da carreira médica: Marketing Médico, Gerenciamento de Consultório e Qualidade na Recepção.
Os temas serão desenvolvidos e publicados em formato de
livros impressos, que serão distribuídos para os ortopedistas
brasileiros. A tiragem é de 10 mil unidades por livro. A distribuição será entre os meses de julho e setembro de 2011.
Cursos para secretárias e recepcionistas. Permitir aos
médicos ortopedistas a oportunidade de qualificação para a
sua linha de frente (secretárias e recepcionistas), através dos
cursos de desenvolvimento de desempenho profissional
com foco em Qualidade na Recepção e Técnicas de Atendimento. Período de realização: entre os meses de julho e
outubro de 2011. Os cursos para secretárias serão realizados
nas principais regiões do Brasil. Ao todo serão selecionadas
dez regiões nas quais os cursos serão disponibilizados.

Atualização on-line 2011
Confira o calendário do ano para as aulas de atualização
on-line e programe-se! As aulas acontecem ao vivo todas as
segundas feiras às 21h e podem ser acessadas pelo portal
da SBOT: www.sbot.org.br.
Data
25/07
01/08
08/08
15/08
22/08
29/08
05/09
12/09
19/09
26/09
03/10
10/10
17/10
24/10
31/10
07/11
21/11
28/11
05/12
12/12
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Tema da aula
Osteoporose
Fratura do Úmero Proximal
Fratura do Rádio Distal
Fratura de Coluna Toracolombar
Fratura de Acetábulo
Lesões Multiligamentares
Lesão de Tendão de Aquiles
Tendinopatias do Joelho
DDQ
Fratura de Bacia
Perdas Ósseas Diafisárias
Tumores Malignos
PAGET
Artrose Glenoumeral
Neuropatia Compressiva
Hérnia de Disco Lombar
Artrose do Quadril
Lesão Meniscal
Insuficiência Tibial Posterior
Lesões Musculares
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Jantar beneficente

AO STaRT – Surgical Trainning and
Assessment for Residents

Doris Straub, da AO, é recebida na sede da SBOT por João Baptista,
Osvandré, Kodi Kojima e Alexandre Fogaça

A SBOT e a AOTrauma apresentam uma inovadora central de
ensino com o objetivo de complementar o conhecimento,
melhorar habilidades, desenvolver skill eletrônico, com fácil
e simples acesso.
O AO STaRT poderá ser acessado por diferentes canais e
o aprendizado será construído passo a passo. Dentro da
variedade de recursos de ensino haverá vídeos com vias de
acesso e técnicas cirúrgicas, artigos científicos, autoavaliação, entre outros. O residente poderá acessar o banco de
questões, fazer uma autoavaliação e, a seguir, comparar seu
desempenho com o de outros colegas. Além disso, está previsto o feedback e conexão direta com instrutores, através
de acesso a maior quantidade de material de ensino complementar atualizado e de alta qualidade.
Este projeto é global e o Brasil se projeta com destaque. A
produção do material já foi iniciada no nosso meio (Kodi
Kojima e Vincenzo Giordano), Alemanha (Florian Gerbhard)
e Arábia Saudita (Wa’el Taha). Em todo o processo de produção do material os residentes estão envolvidos, pois as suas
opiniões serão valorizadas. Pedro Petersen e Marcos Mestriner já participam do projeto.

O NACE – Núcleo de Ações Comunitárias da SBOT realizou,
no dia 9 de junho, um jantar beneficente do Dia dos Namorados. O Carlino Ristorante ficou lotado com a participação
de 124 pessoas que, além de celebrarem a data ao lado de
pessoas queridas, também ajudaram a Casa Luz do Caminho
(www.casaluzdocaminho.org.br). A verba arrecadada com o
jantar foi revertida para esta casa, que cuida de idosos com
mais de 60 anos.
Próximas ações – Para o segundo semestre, está previsto um
bazar beneficente e um jantar na Regional de Minas Gerais.
O objetivo do grupo é implantar, gradativamente, o projeto
CEI – Cuidados Especiais com Idosos, adequando a Casa Luz
do Caminho de acordo com as normas de segurança e conforto para os idosos.

43º CBOT – Vantagens para sócio quite

Fórum das Entidades Médicas
sobre o Tabagismo
O presidente da SBOT-Brasília, Rodrigo Daher, participou
representando a SBOT no Fórum das Entidades Médicas
sobre o Tabagismo, realizado no dia 31 de maio. O fórum teve
a participação de diversas sociedades de especialidade, como
CFM, AMB, Fenam, Associação Mundial Antitabagismo, entre
outras. Na ocasião, foi escrita uma carta pedindo a aprovação do Projeto de Lei nº 315/08, o qual promove a política
de ambientes fechados 100% livres do tabaco, protegendo
a população contra os efeitos nocivos da fumaça ambiental
do tabaco, e atualizando a Lei 9.294/96, que se encontra defasada com as prescrições da Convenção-Quadro de Controle
do Tabaco (CQCT) da Organização Mundial da Saúde (OMS),
ratificada pelo Senado Federal em 11/2005.
Os médicos buscam deter o curso da epidemia de tabagismo
com medidas efetivas que tenham impacto na redução do
consumo; na prevenção da iniciação dos jovens; no aumento
das tentativas de cessação e da procura do tratamento; na
redução do absenteísmo por adoecimento no trabalho; na
redução dos gastos com a saúde e a seguridade social.

Claudio Maschião (Lunes Tour), Fernanda Prestes (Meeting) e
Sérgio Freitas (FK Viagens). Sentados: Osvandré Lech, Adalberto Visco
e Osmar Avanzi

A diretoria da SBOT, a Comissão Executiva do 43º CBOT e
as agências oficiais Meeting, FK e Lunestour pretendem
valorizar ao máximo o sócio quite dando-lhe vantagens
exclusivas no evento máximo da Ortopedia brasileira.
Uma delas será o DESCONTO DE 7% NO PACOTE DE HOSPEDAGEM, além de desconto nas passagens aéreas. Todos
os detalhes no site: www.cbot2011.com.br.
www.sbot.org.br
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Artigo

Os caminhos para um
consultório de qualidade

30%

de desconto aos associados da SBOT
nas publicações da Editora DOC.

Por Renato Gregório*
Como oferecer qualidade aos pacientes de um consultório ou clínica? Para muitos
médicos, a resposta está em competência técnica e qualidade da estrutura física. Contudo, será que são apenas nesses elementos que o paciente percebe valor? Veremos
neste artigo que o caminho em busca da qualidade passa principalmente pela identificação das necessidades e desejos dos pacientes.

Aproveite

esta oportunidade!
Marketing Médico
Renato Gregório

Quem determina se um atendimento foi bom ou não é o paciente. No final de cada
consulta, é ele que faz o julgamento e diz se foi satisfatório. Logo, a qualidade de um
consultório ou clínica está ligada à percepção das pessoas que utilizam o serviço, com
a adequação aos anseios e expectativas do seu público. Por isso mesmo, é primordial
que o médico faça um breve levantamento.

As melhores
ferramentas de
gestão e estratégias
de marketing para
gerar credibilidade
e criar valor para os
seus pacientes.

Quem é o meu paciente? Como ele se comporta? O que deseja?
Essas são perguntas essenciais que devem ser respondidas. Somente a partir daí o
profissional terá condições de realizar as adaptações necessárias para que o consultório
se aproxime das expectativas e desejos do seu público.

Administração
em Saúde

Marinho Scarpi (org.)

Uma situação comum em serviços de saúde é que médicos e pacientes possuem
percepções diferentes em relação à qualidade. Isso faz com que o foco do profissional
de saúde seja um, enquanto os desejos dos pacientes sejam outros. Será que estamos
dando a devida atenção a elementos como: ambiente e decoração, localização geográfica, estrutura física, acolhimento na sala de espera, material de comunicação, qualidade
da equipe de atendimento, relacionamento com o paciente etc.?

A maior obra já
lançada sobre
administração para
consultórios e clínicas.
A verdadeira bíblia da
gestão para serviços
de saúde.

Esses e outros indicadores influenciam na percepção de qualidade. Se eles terão
maior ou menor relevância, não temos como assegurar. São os próprios pacientes que
dirão o que é mais ou menos relevante para um atendimento de qualidade.

Revista DOC

Gestão em Saúde

Não há outro caminho: ou o médico conhece seus pacientes, ou não saberá como
oferecer-lhes um serviço de qualidade. A construção de uma carreira de sucesso e de
um atendimento diferenciado precisa dessas informações. Em última instância, só existe benefício onde o seu paciente enxergar valor.

Maior publicação
nacional sobre gestão
e carreira médica,
a Revista DOC traz
conteúdo exclusivo,
ajudando no seu
desenvolvimento.
Assine agora!

Controlando todas essas variáveis, estaremos garantindo uma percepção de qualidade entre todos os pontos de contato dos seus pacientes com o consultório. Na
medida em que as pessoas percebem valor no atendimento, pouco a pouco vão se
tornando pacientes embaixadores (aqueles que fazem indicações positivas para outras
pessoas).

Sala de Espera

Quanto maior for a adequação, melhor será a avaliação do atendimento e a qualidade percebida. Ao mesmo tempo que o médico cria valor, ele também constrói credibilidade e conquista a confiança das pessoas. Um paciente satisfeito é o maior patrimônio
de um profissional de saúde. Mesmo que não volte a utilizar o serviço, esse paciente
possivelmente fará boas indicações para outras pessoas.
Portanto, só é possível oferecer excelência no atendimento quando sabemos o que
o nosso público deseja e valoriza. A partir dessa percepção, o profissional de saúde
tem condições de construir um ambiente totalmente favorável com estrutura e recursos que estejam adequados à expectativa dos seus pacientes. Isso, aliado a sua competência profissional, determinará a construção de credibilidade e de uma carreira de
sucesso.
*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
palestras, além de publicar diversos trabalhos neste campo. Ao longo de sua carreira tem assessorado diversas
sociedades de especialidades, associações médicas e instituições de saúde no Brasil. É autor do livro Marketing
médico – Criando valor para o paciente, da Editora DOC.
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Ildo Meyer e Antonio
Carlos Reichelt

Este livro mostra que
é possível transformar
o momento da
espera em grandes
oportunidades,
agregando valor ao
serviço.

www.

editoradoc.com.br

Compre pelo (11) 2539-8878 ou (21) 2425-8878
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Márcio Ibrahim de Carvalho
Dedicação e ousadia fazem parte da trajetória de sucesso
deste ortopedista, um exemplo para todos
Márcio Ibrahim de Carvalho é daqueles
profissionais que serão reconhecidos
eternamente pela sua classe. Ortopedista mineiro, ele dedicou anos de sua vida
à evolução da especialidade, envolvendo também amigos e familiares. “Minha
esposa, Jane, datilografava as provas na
época em que realizávamos o TEOT”,
conta ele, que foi um dos fundadores do
maior Exame para Obtenção de Título de
Especialista.
A paixão pela medicina já estava em seu
sangue. Filho de médico, cirurgião geral,
sempre quis atuar na área, e sua intenção era tornar-se também um cirurgião,
mas naquela época, há mais de 50 anos,
ele achava que a cirurgia geral era mutilante. “Praticamente não existia a opção
de um tratamento. Se o paciente tinha
problema no estômago, era mais fácil e
seguro retirá-lo. Na Ortopedia, encontrei
outro cenário. Vi a possibilidade de praticar uma medicina reconstrutora, uma
forma de ajudar na recuperação dos pacientes”, explica Ibrahim.
Sua trajetória começa então em 1952,
quando formou-se pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Sempre ávido
pelo conhecimento e pela inovação,
procurou se especializar em Ortopedia
em centros nos Estados Unidos e Inglaterra. Em San Francisco, teve a oportunidade de tratar de pacientes mutilados da
2ª Guerra Mundial, onde pôde aprender
bastante e evoluir como especialista. Lá,
encontrou também sua futura esposa,
Jane, que o ajudou muito nas atividades
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia. “Ela me ajudou demais
com a RBO, com o Exame. Ela me acompanhou e eu devo tudo a ela”, enfatiza o
ortopedista.
Sua dedicação à SBOT iniciou-se em
1957, quando trabalhou na estruturação
do Serviço de Ortopedia do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Ocupou
www.sbot.org.br

Márcio Ibrahim de Carvalho foi presidente da SBOT na gestão 1976-1977

“Nunca deixem de
prestar atenção no que
realmente importa:
o atendimento
humanitário, o cuidado
com o paciente”
cargo de diretoria em 1963 e, em 1967,
com um ímpeto de jovem e audacioso,
sentiu que era hora de editar uma revista científica da especialidade para a Sociedade. Com permissão de Achilles de
Araújo, passou a utilizar o nome da RBO
(Revista Brasileira de Ortopedia) e começou a produzi-la na Universidade Federal
de Minas Gerais. Ele permaneceu como
editor da revista por cinco anos.
Ibrahim também foi um dos responsáveis pela criação do TEOT. Com o conhecimento adquirido nos Estados Unidos,
trouxe para o Brasil o exame de especialista, nos mesmos parâmetros do ameri14

cano. O primeiro Exame foi realizado em
1972, em Belo Horizonte, enquanto ele
era presidente da Comissão de Ensino
e Treinamento (CET). “Reuníamo-nos na
minha casa, éramos vários colaboradores que contribuíam cada um com um
conjunto de questões, avaliadas e resolvidas por todos.
O ortopedista foi presidente da SBOT no
biênio 1976-1977, quando encontrou
um cenário de muitas inovações. Para
ele, que continua operando no Hospital
Felício Rocho e também participa como
um dos membros do conselho do hospital, o ortopedista não pode deixar de se
preocupar, principalmente, com o lado
humanitário do atendimento. “A medicina está perdendo o humanismo, que é
fundamental. Precisamos resgatar isso,
então deixo como mensagem para os
novos ortopedistas que nunca deixem
de prestar atenção no que realmente
importa: o atendimento humanitário, o
cuidado com o paciente”, finaliza Márcio
Ibrahim de Carvalho, um exemplo a ser
seguido por muitos.
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Vitória da classe médica:
a luta continua
A Secretaria de Direito Econômico (SDE) encaminhou, no
dia 9 de maio, nota técnica ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) recomendando a condenação
do CFM, AMB e Fenan pela convocação dos médicos ao
boicote a planos de saúde e à adoção da CBHPM. A iniciativa visava proibir mobilizações pela categoria por melhoria de honorários e condições na prestação de serviços, a
exemplo da ocorrida em 7 de abril. Como justificativa, o órgão governamental alegou defesa da livre concorrência e
dos direitos do consumidor no setor de saúde suplementar. Com surpresa e indignação, as entidades responderam
à altura. O CFM e respectivas regionais obtiveram vitória na
Justiça Federal de Brasília, cuja decisão suspendeu liminarmente a decisão da SDE. Igualmente, em primeira instância, outra decisão concedeu liminar em favor da AMB em
relação aos efeitos da medida.

de serviços, podem se descredenciar a qualquer tempo,
respeitadas as normas contratuais. Cabe enfatizar, também, que é indiscutível a legitimidade do CFM na defesa
dos interesses da classe médica. O órgão é uma autarquia
federal que exerce, por força da Lei 3.268/57, uma função
delegada do Estado para fiscalizar e disciplinar a atividade profissional. Dessa forma, as normas por ele emanadas
têm força legal, desde que não conflitantes com o ordenamento jurídico em vigor. No caso da AMB, cuja missão
é defender a dignidade profissional do médico e a assistência de qualidade à saúde da população, a associação
tem competência para representar os médicos nas reivindicações por honorários justos na prestação de serviços
aos planos de saúde. Já a Fenan é a representante legal
das entidades médicas sindicais.
Até decisão final das ações, o anseio geral é pela manutenção da interpretação da Justiça nas demais instâncias,
significando um grande divisor de águas para o movimento médico, definitivamente desvinculado da competência
do direito econômico. Enquanto isso, a luta continua e a
classe médica está aberta ao diálogo para negociar com as
operadoras o seguinte tripé de propostas: o reajuste dos
honorários com base nos valores mínimos estabelecidos
pela CBHPM; a inserção de critérios de atualização dos honorários; e o fim da ingerência pelas operadoras no trabalho médico, garantindo a autonomia profissional.

De acordo com a SDE, as entidades influenciam os médicos na adoção de medidas coletivas contrárias aos
planos de saúde que resultam em paralisações, e estas
representam grave infração à ordem econômica. A fundamentação não encontra fundamento legal. Afinal, são
as operadoras que mantêm uma relação contratual com
o consumidor enquanto fornecedoras de serviços. Por
sua vez, os médicos não são empresários, exercem trabalho intelectual individual e a Constituição Federal garante o livre exercício de ofício ou profissão, assim como
a assistência à saúde é permitida à iniciativa privada. Portanto, eles não estão obrigados a se relacionar com as
operadoras, mas, ao optarem por esse tipo de prestação

Adriana C. Turri Joubert
Assessora jurídica

II Fórum Nacional de Defesa Profissional
A partir do mês de agosto, todas as regionais devem organizar o II Fórum Nacional de Defesa Profissional. As
datas estipuladas devem ser encaminhadas para a Comissão de Dignidade e Defesa Profissional da SBOT, que irá
participar ativamente da organização do evento. Programe-se e marque sua data!
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Situação legal do prontuário eletrônico
no Brasil – Vantagens e desvantagens
Por Emerson Eugenio de Lima
Normalmente notamos que médicos e gestores de clínicas não tomam os cuidados necessários quando da tomada de decisão pelo uso exclusivo do prontuário eletrônico,
em especial quanto à relevância do assunto, o que muitas
vezes resulta, de forma equivocada, no total abandono de
utilização do prontuário de pacientes em meio físico papel,
colocando clínicas em situação de grande vulnerabilidade
e risco legal.
Desde 2002, o Conselho Federal de Medicina (CFM) regulamenta de forma expressa a certificação de sistemas de
registro eletrônico em saúde, através de resoluções específicas e do convênio celebrado com a Sociedade Brasileira
de Informática em Saúde (SBIS). A primeira resolução específica (RES CFM 1.639/02) já apresentava a necessidade
de utilização de um prontuário eletrônico devidamente
certificado.
No ano de 2007, o CFM publicou nova resolução (RES CFM
1.821/07), revogando integralmente a resolução anterior,
aprovando a nova versão do Manual de Certificação para
Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde e ratificando
com nova redação outras regras, como, por exemplo:

Pela simples leitura dos artigos acima, está demonstrado
que médicos ou clínicas somente podem eliminar o registro em papel quando utilizam um prontuário eletrônico
devidamente certificado, que atenda integralmente aos
requisitos do “Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)”.
O uso de um prontuário eletrônico não certificado com a
total eliminação do registro em papel pode ser interpretado pelo CFM como infração ética. E, pior, o prontuário
eletrônico não certificado pode ser descartado (refutado)
como meio de prova idônea em um processo judicial, potencializando o risco de condenação de médicos e clínicas,
uma vez que não se pode garantir a integridade, a autenticidade e a legalidade da principal prova de defesa de médicos e instituições.
A lei brasileira de documentos eletrônicos, que entre outras regras criou o padrão ICP Brasil, exige a certificação de
qualquer documento eletrônico para a garantia de sua integridade, autenticidade e legalidade; ou seja, a necessidade de certificação não é exclusiva para a área da saúde, ou
mais especificamente para prontuários médicos.
Em outras palavras, a utilização de um prontuário eletrônico certificado é uma garantia de que o documento é válido juridicamente como prova no processo judicial.
O prontuário eletrônico é muito utilizado no Brasil por diversos médicos, clínicas, hospitais e demais entidades da
área da saúde. Entretanto, em consulta realizada no final
do mês de maio de 2011 à página da internet da SBIS, infelizmente constatamos que somente 6 (seis) empresas possuem sistemas devidamente certificados com NGS2.
Por conta de tal situação, recomendamos que todos os
médicos e gestores de clínicas procedam à consulta à página da internet da SBIS (www.sbis.org.br), para garantir se
estão utilizando ou não um software devidamente certificado e poder eliminar com segurança a obrigatoriedade
do registro em papel.

“RESOLVE:
Art. 3° Autorizar o uso de sistemas informatizados para a
guarda e manuseio de prontuários de pacientes e para a troca de informação identificada em saúde, eliminando a obrigatoriedade do registro em papel, desde que esses sistemas
atendam integralmente aos requisitos do “Nível de garantia
de segurança 2 (NGS2)”, estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde;
Art. 4º Não autorizar a eliminação do papel quando da utilização somente do “Nível de garantia de segurança 1 (NGS1)”,
por falta de amparo legal.

Emerson Eugenio de Lima é advogado e presidente da ELP Rede Nacional de Advogados Especializados na Área
da Saúde. Sede: Av. Paulista n° 1.471, cjs. 1.413/1.414/1.415 – São Paulo – SP
Telefones: (11) 3142-8828 / 3142-8826 / 3142-8825 – E-mail: advsaude@uol.com.br – Site: www.advsaude.com.br

www.sbot.org.br
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Espaço Aberto
CONSIDERANDO interpretações conflitantes quanto à remuneração de consultas médicas e casos de
retorno dentro do mesmo ato;
CONSIDERANDO que a complexidade das reações
orgânicas frente aos agravos à saúde necessita do conhecimento específico da medicina e que só o médico é capaz de identificar modificações do quadro ou
nova doença instalada;
CONSIDERANDO o inciso XVI dos Princípios Fundamentais dispostos no Código de Ética Médica, no
qual se lê que “nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o
estabelecimento do diagnóstico e da execução do
tratamento, salvo quando em benefício do paciente”;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar essa
importante e básica atividade médica;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão
plenária de 15 de dezembro de 2010,
RESOLVE
Art. 1º Definir que a consulta médica compreende a
anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames
complementares, quando necessários, e prescrição
terapêutica como ato médico completo e que pode
ser concluído ou não em um único momento.
§ 1º Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados nesta
mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização, com tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorário.
§ 2º Mesmo dentro da hipótese prevista no parágrafo
1º, existe a possibilidade do atendimento de distinta
doença no mesmo paciente, o que caracteriza novo
ato profissional passível de cobrança de novos honorários médicos.
Art. 2º No caso de alterações de sinais e/ou sintomas
que venham a requerer nova anamnese, exame físico, hipóteses ou conclusão diagnóstica e prescrição
terapêutica, o procedimento deverá ser considerado
como nova consulta e dessa forma ser remunerado.
Art. 3º Nas doenças que requeiram tratamentos prolongados com reavaliações e até modificações terapêuticas, as respectivas consultas poderão, a critério
do médico assistente, ser cobradas.

Retorno de consultas médicas: – Paciente que
passa em consulta particular em atendimento de
pronto-socorro por dor crônica lombar que agonizou sem história de trauma/febre/sintomas urinários; espondiloartrose, medicado e orientado a
agendar consulta ambulatorial. Este paciente tem
direito a retorno no mesmo serviço em sete dias
com o mesmo médico, mesmo tratando-se agora
de consulta eletiva? – Paciente com entorse leve
de tornozelo, medicada, orientada a utilizar imobilização e agendar retorno ambulatorial. Três semanas após quer marcar retorno com mesmo médico. Tem direito a retorno? Ambos querem fazer
o retorno comigo. Legalmente, posso cobrar consulta, por se tratar de outro tipo de atendimento
(não caracteriza urgência/emergência, apesar de
serem pela mesma patologia, porém agora casos
ambulatoriais). Os pacientes questionam o pagamento de nova consulta. Legalmente, nestes dois
casos, o que devo fazer?
Em atenção à indagação proposta, a pedido do dr.
Robson de Azevedo, presidente da Comissão de Defesa Profissional, segue a cópia da Resolução CFM
1.958/2010 que dispõe sobre a cobrança do retorno
às consultas médicas:
RESOLUÇÃO CFM nº 1.958/2010
(Publicada no D.O.U. de 10 de janeiro de 2011, Seção
I, p. 92)
Define e regulamenta o ato da consulta médica, a
possibilidade de sua complementação e reconhece
que deve ser do médico assistente a identificação das
hipóteses tipificadas nesta resolução.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das
atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº
44.045, de 19 de julho de 1958, e
CONSIDERANDO que a medicina é uma profissão a
serviço da saúde do ser humano e da coletividade e
deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza;
CONSIDERANDO que para exercer a medicina com
honra e dignidade o médico deve ter boas condições
de trabalho e ser remunerado de forma justa;
17
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Art. 4º A identificação das hipóteses tipificadas nesta
resolução cabe somente ao médico assistente, quando do atendimento.
Art. 5º Instituições de assistência hospitalar ou ambulatorial, empresas que atuam na saúde suplementar e
operadoras de planos de saúde não podem estabelecer prazos específicos que interfiram na autonomia
do médico e na relação médico-paciente, nem estabelecer prazo de intervalo entre consultas.
Parágrafo único. Os diretores técnicos das entidades
referidas no caput deste artigo serão eticamente responsabilizados pela desobediência a esta resolução.
Art. 6º Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

desnecessário prestar informação ao paciente, já
que ele é leigo em medicina, e poucos solicitam
consentimento escrito de seus pacientes.
Nesse quadro, no momento em que algum problema relacionado ao atendimento ocorre, o médico
não tem provas a seu favor. Logo, a prova de que o
profissional não teve culpa no resultado apresentado, essencial para que se possa falar em responsabilidade civil médica, é inexistente, pois ele não
guardou nada e nada registrou. Eis o motivo de
tanta insegurança por parte do médico. Por outro
lado, com o advento do atual Código Civil, o prazo
prescricional da pretensão de reparação civil, que
antes era de 20 anos, hoje passou para três anos.
Logo, ficou mais cômodo para as seguradoras, pois
elas não ficam expostas por tanto tempo a cada
evento. Paralelamente, vale lembrar que essa modalidade de seguro também contempla o pagamento de franquia a cada sinistro, na vigência da
apólice. Significa dizer que, para que a cobertura
seja utilizada, deverá ser paga uma franquia sobre
o valor da condenação. Outro aspecto que merece atenção refere-se à escolha do advogado que
cuidará do assunto para o segurado. Na verdade,
é a seguradora que impõe o profissional. Ainda,
as seguradoras apresentam coberturas distintas, o
que muitas vezes não é informado ao interessado.
Além disso, a seguradora não faz o pagamento da
cobertura de imediato, ou seja, é exigido para tanto que o médico seja condenado a indenizar, em
face da culpa pelo erro. Nesse caso, o médico terá
que aguardar a conclusão do processo, situação
morosa e difícil de ser suportada, sem contar as
consequências desgastantes para ele e a família
no campo emocional, psicológico e profissional.

Gostaria de uma indicação da SBOT de um seguro de responsabilidade civil.
A SBOT não dispõe de informações acerca de seguradoras. De qualquer maneira, tomamos a liberdade de tecer as seguintes considerações. Sempre é
bom lembrar as razões pelas quais, na atualidade,
a oferta de seguro médico vem crescendo: a atenção da mídia voltada a assuntos médicos, publicando-os, muitas vezes, de maneira afoita e sensacionalista; a judicialização de questões médicas; o
paciente cada vez mais exigente e conhecedor de
seus direitos e, por fim, o novo Código Civil, publicado em 2002, que trouxe algumas mudanças no
que diz respeito à responsabilidade civil do médico, sem contar a experiência americana, diversa
da brasileira, diga-se, na adoção do produto. Todas essas razões, reunidas, acabam contribuindo
para que a oferta das seguradoras pareça atrativa.
Em que pese o fator segurança, muitas vezes utilizado como justificativa para aqueles que aderem
ao seguro, é primordial que os médicos adotem
posturas que possam resguardá-lo de eventuais
processos. A medida envolve, naturalmente, não
só o exercício da medicina com responsabilidade
e dedicação, como a elaboração eficaz do prontuário médico, respeito ao paciente, considerando
o bom relacionamento e o acesso total do paciente à informação, ao diagnóstico e tratamento
e Termo de Consentimento Informado, quando
necessário. Posto isso, fica fácil entender, num
primeiro momento, por que muitos profissionais
aceitam contratar o seguro: poucos são aqueles
que elaboram um bom prontuário, muitos acham
www.sbot.org.br
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Feitas essas considerações, é recomendável que,
antes de optar pelo seguro médico, o profissional
conheça os termos da apólice, preferencialmente através da análise de advogado especializado
no assunto; verifique a credibilidade e solidez da
empresa no mercado; verifique se a cobertura cobre só os atos do profissional ou aqueles de outros que também participaram da realização do
ato médico. Por fim, cabe ressaltar que no Brasil
as decisões ainda não contemplam altos valores,
a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. Portanto, apólices com altos valores envolvidos são
pouco recomendáveis.
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Resgate Histórico

Centenas de anos
de experiência

Patricia Logullo*

A SBOT recebeu visitas ilustres nas últimas semanas: membros
e presidentes da Comissão de Ensino e Treinamento desde 1969
vieram relatar suas experiências

Da esq. para dir.: José Carlos Affonso Ferreira, Luiz Carlos Sobania, Ivan Ferrareto, João Gilberto Carazzato, Samuel Ribak (em pé).
Márcio Ibrahim de Carvalho, Manlio Nápoli e Camilo Xavier (sentados)

Em sua busca por documentar a história da Ortopedia no Brasil, a SBOT
conseguiu, nas últimas semanas, reunir vários dos mais notáveis membros
e presidentes da Comissão de Ensino e
Treinamento (CET) dos últimos 40 anos.
Num clima de congraçamento, contentes por poderem rever uns aos outros,
eles conversaram sobre a experiência
de terem participado da elaboração de
uma das mais importantes provas em
medicina do mundo, o TEOT (Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia). Rememoraram histórias, contaram “causos”, riram, protestaram, discutiram e, principalmente, ressaltaram o
papel do TEOT e da CET no desenvolvimento da Ortopedia no país.

Os encontros foram agendados com o
objetivo de obter a maior quantidade
possível de informações sobre como
foi organizada a primeira comissão, em
1969, como foram montadas as primeiras provas, qual era a rotina de trabalho
dos integrantes e tudo o que possa alimentar o registro histórico que a SBOT
está preparando para lançar, no formato
de livro, no próximo CBOT. As duas reuniões foram inteiramente gravadas em
vídeo, que ficará disponível para consultas futuras no acervo da Comissão
História da Ortopedia Brasileira (CHOB),
na sede da SBOT em São Paulo.
Nesses dois primeiros encontros, estiveram presentes cirurgiões de duas

épocas bem diferentes: os pioneiros,
que montaram a primeira comissão e
os primeiros exames, entre 1969 e 1996
(no primeiro exame havia apenas 55
candidatos), e um grupo que trabalhou
de 1989 até 2006 (atendendo centenas de candidatos por ano), retratando
duas eras muito distintas do TEOT. A
inicial, em que predominavam as provas rascunhadas a lápis, datilografadas
e corrigidas à base de cartões perfurados, e uma mais recente, com intensa
informatização, inclusive para exposição das imagens para o exame oral. A
mais antiga, em que os examinadores
investiam eles próprios nas despesas
para viagem ao local da prova (que já
foi realizada em quadras, colégios e

* Jornalista e historiadora, trabalha na Comissão História da Ortopedia.

19

Jornal da SBOT - junho 2011

Resgate Histórico
Uma história viva entre nós
A Comissão História da Ortopedia Brasileira está mergulhando no tempo e resgatando a história da CET. Talvez o ponto alto deste resgate histórico seja a lembrança daqueles que vivenciaram tudo desde o seu início. Assim, realizamos neste mês,
um encontro com as personalidades mais importantes dessa história. Foram três
“reuniões e entrevistas” com os ex-membros. Entre aqueles que fundaram a CET,
participaram nomes consagrados como Márcio Ibrahim de Carvalho, Ivan Ferrareto, João Gilberto Carazzato, Luiz Carlos Sobania, Manlio Mario Marco Nápoli, Camilo Xavier e José Carlos Affonso Ferreira. Muitas histórias interessantes e curiosas foram contadas. Outra entrevista, não menos importante, foi realizada com Arnaldo
José Hernandez, Flávio Faloppa, Márcio Carpi Malta, Tarcísio Eloy Pessoa de Barros
Filho e Walter Manna Albertoni. A terceira reunião foi realizada com os colegas
Gottfried Köberle, Wilson de Mello Alves Júnior, Wilson Roberto Rossi, Jair Ortiz e
José Luis Amim Zabeu, de Campinas. Fica o conceito de que vários acontecimentos da atualidade são apenas repetições do que aconteceu no passado, apenas
em escalas e com ferramentas diferentes, mas o espírito da formação da CET e sua
importância na SBOT prevalecem até hoje. Todo o “conteúdo” dessa história será
publicado no livro da História da CET. Aguardem!
Samuel Ribak, presidente da Comissão História da Ortopedia
boxes emprestados em hospitais), e a
mais recente, em que o auxílio financeiro de grandes empresas permitiu
levar o exame para um hotel com toda
a infraestrutura moderna necessária
para garantir a realização da avaliação de forma prática e, acima de tudo,
segura.
A importância da CET
A CET se constituiu em 1969. Até
então, o ingresso na Sociedade se dava
por meio de indicações de membros,
com trabalho científico apresentado
e comprovação da atuação exclusivamente em Ortopedia por um período
mínimo. Os candidatos reuniam currículos, cartas de recomendação dos
serviços onde trabalhavam, provando
que eram ortopedistas em dedicação
integral, realizavam um trabalho científico e tinham sua entrada avaliada
pela Comissão Executiva da SBOT. A
partir de 1970, passou a ser exigida a
residência médica em Ortopedia e, em
1972, realizou-se o primeiro exame, a
prova do TEOT (Título de Especialista
em Ortopedia e Traumatologia). A criação do TEOT é um marco na história da
SBOT, pois a partir dele passou-se a exigir do ortopedista um corpo de conhecimentos e habilidades mínimo para o
exercício da especialidade em todo o
Brasil, uma garantia da qualidade do
atendimento em saúde no país.
Desde então, a Comissão de Ensino e
Treinamento (CET), que elabora as prowww.sbot.org.br

vas e executa sua aplicação todos os
anos, é a comissão que mais interfere
na vida dos ortopedistas brasileiros,
tanto os que estão se formando como
os já experientes, que atuam frequentemente como examinadores, observadores e voluntários no exame todos
os anos. Calcula-se que o membro da
CET dedica nada menos do que um
mês inteiro por ano somente a esse
trabalho, considerando todas as reuniões para elaboração das questões
da prova, correções, revisões, decisões
administrativas.
Tamanha dedicação e trabalho contínuo,
ininterrupto, tiraram da SBOT a alcunha
de “organizadora de congressos” para
dar-lhe o título de sociedade médica brasileira que produz um dos mais bem elaborados exames de título de especialista
do Brasil, reconhecido no mundo todo.
Hoje, há dois grandes eventos anuais na
SBOT: o Congresso Brasileiro, no final do
ano, e o exame TEOT, no início de cada
ano, e a ocasião do TEOT é aproveitada
para realização de fóruns científicos e
administrativos, onde se reencontram os
colegas e se decidem os rumos da especialidade no país. Todos os participantes
dos encontros foram unânimes em reconhecer que grande parte do prestígio,
nacional e internacional, da SBOT devese ao trabalho da CET. Eles consideram
que a experiência de elaborar uma prova
equilibrada, precisa, correta, eficaz na
seleção dos bons profissionais é também
uma oportunidade de desenvolvimento
pessoal, atualização e aprendizado.
20

Evolução dos materiais
Diversos tipos de materiais foram utilizados pela CET ao longo da história
para montar e aplicar as provas escrita
e oral. No início, as questões das provas eram rabiscadas a lápis, datilografadas pelas esposas dos ortopedistas,
que voluntariamente trabalhavam pelo
TEOT, depois mimeografadas para aplicação no dia da prova e imediatamente
depois de preenchidas e corrigidas,
queimadas, para que fosse preservado
o sigilo. O exame oral era feito com dois
examinadores numa pequena sala com
o candidato, e se mostrava a ele um
álbum de fotografias, contendo radiografias, fotos e ilustrações de casos para
discussões: o residente precisava saber
identificar corretamente as afecções
e deformidades e seus tratamentos
folheando o álbum.
Aos poucos, a tecnologia foi evoluindo,
e de álbuns impressos passou-se a slides cuidadosamente montados com
“letraset” e fotografias, vídeos de seis
minutos transmitidos em rede para
televisões, depois para computadores
em rede, depois para projeção em telão
com uso de CD-ROMs (e não mais fitas
de VHS), sendo que todas as mudanças sempre foram feitas com um tanto
de tensão: fazer funcionar um novo
método era sempre estressante para os
organizadores. A informatização tornou
a aplicação da prova, e principalmente
sua correção e elaboração de estatísticas de aprovação, mais práticas – e não
poderia ser diferente, já que ano a ano
o número de candidatos cresce e administrar uma quantidade de dados cada
vez maior só é possível com sistemas
eletrônicos seguros.

Atualmente, o Exame é todo informatizado

Resgate Histórico
à sede para prestar seus depoimentos
e encontrar os colegas. Osvandré Lech
e Samuel Ribak, em nome de todos os
ortopedistas brasileiros, agradecem
pelos muitos anos de trabalho voluntário de alto nível que prestaram à
Ortopedia brasileira. Esperamos que a
eles se juntem outros que colaboraram
de alguma maneira com o desenvolvimento do TEOT: estamos à disposição
para ouvi-los.

Da esq. para dir.: Samuel Ribak, Tarcisio Eloy P. de Barros Filho, Arnaldo José Hernandez,
Márcio Carpi Malta, Walter Manna Albertoni e Flávio Faloppa

Múltipla escolha?
O formato das questões também
mudou, e várias vezes, ao longo da
história. No início, todas as perguntas eram formuladas com opções de
resposta como “verdadeiro”, “falso”, e
“não sei”. Ao errar uma resposta, uma
questão certa era anulada da prova.
Mais adiante, deixou-se de anular as
questões erradas. E, conforme evoluiu
a prova, foi adotado o sistema de múltipla escolha nas respostas (por exemplo, alternativas A, B, C, D e E), porém,
o sistema de “certo” e “errado” ainda
voltou a ser usado algumas vezes. Hoje
em dia, os melhores critérios educacionais utilizados em concursos são

adotados, de maneira que a prova
seja sempre equilibrada e precisa e
tenha alternativas bem formuladas. A
evolução detalhada do sistema de elaboração da prova do TEOT poderá ser
acompanhada no livro que será lançado no próximo CBOT.
Participantes dos dois encontros já
realizados
A SBOT continuará promovendo encontros e entrevistas com os principais
personagens envolvidos na Comissão
de Ensino e Treinamento (CET) e com
o TEOT (Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia). Abaixo estão
os nomes dos ortopedistas que vieram

Na década de 80, a CET mantinha uma
caixinha de prontuário de consultórios
antigos como banco de questões. Cada ficha
tinha uma questão, que ia sendo corrigida ao
longo do tempo. Os membros marcavam em
cada ficha quando (em que ano e prova) a
questão tinha sido utilizada para não repetir.

Nome

Ano como membro ou na presidência*

Ivan Ferrareto

1969

Márcio Ibrahim de Carvalho

1970* - 1973*, 1986

Manlio Mario Marco Nápoli

1972, 1975 - 1977

Camilo André Mércio Xavier

1974, 1979* - 1983*

Luiz Carlos Sobania

1980 - 1981, 1985 - 1986, 1987* - 1989*

José Carlos Affonso Ferreira

1983* - 1986*, 1987 - 1992

João Gilberto Carazzato

1987 - 1990, 1993* - 1996*

Márcio Carpi Malta

1989 - 1992, 1997* - 2000*

Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho

2001 - 2002, 2003* - 2004*

Walter Manna Albertoni

2002* - 2003*

Arnaldo José Hernandez

2004 - 2005 e 2006*
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SBOT Entrevista

A posição da ANS
Em entrevista ao Jornal da SBOT, Bruno Sobral, diretor de Desenvolvimento
Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), fala sobre a luta dos
médicos em relação aos reajustes de honorários e sobre as ações que a agência tem
feito em prol da qualidade na saúde

Como a ANS está se posicionando em
relação à reivindicação dos médicos
sobre o reajuste de honorários?
A ANS se preocupa muito com essa
questão, e o principal objetivo é garantir
um atendimento de qualidade aos consumidores de planos de saúde. Então, a
agência vem trabalhando em algumas
frentes. Uma delas é fazer valer as normas que hoje existem de obrigação da
contratualização entre operadoras e
prestadores de serviço. Também é feito
um trabalho de fiscalização do cumprimento dessa contratualização, para que
haja critérios claros nessa relação entre
os médicos e as operadoras. Atuamos
ainda na interlocução com as áreas de
governo e facilitamos o diálogo entre
os médicos e as operadoras, que muitas
vezes acontece para casos específicos. E
vamos fazer novas regulações para que
os problemas sejam sanados.
Quais têm sido as ações da agência
referentes este fato?
Mais concretamente, nós temos uma
norma de obrigatoriedade de contratualização, que é a RN 71, de 2004. Esta
Resolução Normativa determina que as
operadoras tenham um contrato com
regras claras de reajuste com os médicos referente aos honorários, e a ANS
tem um trabalho de monitoramento,
para checar o que está sendo cumprido
dessa regulação e atuando em cima das
operadoras que não estiverem cumprindo o que foi estabelecido.
Com relação a discussões, a ANS tem
um grupo de trabalho sobre honorários
médicos que realiza reuniões periódicas desde fevereiro de 2010 e, dentro
desse grupo, são debatidas alternativas
desses critérios e objetivos do reajuste.
Quero ressaltar que esse reajuste parte
www.sbot.org.br

Bruno Sobral: desafio de qualificar o atendimento à saúde

da premissa de que é fruto de uma negociação livre entre a operadora e o médico. A ANS não se propõe a dizer qual é
o índice de reajuste e como tem que ser
feito. A única coisa que determinamos é
que o contrato precisa ser claro.
Existe também um programa de incentivo à qualificação dos prestadores,
onde o médico especialista é reconhecido pelo seu título. Ou seja, nos livros
das operadoras de saúde constam se os
médicos têm especialidade, valorizando
assim o profissional e a especialização
médica. O paciente também fica mais
seguro com o seu atendimento.
Do ponto de vista da interlocução com
os órgãos do governo, nós estamos em
discussão com a Secretaria de Direito
Econômico (SDE) e com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no sentido de estabelecer
quais são os limites para uma negocia22

ção com os médicos. Participamos de
um debate para deixar mais claro para
a sociedade como um todo em quais
casos os médicos podem se juntar
para negociar e em que casos eles não
podem, e de que forma deve ser feita
essa negociação. Nosso papel é ajudar
os órgãos a entenderem todas essas
questões.
A questão da hierarquização também
é veementemente discutida dentro do
grupo de trabalho de honorários médicos. O problema que temos hoje é que
quanto maior a frequência, muitas vezes
esses médicos acabam recebendo menos por esses procedimentos e muitas
vezes não têm seus valores relacionados
com a complexidade do trabalho. Por
isso é muito importante que essa relação
entre complexidade do procedimento e
remuneração esteja alinhada. Hoje isso
nem sempre está alinhado na relação
de operadoras e prestadores. Estamos

SBOT Entrevista
trabalhando para chegar a um acordo
maior e até a uma regulamentação por
parte da ANS sobre essa questão da hierarquização, que é fundamental.
O que tem sido feito pela ANS em
prol de uma qualidade no atendimento final à população?
Além dos programas de incentivo de
qualificação das operadoras, temos
também o programa de acreditação de
operadoras, onde estamos discutindo
a questão do tempo de atendimento,
ou seja, qual é o tempo máximo que
o beneficiário pode ficar esperando
para ser atendido pelas operadoras.
Isso está sendo regulado e determinado pela ANS. É importante também o
beneficiário saber quais os médicos e
hospitais mais qualificados, e é direito
dos médicos mais qualificados mostrarem isso dentro do sistema de saúde
suplementar. São pontos que a agência está fazendo para melhorar a qualidade no atendimento final.

Outro objetivo é proporcionar ao beneficiário uma ferramenta para que ele
possa comparar não só os planos de
saúde, mas os produtos que o plano
oferece. Atualmente, com os programas
de acreditação e qualificação, as pessoas só conseguem comparar as operadoras, mas temos que ir além. Temos
que permitir que o usuário compare os
produtos oferecidos pelo plano de saúde. Isso envolve, basicamente, ter uma
noção melhor da rede, o que impacta
no produto etc. Proporcionar ao beneficiário essa capacidade de comparar
produtos e planos de saúde é fundamental para aumentar a concorrência e,
consequentemente, a qualidade final.
Como a ANS orienta os médicos no
caso de insatisfação e problemas
contratuais com as operadoras de
saúde?
Orientamos que os médicos encaminhem suas insatisfações através dos
canais de comunicação oficiais da ANS,
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informando a Diretoria de Desenvolvimento Setorial o ocorrido. Dentro da
agência cada caso é tratado separadamente, averiguando se aquele caso
configura uma infração da legislação
vigente dentro da relação médico e
prestador.
Em sua opinião, como as sociedades
de especialidade devem se posicionar? Qual é o melhor caminho para
um consenso?
Existem grupos de trabalho que têm
como objetivo tratar desse tema, e a
nossa sugestão é que as sociedades
de especialidade participem desses
grupos de trabalho, participem dessas
discussões. As especialidades são representadas pela AMB e CFM, e esses
órgãos estão representados dentro da
agência. Então, o caminho é insistir para
que esse debate seja feito com todos os
representantes da classe médica, que
traz as posições das sociedades de especialidade para a ANS.

Jornal da SBOT - junho 2011

Espaço das Regionais
Minas Gerais
Simpósio Márcio Ibrahim de
Carvalho

Paraíba
Programação Científica
Acompanhe a programação científica da SBOT-PB: . As aulas acontecem sempre às 19h30, no Auditório do Hospital
Unimed.

O presidente da SBOT-MG, Francisco Nogueira, abriu o 5º Simpósio Márcio Ibrahim de Carvalho no dia 27 de maio, na bela
cidade histórica de Tiradentes/MG, com a presença de colegas
de várias partes de estado e do país. O evento se estendeu pelo
dia 28. Na pauta de debates, os temas mais atuais da ortopedia
e traumatologia.

Luxação do Tornozelo e Fratura Luxação de
30/06 Fratura
Lisfranck
do Fêmur Distal (DCS? LCP? Haste Retrógrada?
28/07 Fraturas
/Fratura de Planalto Tibial

Ortopedia Pediátrica tem apoio da SBOT-MG
A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica acaba de lançar uma
revista com informes de interesse
dos especialistas em um formato
prático e de fácil manuseio e leitura. A nova publicação conta com
o apoio da SBOT-MG e tem como
responsável o colega Gilberto
Brandão, ex-presidente da SBOTMG – gestão 2010.

do Rádio Distal/Ferimentos Cortantes da Mão
25/08 Fratura
(manejo inicial)
do Tornozelo na Criança/Fratura da Diáfise da
29/09 Fratura
Tíbia na Criança: Gesso ou Haste Flexível
e Deformidades. O que fazer?/Fratura
27/10 Pseudoartrose
Periprotética do Fêmur
24/11 Planejamento Pré-operatório/Fratura do Pilão Tibial

Pernambuco
Teste de habilidades

São Paulo
SBOT-SP realiza cursos em suas
seccionais

No dia 20 de maio realizou-se um curso no qual foi simulado o teste de habilidades. Participaram do evento os 20
R3 e o teste prático foi feito com representantes de todos
os serviços de residência médica do estado, que atuaram
como instrutores.

Seguindo seu cronograma, que tem como principal objetivo
levar atualização médica de qualidade a todos os seus associados, a SBOT-SP está realizando cursos mensalmente nas suas
seis secionais, que abrangem os municípios de Marília/Presidente Prudente, São José dos Campos/Taubaté, Campinas/
Jundiaí, Ribeirão Preto/Franca, São José do Rio Preto/Catanduva, Botucatu/Bauru, Santos e Sorocaba.

Pará
Clube do Pé
Realizou-se no dia 28 de maio, em Belém, o Clube do Pé,
fruto de uma parceria da SBOT-PA e a Associação Brasileira
de Medicina e Cirurgia do Pé, tendo como palestrante Antônio Egydio de Carvalho Jr. O evento contou com a presença de 60 participantes, que tiveram a oportunidade de
se atualizar, discutir casos e trocar experiências na área.

Curso reuniu mais de 50 especialistas

No último dia 4 de junho foi realizado o curso de Atualização
em Trauma dos Membros Superiores, na 6ª Secional de Marília/
Presidente Prudente, na sede da APM de Presidente Prudente.
O curso teve a participação do Prof. Dr. Eiffel Dobashi, Mateus
Saito, Prof. Dr. Alcides Durigan Jr., Marcos Vinícius Muriano da
Silva e Marcelo Tribst, e a participação de 54 inscritos entre ortopedistas, residentes, fisioterapeutas e acadêmicos de Medicina. “Como continuidade dos trabalhos da secional, está programado para o segundo semestre o módulo de Atualização
em Traumatismos dos Membros Inferiores”, adianta Devair de
Santana Junior, o coordenador do curso.

www.sbot.org.br
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Espaço das Regionais
Paraná

Ortopedistas do Sul saem fortalecidos
do Fórum de Defesa Profissional
O XVIII Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
de Foz do Iguaçu, realizado de 2 a 4 de junho, teve como um
de seus pontos altos o Fórum de Defesa Profissional, com mais
de 200 lideranças e demais participantes. A classe saiu fortalecida do encontro. Certa de que só a mobilização efetiva de
cada médico permitirá uma mudança de paradigma na difícil
relação com a medicina suplementar.
Robson de Azevedo, presidente da Comissão de Ética, Defesa
Profissional e Honorários Médicos da SBOT, fez a abertura do
fórum. Fez histórico sobre os honorários, falou sobre a lucratividade das empresas e sobre a pressão econômica e política
que elas exercem no cenário brasileiro. E finalizou sua palestra
colocando a entidade à disposição das filiadas para “acolher sugestões, chamados, ideias que levem à valorização profissional
e ao melhor atendimento ao paciente”.
Para o vice-presidente da SBOT-PR e presidente eleito da entidade, Marco Antonio Pedroni, todas as discussões fizeram parte de um processo de amadurecimento, para que “possamos,
a partir de agora, criar uma base sólida de uma pirâmide que
servirá como sustentáculo à formulação de uma nova política
de defesa profissional”.
Foi consenso entre os presentes, ainda, que é imperioso haver
investimentos no sistema público de saúde. Um SUS forte provocará uma mudança radical na postura dos planos de saúde.
Finalmente, todos acordaram que o paciente deve ser aliado
da classe. “Tratado com respeito e qualidade, ele saberá valorizar o nosso trabalho, entender nossa realidade”, de acordo com
o Prof. Luiz Carlos Sobania, filiado da SBOT-PR.

Fernando Brasil (à esq.) e Jean Klay Santos Machado

Mensagem do presidente
O XII Congresso Paraense de Ortopedia e Traumatologia nasceu do desejo de realizar um evento de alto nível científico na
Região Norte do país, tendo como objetivo principal ajudar a
promover a educação continuada em nossa região. Para tal, a
sede escolhida foi o HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, cujas instalações impressionam por sua eficiência, modernidade e beleza. Cuidado especial também foi
tomado com a programação científica, com temas atuais do
cotidiano do ortopedista, divididos em aulas, mesas-redondas
modernas e cirurgias ao vivo, ministradas por profissionais renomados da Ortopedia brasileira. Tudo isso em Belém do Pará,
uma cidade que tem grande vocação em receber bem todos
aqueles que a visitam.
Esperamos por todos vocês.

Jean Klay Santos Machado
Presidente do XXII Congresso Paraense
de Ortopedia e Traumatologia do Pará

Uma blitz pela vida
Ceará
SBOT-CE recebe inscrições para o
XVI COTECE
Marcado para os dias 15, 16 e 17 de
setembro, o XVI Congresso de Ortopedia e Traumatologia (COTECE) está
com suas inscrições abertas. O evento, que vai ser realizado no Hotel Oásis Atlântico Imperial, na avenida Beira
Mar, conta com palestrantes locais e
de especialistas do eixo Rio-São Paulo:
Antônio Altenor Bessa de Queiroz (SP),
Henrique Cabrita (SP), Kodi Kojima (SP), Michael Simoni (RJ).
“Convidamos conceituados especialistas do Ceará e de outros
estados, na certeza de que serão debatidos temas que contribuam para o engrandecimento da Ortopedia brasileira”, afirma
o presidente do XVI COTECE, Antônio Pierre Aguiar Neto.
Entre os principais temas da programação científica do congresso estão: Trauma no Idoso, Artroplastias e Cirurgia Minimamente Invasiva. De acordo com o presidente da SBOT-CE, Ronaldo
Silva, o evento foi organizado observando todos os critérios de
seriedade com o objetivo de reciclar, atualizar e proporcionar
um encontro que também será de confraternização.

Marcelo Abagge, presidente da SBOT-PR, conscientizando
motociclista

Uma blitz educativa intitulada “Você sabe quando uma estatística deixa de ser somente uma estatística? – Quando você
passa a fazer parte dela” foi a principal ação social desenvolvida
em paralelo ao XVIII Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, de 2 a 4 de junho, em Foz do Iguaçu, promovida pela SBOT-PR em parceria com as filiadas de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Marcelo Abagge, presidente da SBOT-PR e do congresso, afirma que a iniciativa, em parceria com a PM e com o hospital
municipal de Foz, serviu para alertar a população sobre o impacto físico e principalmente social provocado pela violência
no trânsito.
Ele acrescentou que a realização da campanha durante o congresso foi proposital, para demonstrar que o médico precisa
se preocupar não só em buscar os melhores tratamentos, mas
também em atuar na prevenção.
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Espaço dos Comitês

Trauma Ortopédico

Cirurgia do Joelho

Congresso inova e quebra recordes

SBCJ está com novo portal no ar

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho acaba de reformular seu site, transformando-o em uma comunidade do
joelho on-line, com várias possibilidades de interatividade.
É possível, por exemplo, enviar casos, discutir exames, consultar dados, conversar por chat e, futuramente, até fazer
videoconferência ponto a ponto. O objetivo é que os sócios utilizem o portal no seu dia a dia, aproveitando todo o
conteúdo que possa ser útil em seu trabalho. A navegação
está mais direta e fácil e o acesso pode ser feito também por
smartphone, ipad ou ipod.
O site conta com várias ferramentas e módulos desenvolvidos para abordar todos os aspectos do joelho que sejam de
interesse do especialista associado da SBCJ. São duas áreas
de conteúdo, uma aberta e outra de acesso restrito. Na área
aberta, estão informações sobre a Sociedade, e na restrita
estão disponíveis 17 módulos específicos, voltados aos médicos associados, com acesso feito por login e senha. Esta
parte inclui consultório, casos clínicos, centro cirúrgico, aulas, mesas-redondas, temas livres, pôsteres, biblioteca, MBE
(Medicina Baseada em Evidência), teses e dissertações, cursos e congressos, livraria, cadastro, secretaria, meeting point,
exposição e TV SBCJ.

De 12 a 14 de maio, em Salvador (BA), foi realizado o XVII
Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico. Mais de mil médicos de 25 estados brasileiros e dez países lotaram as dependências do Hotel Pestana, batendo um recorde histórico
de público dedicado exclusivamente ao trauma ortopédico
na América Latina. O congresso inovou em dois aspectos:
ao valorizar a produção científica dos membros da SBTO,
gerando um suplemento da Revista Brasileira de Ortopedia,
dedicado exclusivamente ao trauma ortopédico, e ao estimular a confraternização entre os participantes. O evento
teve como eixo principal a discussão da evidência médica
aplicada às fraturas mais frequentes do aparelho locomotor. Compuseram a grade científica 112 médicos brasileiros
e oito conferencistas internacionais. “Destaque para o Prof.
Marvin Tile, que foi aplaudido de pé por toda a audiência ao
terminar sua conferência sobre as principais encruzilhadas
que experimentou na trajetória de sua carreira ortopédica”,
ressalta o presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (SBTO), Maurício Kfuri.

Cursos Regionais MG/ES e RJ

Quadril

A SBCJ já realizou este ano os Cursos Regionais de Minas/ES
e do Rio. O evento da Regional Minas/ES, ocorrido em março, reuniu 168 médicos entre inscritos e palestrantes, e mais
outras 30 pessoas da organização e patrocinadores. Com a
presença de toda a diretoria atual e de ex-presidentes da
SBCJ, o evento foi um sucesso pelo número expressivo de
colegas que participaram e pelo alto nível das palestras e
das discussões. Profissionais de serviços e gerações diferentes puderam debater suas ideias e tiveram oportunidade
de mostrar sua experiência. No Rio, foram 106 inscritos no
evento realizado em maio, em Búzios, juntamente com a 2ª
Jornada Luso-Brasileira de Cirurgia do Joelho. Foram 46 aulas e quatro mesas-redondas, somando18 horas de atividade científica, com a presença de 51 palestrantes, entre eles
dois de Portugal, que compartilharam suas experiências e
tendências da cirurgia portuguesa. “Estamos muito contentes com o envolvimento dos sócios nos cursos regionais
e acreditamos que nosso papel de promover a educação
continuada na nossa especialidade está sendo cumprido”,
analisa o presidente da SBCJ, Ricardo Cury.

SBQ já figura na capa da revista
Hip International
Concretizado o acordo de
afiliação, a revista Hip International (Jornal Oficial da
European Hip Society) já
disponibiliza a versão online e impressa (que já começou a ser enviada) a todos os sócios quites da SBQ.
Como parte da afiliação, a
SBQ tem ainda 20 páginas
anuais para a publicação
dos Abstracts Estendidos
do Congresso, assim como
tem seu logotipo impresso
na capa da revista (veja acima). É a SBQ conquistando visibilidade internacional.

www.sbot.org.br
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Medicina do Esporte

Pé e Tornozelo

O sucesso do ISAKOS no Brasil

Curso de Deformidades do Antepé

Da esq. para dir.: Marcelo Campos, Marcos Musafir, Moisés Cohen, Benno Ejnisman e Paulo Lobo

De 15 a 19 de maio, 3.600 especialistas em medicina do esporte de todo o mundo se reuniram no RioCentro para o
ISAKOS 2011, sob a presidência de Freddie Fu (EUA). A participação brasileira foi intensa e de grande qualidade. Moisés
Cohen, empossado presidente da entidade para o próximo
biênio, coordenou a comissão organizadora “Cinco Estrelas”,
composta por Benno Ejnisman, Marcelo Campos, Marcos
Musafir e Paulo Lobo. A SBOT homenageou Freddie Fu com
uma placa pela sua contínua contribuição para o desenvolvimento da medicina esportiva no Brasil. O ISAKOS 2013
será realizado em Toronto, no Canadá.

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro será realizado o 1º
Curso de Deformidades do Antepé, em Florianópolis (SC).

Jornada Ibero-americana
Nos dias 2 e 3 de dezembro será realizada a
Jornada Ibero-americana
de Atualização em Patologias do Pé e Tornozelo. O evento acontecerá
no Hotel Monreale, em
Poços de Caldas (MG).
Reserve a data na sua
agenda e aguarde mais
informações.

Ombro e Cotovelo
Foz do Iguaçu sediará próximo congresso

Cirurgia da Mão
SBCM é convidada para congresso
americano
A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) tem o prazer de convidar a todos para participarem do 2012 Annual
Meeting da American Association for Hand Surgery (AAHS).
As inscrições poderão ser realizadas on-line pelo site www.
handsurgery.org/meeting. Os interessados também podem
entrar em contato com José Maurício do Carmo pelo e-mail:
mauriciocarmo@gmail.com ou pelo telefone: (21) 99869614, ou com Carlos Henrique Fernandes pelo e-mail: carloshfernandes@uol.com.br ou pelo telefone (11) 9987-0885.

O IX Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo
acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, de 14 a
16 de junho de 2012. Já marque na sua agenda e programe-se para este grande evento. A Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Ombro e Cotovelo está preparando um excelente programa para proporcionar aos seus associados ótimos
momentos de congraçamento e atualização científica.
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Espaço dos Comitês

Ortopedia Pediátrica

Doenças Osteometabólicas

TROIA 2011

PrevRefrat – Programa de Prevenção a
Refraturas

Programe-se para o TROIA 2011, que será realizado em
Santos (SP) nos dias 5 e 6 de agosto. Os ortopedistas terão a oportunidade de se atualizar sobre os diversos temas do trauma pediátrico. Não deixe para a última hora e
faça já a sua inscrição no site: www.troia211.com.br.

Bernardo Stolniki, segundo-vice-presidente da ABOOM
(Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo),
organizou no Serviço de Ortopedia do Hospital Federal de
Ipanema o primeiro departamento específico da América
Latina a fazer avaliação médica especializada, densitometria
óssea, avaliação laboratorial do metabolismo ósseo, orientação nutricional, reabilitação física e fornecimento de tratamento medicamentoso para evitar as fraturas subsequentes. Os pacientes são encaminhados ao PrevRefrat pelos
ortopedistas responsáveis pelo tratamento das fraturas. São
submetidos a uma densitometria óssea em equipamento
de última geração e a exames laboratoriais, visando avaliar o
status metabólico do esqueleto e diagnóstico diferencial de
osteoporose secundária. Também é fornecido aos pacientes, gratuitamente, um DVD com exercícios específicos para
osteoporose, visando melhorar o equilíbrio, a postura, a propriocepção e a amplitude de movimentos articulares. Casos
especiais são encaminhados para reabilitação física.
Uma equipe especialmente formada para o PrevRefrat contata os pacientes mensalmente para averiguar o estado atual ou qualquer eventual ocorrência que poderá, inclusive,
demandar uma consulta extraordinária. A capacidade de
atendimento é de 150 pacientes por mês e os serviços prestados à população são gratuitos.

Pré-congresso

Durante o Pré-congresso (43º CBOT), será realizado o
Curso de Atualização em Doenças da Coluna na Criança
e no Adolescente. Realização conjunta com a Sociedade
Brasileira de Coluna.

Notícias

Participação internacional

Augusto César Monteiro, Osvandré Lech e Rui Maciel de Godoy Júnior

Márcio Passini, presidente do Comitê de Doenças Osteometabólicas, participou do 4º Fórum Latino-Americano em
Saúde Musculoesquelética, realizado em Cancúm, no México. Durante o evento, ele ministrou uma palestra sobre aceleração da consolidação de fraturas com uso de teriparatida.
Participaram do evento reumatologistas, endocrinologistas,
fisiatras e ortopedistas da América Latina e do Brasil, além de
pesquisadores norte-americanos.

A SBOP esteve presente no fórum da SBOT realizado em
Bento Gonçalves (RS), onde o presidente da SBOP, Rui Maciel de Godoy Júnior, pôde discutir detalhes da realização do
curso internacional de pé da criança e do adolescente, que
será realizado nos dias 16 e 17 de março de 2012, em São
Paulo, com o presidente da ABTPÉ, Augusto César Monteiro,
e Osvandré Lech, presidente da SBOT.

Coluna
Congresso

De 28 a 30 de abril, foi realizado o XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna Vertebral, na cidade de Campos
do Jordão (SP), com a participação de 856 congressistas
ortopedistas e neurocirurgiões e 24 convidados estrangeiros. Mais de 140 trabalhos foram enviados para a Comissão
Científica, que selecionou 20 (quatro por sessão) para apresentação oral e 40 por exposição através do e-pôster. O melhor trabalho oral foi “Avaliação tomográfica do diâmetro do
colo do processo odontoide relacionado com sua fixação interna com parafusos”, apresentado por Murilo Tavares Daher
(GO), e o melhor e-pôster foi “Ressecção em bloco de tumor
de células gigantes da coluna dorsal e parede torácica com
auxílio de toracoscopia – descrição da técnica cirúrgica”,
representado por Willian Gemio Jacobsen Teixeira (SP), premiados com R$ 2.000. Reynaldo Jesus Garcia representou a
diretoria da SBOT na sessão inaugural.

www.sbot.org.br

Durante a assembleia realizada no dia 29 de abril, foi escolhida a cidade de Florianópolis (SC) para sediar o XIV Congresso da SBC em 2013, e também foi realizada a eleição para a
próxima diretoria da Sociedade, elegendo Carlos Henrique
Ribeiro, neurocirurgião do Rio de Janeiro.

28

Opinião

A Capes e o ensino
da Ortopedia no Brasil
Gilberto Luis Camanho *
A educação no Brasil é ainda um dos
pontos que nos mantêm no terceiro
mundo. Temos livros didáticos básicos
publicados e distribuídos com erros de
contas de soma e subtração, temos um
exame nacional de suficiência que ainda
patina em diversos aspectos, temos alunos que chegam à quinta série analfabetos. Estes fatos, aliados a outros menores,
nos qualificam entre os piores países em
educação no mundo.

observe que a gripe suína tenha como
pródomo uma coceira na nuca. Ele terá
um número muito maior de citações do
que se algum ortopedista descobrir a
cura da moléstia de Perthes. O índice de
impacto será muito maior da publicação
sobre a coceira do que sobre a cura do
Perthes, embora a descoberta da cura
da moléstia de Perthes tenha importância maior.

No ensino superior, a situação não é muito diferente e vemos nossas melhores
universidades com uma pontuação pouco honrosa nas avaliações internacionais.
Falta-nos ensino de base em todos os
níveis para que possamos construir uma
pirâmide sólida, como tem que ser a
pirâmide da educação. Pouco interessa
termos médicos analfabetos, pois serão
profissionais com nível superior, mas
sem cultura e sem estímulo ao progresso do conhecimento.
O ensino pós-graduação é uma importante ferramenta para aprimorar a formação básica e formar professores que
irão divulgar o conhecimento.

Gilberto Camanho é editor-chefe da RBO

graduação. A formação de discípulos, a
presença em congressos nacionais ou
internacionais, a publicação de livros, as
aulas em congressos ou nas universidades nem são consideradas; só o que vale
é a publicação indexada.
Como é feita essa indexação?

A metodologia que a Capes utiliza para
essa avaliação é de primeiro mundo e
para o primeiro mundo.

As revistas têm seu impacto determinado pelo Institute for Scientific Information (ISI), fundado nos Estados Unidos
em 1972 e que hoje pertence à Thomson Reuters Corporation. O cálculo do
índice de impacto de uma revista no ano
de 2010 é feito baseado em uma fórmula que divide o número de vezes que
os trabalhos publicados pela revista em
questão, em 2009 e 2008, foram citados
por periódicos indexados pelo número total de itens citáveis publicados em
2009 e 2008.

Considera publicações em revistas internacionais indexadas e avaliadas segundo
o fator de impacto como o único índice
para avaliar os orientadores e pontuar a
produção científica dos cursos de pós-

Há uma tendência matemática de que
assuntos mais gerais tenham mais impacto que os assuntos específicos, pois
evidentemente serão citados mais vezes. Imaginem que algum pesquisador

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é um
órgão federal que orienta e supervisiona
o ensino superior na área de pós-graduação, determina quais as características que os cursos devem ter, classifica-os
e os avalia.

A Capes classifica as revistas segundo o
seu fator de impacto em qualis A1, A2,
B1, B2, B4, B5 e C; e exige que os orientadores do programa de pós-graduação
tenham certo número de publicações
A1, ou um número maior de A2, para
pontuar os programas de pós-graduação aos quais pertence.
Na Ortopedia não há nenhuma revista
A1 e poucas A2, pois nas especialidades
da medicina, chamadas de medicina 3, é
muito difícil obter fator de impacto acima de 3 (necessário para obter o qualis
A1-FI >2,96), pela característica de ser
uma publicação específica, com menor
interesse geral.
Como não há um fator de impacto por
especialidade, dificilmente uma revista
de Ortopedia chegará a ter um fator de
impacto comparável a uma revista de
clínica médica ou de ciência básica. Desta maneira teremos sempre uma classificação muito baixa, o que nos dificulta
progredir nos cursos de pós-graduação,
que são centros básicos de formação
de professores. Só há um curso de pósgraduação em Ortopedia no Brasil, o da
Faculdade de Medicina da USP, que luta
com muita dificuldade para se manter
com nota entre 4 e 5. Todos os outros
que existiam sucumbiram diante dos critérios Capes.
Além de diminuir a formação de professores, esses critérios prejudicam as revis-

* Ex-presidente da SBOT, editor-chefe da RBO.
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tas nacionais, pois os pesquisadores e os
autores são levados a tentar publicações
internacionais, que tenham algum impacto, para manter ou tentar recuperar
os seus cursos de pós-graduação. Essas
publicações conseguidas, em geral a
duras penas, são em revistas de pouca
penetração na Ortopedia brasileira, trazendo como consequência uma falha de
informação e de formação básica do ortopedista brasileiro, que se atualiza lendo a
RBO, que é classificada como B4 (B4 pontua 10 pontos, A1 pontua 100 pontos).

tado junto ao ISI e à Pubmed e provavelmente conseguiremos a indexação, mas
como não há indexação específica, concorreremos com publicações internacionais, que têm uma penetração maior,
consequentemente um maior fator de
impacto. A indexação Medline-Pubmed
melhoraria a nossa pontuação de 10 para
20, que comparada aos 100 das revistas
A1 com fator de impacto maior que 2,96,
seria ainda muito distante.

Felizmente, temos conseguido que a
imensa maioria dos trabalhos de ponta
realizados no Brasil venha para a RBO, mas
há dois anos tivemos um momento crítico, com grande escassez de trabalhos. Os
nossos autores entenderam que quem
escreve, escreve para ser lido e não para
ter seu trabalho em algum lugar da web.

A Capes deveria basear a sua avaliação
em itens que incluam as aulas em cursos
de formação, presença e participação em
congressos, os livros-texto, publicações
em revistas nacionais, e valorizar as publicações internacionais considerando a
especialidade. Criar um fator de impacto
nacional e criar um fator de impacto internacional por especialidade: assim a revista internacional de Ortopedia mais bem
indexada no ISI seria o maior índice para a
Ortopedia (evidentemente para as outras
especialidades também), assim as outras
seriam valorizadas proporcionalmente.

Indexar revistas brasileiras seria
uma solução?
Não, pois teríamos sempre o mesmo
problema do baixo impacto. Temos ten-

www.sbot.org.br

Qual a sugestão?
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A adequação dos critérios de avaliação
da Capes traria benefício não só para o
ensino de pós-graduação, mas também
para o ensino universitário básico, pois
algumas universidades utilizam esses
critérios para seleção de seus professores, o que determina uma geração de
professores com tendências muito específicas, afastados do ensino básico e da
formação profissional fundamental. São
quase exclusivamente pesquisadores,
com poucos interesses na área clínica, o
que nos parece fundamental para a formação do médico.
Não podemos e não é nosso mister atuar
na formação escolar básica, mas me
parece que temos obrigação de atuar na
formação universitária do ortopedista.
A AMB tem tentado atuar junto à
Capes, convocando todos os editores
de revistas médicas para participar.
Tenho participado dessas reuniões
como editor da RBO e temos esperança
de auxiliar na mudança desses critérios,
que foram feitos com ótimas intenções,
com a maior seriedade, mas resultaram
nocivos à formação dos médicos.

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.

Posologia:
1 comprimido
a cada 4 horas.
Em adultos, nas
dores de grau mais
intenso, recomendase 2 comprimidos a
cada 6 horas, não
ultrapassando
o máximo de 8
comprimidos/dia.1

Nova
apresentação
de Tylex:
24 comprimidos.

Contraindicações: Hipersensibilidade ao paracetamol, à codeína ou aos excipientes da formulação.
Interações medicamentosas: Depressores do sistema nervoso central, inibidores da M.A.O e anticolinérgicos.
1- Bula resumida Tylex (paracetamol, fosfato de codeína). Forma farmacêutica e apresentações: Embalagem com 12 e 24 comprimidos de 7,5 mg ou 30 mg de fosfato de codeína e 500 mg de paracetamol. Uso pediátrico (acima de 12 anos) e adulto. Indicações e posologia:
Tylex® 7,5 mg: alívio de dores de intensidade leve. Tylex® 30 mg: alívio de dores de grau moderado a intenso, como nas decorrentes de traumatismos (entorses, luxações, contusões, distensões, fraturas), pós-operatório, pós-extração dentária,
neuralgia, lombalgia, dores de origem articular e condições similares. A dose deve ser ajustada de acordo com a intensidade da dor e a resposta do paciente. De modo geral, de acordo com o processo doloroso, recomenda-se: Tylex® 7,5 mg = 1
comprimido a cada 4 h. Tylex® 30 mg = 1 comprimido a cada 4 h. Em adultos, nas dores de grau mais intenso (como por exemplo, as decorrentes de determinados pós-operatórios, traumatismos graves, neoplasias), recomenda-se 2 comprimidos
a cada 6 h, não ultrapassando o máximo de 8 comprimidos de Tylex® 7,5 mg ou Tylex® 30 mg a cada 24 horas. A dose diária máxima para adultos é de: fosfato de codeína: 240 mg/dia; paracetamol: 4000mg/dia. Contraindicações: hipersensibilidade
ao paracetamol, à codeína ou a qualquer excipiente da formulação. Precauções e advertências: A codeína pode induzir dependência do tipo morfínico, e, portanto, apresenta potencial para provocar o hábito. Não use outro produto que contenha paracetamol
(incluindo os medicamentos antigripais). Tylex® contém açúcar, portanto deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes. Durante o tratamento, não dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar
prejudicadas. Nos casos de trauma craniano ou outras lesões intracranianas, ou quando há um aumento prévio da pressão intracraniana, os efeitos de depressão respiratória característicos dos narcóticos podem ser intensificados. Os analgésicos
do tipo narcótico podem provocar efeitos colaterais que chegam a mascarar o quadro clínico decorrente de traumas cranianos. A administração deste produto, assim como de outros analgésicos narcóticos, pode mascarar o diagnóstico ou a evolução clínica de pacientes com
quadros de abdômen agudo. Cautela em pacientes idosos ou debilitados, e em pacientes portadores de insuficiência hepática ou renal, doença de Addison ou hipertrofia prostática. Indivíduos metabolizadores ultrarrápidos (genótipo CYP2D6*2X2 específico) podem
apresentar sintomas de superdose, como sonolência excessiva, confusão ou respiração superficial. O emprego de Tylex® não é recomendado durante a gravidez e lactação. A codeína e seu metabólito ativo, a morfina, são secretados no leite
humano. Mães lactantes que metabolizam a codeína rapidamente podem apresentar níveis séricos, e também no leite, mais elevados do metabólito ativo da codeína. Dessa forma, podem ocorrer níveis potencialmente perigosos de morfina
sérica nos lactentes amamentados, o que pode resultar em reações adversas potencialmente sérias, incluindo óbito. As mães que usam codeína devem ser informadas sobre como identificar no bebê os sinais e sintomas de toxicidade neonatal, como sonolência,
sedação, dificuldade na amamentação, dificuldades para respirar e tônus reduzido. As mães lactantes devem ser orientadas a falar com o médico do bebê imediatamente ou procurar atendimento médico de emergência. As mães lactantes metabolizadoras rápidas da codeína
também podem apresentar sintomas de superdose como, sonolência excessiva, confusão ou respiração superficial. Portanto, os prescritores devem monitorar rigorosamente a mãe e o bebê, e comunicar o pediatra responsável sobre o uso de codeína na
amamentação. O risco de exposição do lactente à codeína e morfina pelo leite materno deve ser ponderado em relação aos benefícios da amamentação para a mãe e o bebê. Deve-se prescrever a menor dose pelo menor período de tempo para obter o efeito clínico desejado.
Interações medicamentosas: Não se recomenda o uso de Tylex® com álcool. Emprego concomitante com outros depressores do SNC poderá provocar um efeito depressivo potencializado ou aditivo. Nestes casos, a dose de uma ou ambas as drogas
deverá ser reduzida. O uso de inibidores da M.A.O. ou antidepressivos tricíclicos com preparações de codeína pode provocar aumento do efeito antidepressivo ou da codeína. Anticolinérgicos e codeína, quando usados concomitantemente, podem
produzir íleo paralítico. Reações adversas mais frequentes: tontura, sedação, náusea e vômito. Estes efeitos se manifestam de forma mais proeminente em pacientes ambulatoriais do que em pacientes hospitalizados. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido
com retenção de receita. A persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Janssen-Cilag Farmacêutica. MS-1.1236.3332. Informações adicionais para prescrição: vide bula completa. INFOC 0800.7013017 - www.portalmed.com.br - Cód. 12042010.

Material destinado à classe médica. Reprodução e distribuição proibidas. Impresso em Fevereiro de 2011.

