
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

REGIMENTO INTERNO  
 

COMISSÃO DE DIGNIDADE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL — CDVP 
 

CAPÍTULO I  
DO OBJETIVO E FINALIDADE DA COMISSÃO 

Art. 1º - São finalidades da Comissão de Dignidade e Valorização Profissional: 
I. Zelar pelo interesse profissional e comportamento ético dos sócios; 

II. Colaborar nas ações organizadas pelas Regionais e pelos Comitês de Especialidades, no 
âmbito da Dignidade e da Valorização Profissional; 

III. Colaborar com a Diretoria na gestão de crises de natureza Ética que afetem o nome e a 
imagem da SBOT em todo o território brasileiro; 

IV. Colaborar nas Revisões e Atualizações das Listas de Procedimentos da AMB, no que tange aos 
procedimentos da área ortopédica; 

V. Receber dos associados informações das condições de trabalho em cada região e orientá-los 
para o reestabelecimento das condições dignas do exercício da profissão; 

VI. Promover políticas de valoração e legalização de valores dignos para as ações realizadas por 
ortopedistas em todo o país; 

VII. Colaborar na promoção das políticas nacional e regionais, visando ao bom desempenho de 
nossa atividade na relação com as entidades de classe, órgãos públicos e demais instituições; 

VIII. Reportar-se ao Departamento Jurídico da SBOT para o esclarecimento de dúvidas que possam 
auxiliar na condução dos trabalhos da Comissão. 

 
CAPÍTULO II 

DE SUA COMPOSIÇÃO 
Art. 2º - A Comissão de Dignidade e Valorização Profissional é uma comissão permanente da SBOT, 
conforme seu Regimento Geral. 
 
Art. 3º - De acordo com o Regimento Geral da SBOT, essa Comissão será composta por 12 (doze) 
membros, indicados pelo presidente da Diretoria, sendo 1 (um) representante de cada comitê de 
especialidade, com mandato de 3 (três) anos, sendo renovados 4 (quatro) membros anualmente. O 
presidente da Comissão é indicado entre os membros pelo presidente da SBOT. Todas as indicações 
devem ser referendadas pela Comissão Executiva. 

I. Para a composição dessa Comissão serão considerados os representantes dos comitês 
relacionados às grandes áreas do conhecimento ortopédico. As demais subáreas de atuação 
e grupos de estudo em áreas específicas serão representados indiretamente pelos comitês 
originalmente constituídos no Regimento Geral da SBOT. 

 
Art. 4º - Os membros dessa Comissão serão distribuídos em 3 (três) subcomissões: 

a) Subcomissão de Defesa Profissional; 
b) Subcomissão de Ética; 
c) Subcomissão de Honorários. 

I. Cada subcomissão é composta por 4 (quatro) membros titulares com mandato de 3 (três) 
anos; 

II. A Comissão de Dignidade e Valorização Profissional poderá, conforme necessidade, ser 
assessorada por uma subcomissão extraordinária — Tabelas e Honorários Profissionais — 
composta por 1 (um) membro indicado por cada Comitê de Especialidades da SBOT. 

 
CAPÍTULO III  

DAS FUNÇÕES DE SEUS MEMBROS 
Art. 5º - São funções dos membros da Comissão de Dignidade e Valorização Profissional: 



I. Do presidente: 
a) Assessorar a Diretoria Executiva da SBOT em todos os assuntos inerentes à Dignidade e Defesa 

Profissional; 
b) Participar, quando solicitado, das reuniões da Diretoria Executiva da SBOT para informá-la de 

todas as ações desenvolvidas por essa Comissão em todos os níveis; 
c) Participar, quando convidado pelo presidente em exercício da SBOT, das reuniões da 

Comissão Executiva, no intuito de relatar as ações desempenhadas por essa Comissão; 
d) Representar a SBOT nas atividades relacionadas à Dignidade e Valorização Profissional 

desempenhadas pelo Conselho Federal de Medicina, pela AMB e em outros fóruns, quando 
designado pelo presidente da Diretoria; 

e) Coordenar as atividades dos membros dessa Comissão em todas as suas funções; 
f) Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas por essa Comissão. 

 
II. Da Subcomissão de Defesa Profissional: 

a) Oferecer aos associados informações das condições de trabalho em cada região do país e dar 
suporte indireto, com informações que permitam estabelecer critérios para uma relação de 
trabalho digna; 

b) Identificar, junto à sociedade civil, situações de risco à dignidade profissional do ortopedista 
e promover, com a Comissão de Comunicação da SBOT, campanhas de esclarecimento; 

c) Manter membro associado da SBOT sempre informado sobre todos os assuntos relacionados 
a essa Comissão; 

d) Participar do Fórum Anual de Planejamento Estratégico, Fórum Nacional das Regionais e do 
Fórum de Defesa Profissional durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 
ou outros fóruns que venham a substituir esses, para informar as ações relacionadas à 
dignidade e valorização profissional e receber as demandas dos associados. 

 
III. Da Subcomissão de Ética: 

a) Coordenar as ações organizadas pelas Regionais e pelos Comitês de Especialidades, no âmbito 
da Ética, de modo a construir uma única plataforma de ação que represente a SBOT em todo 
o território nacional; 

b) Coordenar a gestão das crises de natureza Ética que afetem o nome e a imagem da SBOT em 
todo o território brasileiro; 

c) Manter contato com a Assessoria Jurídica da SBOT com intuito de promover e subsidiar 
esclarecimentos de natureza jurídica inerentes às atividades da Subcomissão; 

d) Participar de todos os fóruns de Regionais e Comitês, condicionados à aprovação da Diretoria 
da SBOT, para informar as ações relacionadas à Ética e receber as demandas dessas 
instituições. 

 
IV – Da Subcomissão de Honorários 

a) Participar das reuniões para estudo e atualização da tabela de honorários vigente, 
condicionado à aprovação da Diretoria da SBOT em todas as instâncias que se fizerem 
necessárias, como a AMB, a ANS, o CONITEC, a ANVISA ou qualquer órgão que venha 
substituí-los, para implantação das propostas enviadas por essa Comissão ou pelos Comitês; 

b) Coordenar as reuniões e as proposições sugeridas pela Subcomissão de Tabelas e Honorários, 
quando da instauração desta. 
 

CAPÍTULO IV  
DA NOMEAÇÃO  

Art. 6º - Da nomeação de seus membros: 
I. Cada membro dessa Comissão será indicado pelo presidente da SBOT entre os membros 

titulares quites da SBOT que tenham, em seu perfil de atividades, histórico de desempenho 
nas funções que serão exercidas por essa Comissão; 



II. A cada ano, o presidente da SBOT escolherá 4 (quatro) nomes que substituirão os membros 
em fim de mandato; 

III. Excepcionalmente, devido à reorganização da CDVP, no ano de 2020 serão indicados pelo 
presidente da SBOT mais 2 (dois) nomes, além da substituição prevista no inciso anterior, a 
serem acrescidos à composição dessa comissão, que passará dos atuais 10 (dez) para 12 
(doze) membros;  

IV. Os membros a serem substituídos deverão, salvo motivos de força maior, estar com 3 (três) 
anos completos de gestão na CDVP; 

V. O presidente da Comissão será escolhido pelo presidente da SBOT, entre os membros que 
compõem 1 (uma) das 3 (três) subcomissões permanentes; 

VI. A Subcomissão Extraordinária de Tabelas e Honorários terá os seus membros indicados pelos 
presidentes dos Comitês de Especialidades e terá duração de 1 (um) a 3 (três) anos, conforme 
determinação da Diretoria. 

 
CAPÍTULO V  

DO TEMPO DE MANDATO DE SEUS MEMBROS 
Art. 7º - Dos seus mandatos: 

I. Cada membro dessa Comissão, nomeado pelo presidente em exercício da SBOT, exercerá a 
função por até 3 (três) anos; 

II. Poderá ser substituído a pedido do próprio ou por sugestão de dois terços dos membros da 
Comissão; 

III. Poderá ter seu mandato prorrogado por mais 1 (um) mandato, sem prorrogações adicionais, 
se a Comissão e a Diretoria entenderem ser indispensável a sua participação; 

IV. A renovação anual desses membros deverá ser objeto da Diretoria Executiva, no intuito de 
permitir que mais Membros Associados tenham a oportunidade de atuar à frente dessas 
funções.     
 

CAPÍTULO VI  
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 8º - Da realização de reuniões da CDVP: 
I. Poderão ser realizadas até 6 (seis) reuniões Ordinárias ao ano; 

II. Essas reuniões, como envolvem um pequeno número de participantes, poderão ser virtuais, 
on-line. Quando necessário, caberá ao presidente da Comissão solicitar à Diretoria da SBOT a 
convocação de reunião presencial, com prazo superior a 30 (trinta) dias. Essas reuniões 
presenciais deverão, sempre que possível, serem programadas para os eventos da SBOT; 

III. Sempre que houver necessidade de uma reunião extraordinária, deverá o presidente da 
Comissão solicitar a sua organização junto à Diretoria Executiva da SBOT, informando se estas 
serão de caráter presencial ou não. 
    

Art. 9º - Das reuniões da Subcomissão Extraordinária de Tabelas e Honorários: 
a) A Subcomissão Extraordinária de Tabelas e Honorários deverá ser formada sempre que 

houver propostas de mudanças para a tabela de honorários (hoje, CBHPM). As mudanças que 
se fizerem necessárias deverão ser encaminhadas ao presidente da Comissão, que deverá 
avaliá-las com a Subcomissão de Honorários e, quando aprovadas, encaminhá-las à AMB ou 
aos órgãos pertinentes, para as devidas providências.  

 
CAPÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 10 - Os casos omissos neste Regimento serão deliberados por meio de propostas dessa Comissão, 
que serão submetidas à deliberação da Diretoria da SBOT ou da Comissão Executiva, no limite de suas 
competências e atribuições. 

 



Art. 11 - Este Regimento poderá ser reformado, a qualquer tempo, mediante resolução deliberativa 
da Comissão Executiva da SBOT. 
 
Art. 12 - A composição da Comissão de Dignidade e Valorização Profissional, alterada de 10 (dez) para 
12 (doze) membros, conforme artigo 3º, ocorrerá gradualmente. Dessa forma, em 2020 serão 
indicados pelo presidente da SBOT mais 2 (dois) membros para compor essa Comissão, a partir de 
quando o quadro estará completo. 
 
Comissão Reforma de Estatuto e Regimentos 
Marcelo Tomanik Mercadante 
Alexandre Fogaça Cristante 
André Pedrinelli 
Carlos Henrique Fernandes 
Fabio Farina Dal Molin 
Fábio Krebs Gonçalves 
José Paulo Gabbi Aramburú Filho 
Marcelo Carvalho Krause Gonçalves 
Marcus Vinicius Galvão do Amaral 
Maria Isabel Pozzi Guerra 
Paulo Lobo Junior 

 
Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação, e ficam revogadas as versões 

anteriores. 

São Paulo, 13 de novembro de 2019  

 

 

Moisés Cohen                                             Ivan Chakkour 
   Presidente                                               Secretário-Geral 
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