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Editorial

Sua participação é importante,

não deixe de votar !
Estamos vivendo um momento de grande amadurecimento de nossa Sociedade, através do exercício da democracia para as eleições da SBOT, gestão
de 2016. Para tanto, os sócios receberam pelo correio as cédulas para a votação, com envelopes já selados, para devolver até o final de outubro. Essa é a
forma mais prática e fácil de exercer seu direito de voto, embora os que não
o fizerem pelo correio poderão fazê-lo em Curitiba, no dia 15 de novembro,
durante o congresso.
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É fundamental que seja mantido o alto nível de discussão entre os candidatos
e que impere o respeito entre ambas as chapas. Na qualidade de presidente
da Comissão Eleitoral, posso lhes garantir a lisura de todo o processo, para
que a vontade do sócio da SBOT seja legitimada nas urnas. Neste número
você irá encontrar as manifestações das duas chapas em espaço igual cedido
para ambas exporem suas ideias e projetos para a SBOT em 2016.
Moisés Cohen
Editor

A Comissão Científica do 45º CBOT está se esmerando na preparação de um
programa realmente excepcional, para que entre 14 e 16 de novembro todos
possamos nos reciclar e trocar experiências. Não deixe de ir a Curitiba, que nos
aguarda de braços abertos com seus pontos turísticos e sua excelente gastronomia. Você também encontrará neste número uma interessante entrevista
com o colega Arnóbio Moreira Félix, que além de ortopedista é mágico nas
horas vagas. Pelos relatórios das atividades das regionais e comitês, podemos
perceber a pujança de nossa Sociedade, presente em todos os cantos do País.
Não poderíamos deixar de manifestar nossa indignação com a política de
saúde vigente, com a aprovação da MP 621/2013 pelo Congresso Nacional.
Deixar de reconhecer as sociedades de especialidades e querer intervir nos
programas de Residência Médica são, a nosso ver, um retrocesso imensurável, um desconhecimento sobre a evolução da prática médica de excelência
no mundo. Não temos dúvida de que a saúde pública de nosso país é difícil
de ser administrada e está sofrida, tendo como muletas as seguradoras não
governamentais, que por estarem muito melhor organizadas do que a classe
médica têm domínio sobre a ANS e nos exploram, tornando-nos os players
perdedores desse grande mercado. Nós, ortopedistas, não devemos apenas
ficar em posição de ataque passivo com críticas isoladas, sem oferecer soluções e sem tomar providências, por isso a união de forças dos mais de 10 mil
ortopedistas de nosso país é necessária e ninguém melhor do que a nossa
SBOT, entre as maiores sociedades ortopédicas do mundo, para ser o catalisador desse processo.
Acredite. Participe. Vote. A SBOT é sua, não abra mão dela, precisamos de você.
Espero vê-lo em Curitiba no 45º CBOT.
Moisés Cohen
Editor
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Palavra do Presidente

Momento de AÇÃO
A classe médica vem sofrendo ataques do governo federal, do Ministério da Saúde e
agora do Congresso Nacional com a aprovação do relatório final da Medida Provisória
621/2013, feito pelo deputado Rogério Carvalho (PT-SE).
Além de manter inconstâncias no Programa Mais Médicos, o relatório obrigará os
profissionais a fazerem de um a dois anos de Residência em Medicina Geral de Família
e Comunidade para ingressar nas demais especializações.
As sociedades médicas, principalmente a SBOT, sempre procuraram investir na
formação dos especialistas, promovendo programas de educação continuada
visando a um atendimento qualificado à população.
Anualmente, mais de 500 profissionais participam do nosso Exame para Obtenção do
Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT), provando a preocupação
e o interesse desses médicos em atestar seus anos de estudo e conhecimento. O
ortopedista quer se qualificar e esse título é fundamental para uma Medicina de
qualidade.

Flávio Faloppa
Presidente da SBOT
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No momento em que o governo interfere no programa de Residência, tirando a
avaliação das sociedades de especialidade, a Medicina corre o risco de sofrer uma
grande piora – já que uma avaliação adequada é imprescindível para a boa prática
da Medicina.
Somos a favor e procuramos, todos os dias, promover uma Medicina igualitária e de
qualidade para todo o povo brasileiro. Sabemos que a saúde apresenta lacunas e que
a vinda de profissionais interessados e preocupados em trabalhar em prol da nossa
população é benéfica. Mas desobrigar a revalidação de diplomas desses médicos,
bem como não avaliar corretamente os novos especialistas, é ir na contramão do
avanço da nossa Medicina.
Ressalto que precisamos, mais do que nunca, nos unir e discutir políticas de saúde para
o nosso país. Preocupo-me com o futuro da nossa nação, com os nossos médicos e,
principalmente, com a população brasileira, que será atendida por esses profissionais.
Infelizmente estamos vivendo um momento crítico na Medicina brasileira e somente
através da ação poderemos reverter esse quadro.
Por isso gostaria de convidá-los para, no 45º CBOT, que será realizado em Curitiba
de 14 a 16 de novembro, discutirmos os rumos que o nosso país está tomando e
também para AGIR. Temos a obrigação de nos posicionar! Não podemos ser omissos
e devemos atuar em todos os campos, todas as frentes. Somente através da AÇÃO
provaremos que estamos ao lado da população, procurando promover, a cada dia,
uma melhor saúde para todos.
Flávio Faloppa
Presidente da SBOT
Ago / Set / Out 2013
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Sucesso de audiência
Cursos de atualização organizados pela SBOT em todos os estados brasileiros foram
concluídos com 100% de aceitação
Durante o mês de setembro, a SBOT organizou em suas
regionais diversos cursos de atualização. Segundo Flávio Faloppa, presidente da Sociedade, as aulas foram um
sucesso e atingiram o objetivo de aprimorar o conhecimento dos especialistas.

Rondônia

Maranhão
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“Os cursos permitiram a revisão de conceitos importantes
para a prática diária dos ortopedistas”, disse ele, numa especialidade que está em constante evolução, o que exige educação continuada e atualização permanente do ortopedista
com a incorporação de novas técnicas, equipamentos, prótese e medicamentos.

Marcelo Mercadante lembra que, ao contrário do governo
federal, que não permitiu que os médicos estrangeiros contratados pelo Brasil se submetessem ao “Revalida”, que comprova sua capacitação, os 9 mil ortopedistas filiados à SBOT
estão se atualizando constantemente. “Eles acompanham
a evolução do chamado ‘estado da arte’, discutem as mais
recentes pesquisas desenvolvidas no mundo e incorporam
novos conhecimentos.”

Roraima

Pará

“Em cada estado os cursos foram ministrados por dois
palestrantes especialmente enviados, e cada um deu três
aulas sobre temas diferentes, escolhidos previamente numa
enquete realizada entre os ortopedistas de cada região”,
explica o secretário-geral da SBOT, Marcelo Mercadante.

Para o especialista, melhorar constantemente a capacitação
do ortopedista é uma das missões da SBOT, a quem cabe
garantir aos pacientes que o médico que usa o Título de Ortopedista é capaz de prestar um atendimento exatamente igual
ao oferecido nos países mais desenvolvidos.

Houve estados em que os ortopedistas queriam atualização
em Ortopedia Pediátrica, aulas sobre Trauma, Fixador Externo,
Coluna, entre outros temas. “A SBOT selecionou as maiores
autoridades em cada subespecialidade, que foram encarregadas das aulas, que incluíram análise de casos e debates”,
complementa.
Em metade dos estados os cursos foram realizados nos
dias 6 e 7 de setembro, na outra metade nos dias 20 e 21, e
coube a cada regional escolher o auditório, de uma associação médica, um teatro ou uma clínica, levando em conta o
número de especialistas que confirmaram presença.
Jornal da SBOT

Rondônia
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Parabéns SBOT, parabéns ortopedista!
No dia 19 de setembro, a SBOT comemorou 78 anos de
idade, além de celebrar o Dia do Ortopedista. Neste ano, foi
realizada uma campanha de valorização profissional visando à
divulgação da especialidade e de seus especialistas.
Segundo Flávio Faloppa, presidente da SBOT, muitas pessoas
ainda desconhecem a profissão e as atividades da Sociedade.
“Por isso, através de um fôlder levamos informações para a

SOBRE A SBOT
 Entidade cientíﬁca sem ﬁns lucrativos
 Maior sociedade de Ortopedia da América
Latina e uma das maiores do mundo
 Fundada em 1936, tem mais de 10 mil
sócios ativos no Brasil e no mundo
 Possui regionais estabelecidas em todos
os estados brasileiros
 Auxilia o Governo na discussão de políticas
públicas em Ortopedia e Traumatologia
 Concede o Titulo de Especialista para os
futuros ortopedistas após rigoroso exame
 Envolvida na deﬁnição de protocolos
governamentais para redução do Trauma
 Defende a adoção dos mecanismos internacionais para Cirurgia Segura

população sobre o ortopedista e em quais casos o profissional
deve ser procurado”, explica.
O fôlder foi distribuído em praças, semáforos, postos de
saúde, clínicas e consultórios e continha informações
esclarecedoras sobre o que é a Ortopedia, quando as
pessoas devem procurar o profissional, além de dicas de
como manter a saúde em dia.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ORTOPEDIA
“ORTOPEDIA é a
Especialidade Médica
que PREVINE e
TRATA as doenças
dos ossos, músculos,
ligamentos, nervos e

 Maior evento de Ortopedia da América
Latina e terceiro maior do mundo
 Média de cinco mil congressistas de todo
o Brasil e do exterior
 Divulgação e abordagem dos principais avanços cientíﬁcos do mundo na especialidade
 Novos procedimentos cirúrgicos e medicamentos de última geração
 Promove o desenvolvimento regional com
geração de emprego e renda

“O padrão de
EXCELÊNCIA adotado
pela SBOT na FORMAÇÃO
e ATUALIZAÇÃO
coloca o ORTOPEDISTA
BRASILEIRO entre os

articulações, devolvendo

mais QUALIFICADOS e

a MOBILIDADE aos

COMPETENTES cirurgiões

PACIENTES”.

do mundo”.

FORMAÇÃO QUALIFICADA

EM SEU BENEFÍCIO

ORIENTAÇÃO e EDUCAÇÃO

Para prestar um bom atendimento à população o ortopedista brasileiro precisa investir constantemente na sua formação e aprimoramento profissional:

O ORTOPEDISTA BRASILEIRO pode ajudar
você na PREVENÇÃO e TRATAMENTO:

A SBOT realiza inúmeras campanhas públicas
voltadas para a população, com destaque para:

 SEIS anos de estudo na Faculdade de Medicina em tempo integral

 Dores nas costas, ossos e articulações
(punho, cotovelo, tornozelo, joelho etc.)
 Deformidades da Coluna, fraturas, torções,
luxações etc.
 Traumas decorrente de quedas e
acidentes de trânsito
 Tumores ósseos, pé chato, osteoartrose,
osteoporose e artrite
 Lesões diversas decorrentes de prática
esportiva

 Uso correto de Mochilas Escolares
 Casa Segura do Idoso
 Uso do Cinto de Segurança
 Proteção do Motociclista
 Prevenção da Osteoporose
 Carnaval sem Traumas
 Álcool e Direção

 TRÊS anos de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia
 Ser APROVADO no Exame da SBOT, um dos mais rígidos do mundo
 Doze meses de ESPECIALIZAÇÃO em área especíﬁca da Ortopedia
 Participar de CONGRESSOS e CURSOS nacionais e internacionais todos os anos

SUA SAÚDE É A NOSSA PREOCUPAÇÃO: CONSULTE UM ORTOPEDISTA DA SBOT!
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Segundo Faloppa, o principal objetivo era valorizar o Título de Especialista da
SBOT e mostrar para a sociedade a dedicação dos especialistas, demonstrando
a sua qualificação. “Concluímos o curso de Medicina em faculdade reconhecida
pelo Ministério da Educação, cursamos três anos de Residência Médica em serviço
credenciado pela SBOT ou pelo MEC e fomos aprovados em um dos exames de Título
de Especialista mais rígidos do mundo. Precisamos nos orgulhar e mostrar isso a todos”,
conclui o presidente.

o
ulh de

ser

Além da ação institucional com a população, a SBOT enviou a todos os ortopedistas
brasileiros um button com a frase “Orgulho de ser ortopedista SBOT”, para ser usado
durante todo o mês de setembro.

Org

Valorização profissional

p e dis

www.sbot.org.br
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Radar SBOT

Geraldo Motta descerra sua foto
na parede de ex-presidentes da SBOT
Durante a reunião da atual diretoria realizada no dia 19 de setembro, na sede da SBOT, Geraldo Motta descerrou sua foto na
parede dos ex-presidentes da Sociedade. Ele contou com o auxílio de Flávio Faloppa, atual presidente. Após o ato, foi servido
um bolo em comemoração ao Dia do Ortopedista a todos os
diretores e colaboradores da SBOT.

8

Flávio Faloppa ao lado de Geraldo Motta durante a homenagem

Diretoria da SBOT posa com o grupo de
colaboradores no Dia do Ortopedista

Recorde de inscrições
O 43º Exame para Obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia bateu
recorde de inscrições. Neste ano, 741 residentes se inscreveram para prestar a prova que
confere o certificado. O exame, que abrange as provas escrita, oral, física e de habilidades,
acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2014 na cidade de Campinas (SP). Mais informações no site: <www.sbot.org.br>.

Jornal da SBOT
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Foto: Bruna Nishihata

5º Fórum de Preceptores

Preceptores de todo o País participaram do encontro

Pelo quinto ano consecutivo, a SBOT realizou o Fórum de
Preceptores. Neste ano, mais de 90 preceptores de todo o
País participaram do evento, que aconteceu nos dias 9 e 10
de agosto no hotel Caesar Park, em Guarulhos (SP).
Organizado pela Comissão de Preceptores com apoio da
Comissão de Educação Continuada (CEC) e Comissão de
Ensino e Treinamento (CET), o fórum visa à discussão, a um
melhor entendimento da função do preceptor e de como
aprimorá-la.
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“Discutimos propostas para aprimorar a função de preceptor
e, em todos esses anos, aprendemos a importância desse
profissional como educador. Sabemos que esse médico
que dedica parte do seu tempo para ensinar o residente
precisa ser valorizado, e a SBOT está fazendo isso”, explica
João Baptista Gomes dos Santos, presidente da Comissão de
Preceptores.
Todos os anos são debatidos temas sobre a relação do
preceptor com o residente e de como organizar a Residência
Médica com aspectos pedagógicos, quando e como
punir um residente, como documentar casos, recursos
tecnológicos na área de ensino, entre outros assuntos.

Para João Maurício Barreto, presidente da CEC, o evento
se tornou uma ferramenta muito importante. “Na quinta
edição, o fórum tem se mostrado muito útil na discussão dos
conceitos de educação continuada e na formação desses
preceptores. Afinal, eles serão os líderes da SBOT amanhã.”
As etapas do Exame de Título de Especialista, como a elaboração
das provas, a avaliação do trabalho científico e o papel das
vistorias nos serviços credenciados, também são apresentadas
e discutidas no módulo da CET. “Mostramos todas as etapas
para que eles saibam como orientar os residentes no estudo
para o Exame de Título de Especialista”, explica Roberto Ikemoto,
membro da CET. Ele acrescenta ainda que a uniformização do
ensino é o objetivo final do evento.
Além dos aspectos educacionais, o fórum também discutiu
a carreira do preceptor, seus direitos e deveres e os aspectos
legais da sua função. Ao final do evento foi simulado um
julgamento ético profissional e organizado um fórum entre
as regionais, em que os preceptores puderam apresentar
suas conclusões e propostas. “Estamos em busca do
reconhecimento desse profissional e a SBOT é pioneira
nesse sentido. É uma batalha para todas as sociedades de
especialidade”, conclui João Baptista Gomes dos Santos.

PERTO: novo programa de ensino para os residentes
A SBOT, através da Comissão de Educação Continuada (CEC)
e Comissão de Ensino e Treinamento (CET), lançará, durante
o 45º CBOT, o PERTO (Programa de Ensino da Residência
em Traumatologia e Ortopedia). Segundo João Matheus
Guimarães, presidente da CET, o programa constituirá
de aulas gravadas abrangendo todas as especialidades
ortopédicas, que serão disponibilizadas no site da SBOT sem
nenhum custo para os residentes e sócios quites. “Nosso
objetivo é preparar os residentes para o Exame de Título de
Especialista, o TEOT, além de padronizar a educação”, explica
João Matheus Guimarães.
As aulas serão gravadas nos principais centros de ensino
em São Paulo e Rio de Janeiro (INTO – IOT – Santa Casa de
São Paulo – Unifesp), no 45º CBOT em Curitiba, e também
no próximo TEOT, realizado em janeiro de 2014. “Será
Jornal da SBOT

montado um estúdio onde o professor poderá gravar a sua
aula. Vamos aproveitar os nossos grandes eventos para que
não precisemos deslocar especialistas para gravar as aulas,
evitando custos desnecessários”, acrescenta João Matheus.
João Maurício Barreto, presidente da CEC, acredita
que esse novo programa será mais uma ferramenta de
qualidade para atualização dos ortopedistas. “Já estão
programadas 135 aulas customizadas para os residentes
que poderão ser acessadas on demand diretamente
pelo site da SBOT. Estamos muito entusiasmados com o
projeto”, finaliza ele.
A primeira gravação está prevista para o dia 29 de outubro,
na Unifesp. O lançamento oficial do programa acontecerá
no 45º CBOT, no dia 15 de novembro, às às 15h30.
Ago / Set / Out 2013

Ortopedia Ontem e Hoje / Comissão da História da Ortopedia

A história dos fixadores
externos e alongamento ósseo
Por José Luis Amim Zabeu

Como o ortopedista geral vê o uso dos fixadores externos? Como algo básico e
simples, utilizado de modo provisório na fixação de fraturas expostas na urgência,
ou como aparatos sofisticados e de aplicação por uns poucos que se sentem
tentados a domar esses estranhos objetos?
A fixação externa é uma forma de se fixar
o osso que têm seus primórdios em meados do século XIX, quando Joseph Malgaine publicou artigo no qual descrevia
seu fixador externo para fraturas desviadas
de patela. Ainda naquele século, quando
a troca de informações era precária e a
ciência médica ortopédica engatinhava,
em diferentes locais surgiam ideias de
manipular os ossos por meio da inserção
de pregos, inicialmente de madeira ou
mármore, os quais se ligavam a diversas
montagens: uma banda de tensão rudimentar (Rigaud, 1850), um par de garras
para reduzir fraturas de clavícula (Chassin,
1852), o primeiro fixador externo monolateral (Parkhill, 1897).
No início do século XX, os pinos já eram
de ferro e coube ao cirurgião belga Albin
Lambotte o primeiro fixador que se assemelha mais ao que temos hoje. Em 1902,
ele mostrou como fixava fraturas com
dois pinos rosqueados acima e dois pinos
abaixo da lesão, sendo depois conectados a duas placas de ferro paralelas que se
mantinham apertadas entre si.
Logo depois, em 1905, o italiano Alessandro Codivilla, do Instituto Rizzoli de
Bologna, publicou o que pode ser considerado o primeiro trabalho sobre alongamento ósseo. Utilizando apenas aparelhos
gessados, fazia o afastamento do osso
seccionado em sessões sob narcose, buscando alongar o membro, conseguindo
resultados finais entre 3 cm e 8 cm, porém
com inúmeras complicações. Seu sucessor,
Vittorio Putti, continuou seu trabalho e foi
um dos primeiros a reconhecer que a distração do tecido ósseo gerava osso novo.
Até por volta de 1940, estudos isolados
mostravam resultados variados, mas com
complicações que desestimulavam sua
Ago / Set / Out 2013
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repetição. Entre eles, destacaram-se os de
Abbott, que em 1927 publicou sua técnica
de alongamento imediato e osteotomia a
céu aberto utilizando um fixador externo,
monoplanar e bilateral, o qual daria origem a novos aparelhos décadas depois.
Os Estados Unidos viam com ceticismo o
uso desse tipo de recurso para fraturas ou
alongamento, embora vários países euro-

peus e escandinavos publicassem bons
resultados.
O suíço Raoul Hoffman desenvolveu, entre
1940 e 1950, um fixador monolateral com
mecanismo deslizante que permitia a
redução das fraturas através do fixador.
Sendo mais estável e de montagem reprodutível, conseguiu ser mais aceito pela
comunidade ortopédica norte-americana.
Outro destaque da época foi o compressor
de John Charnley, o mesmo da artroplastia de quadril, para artrodeses de joelho,
tornozelo e ombro, posteriormente incrementado pelo grupo AO.
O aparelho de Abbott foi modificado por
Anderson (1952) e Kawamura (1968), que
mostraram resultados superiores utilizando alongamento gradual, contínuo
ou em estágios. No entanto, nessa época
prevaleceu o conceito de alongamento
pela técnica do alemão Heinz Wagner. Seu
método, modificação de Anderson, envolvia alongamento rápido (2 mm/dia) e secção transversal do periósteo, utilização do
fixador externo monolateral e sua posterior substituição por placa e enxerto ósseo.
www.sbot.org.br

Ortopedia Ontem e Hoje / Comissão da História da Ortopedia
Nos anos de 1980, o Ocidente conheceu Ilizarov. Seja o leigo, que tem medo de colocar a tal da “gaiola”, até o especialista que
vê, nesse tipo de fixador externo, a solução
de problemas outrora sem resposta.
A trajetória de Ilizarov é ímpar: médico
judeu polonês nascido em 1921, crescido
no Azerbaijão e formado médico na Crimeia, foi enviado para Kurgan, na Sibéria,
local distante de tudo e onde se acumulavam sequelados de guerra. Teve apoio
governamental para desenvolver suas
ideias, utilizando ferramentas desenvolvidas em antigas fábricas de ônibus. Fixadores circulares já haviam sido descritos em
outros lugares, porém seu uso foi extensamente explorado por Ilizarov, utilizando
fixação transóssea com fios de Kirschner
tensionados entre si.
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Os primeiros usos de seu fixador visavam
correções de contraturas articulares. Em
um caso, em que foi feita osteotomia femoral para facilitar a correção de um flexo de
joelho, Ilizarov se surpreendeu com o osso
neoformado no local onde pretendia colocar enxerto. A partir daí, desenvolveu sua

Jornal da SBOT

técnica de osteotomia (corticotomia) de
baixa energia e alongamento progressivo,
após período de latência de alguns dias.
O Ocidente trabalhava com o alongamento
de Wagner, enquanto o Leste Europeu já
conhecia os resultados dos alongamentos
e correções de deformidades com o fixador
circular de Ilizarov. Somente na década de
1980 seus conceitos foram passados aos
pioneiros italianos, após uma sequência
de eventos que envolveram o tratamento
de um jornalista italiano portador de pseudartrose infectada de tíbia, que conseguiu
ser tratado por Ilizarov e contou, em detalhes, a estrutura gigantesca do hospital de
mil leitos em Kurgan a Angelo Villa, seu
amigo ortopedista de Lecco, norte da Itália.
Desde então, italianos, norte-americanos,
brasileiros e o mundo buscaram saber o
que significava Ilizarov, o que foi facilitado
pela dissolução da União Soviética, em
1991, e sua abertura ao Ocidente. No Brasil,
foram pioneiros os colegas Targa, Bongiovanni, Slomka, Esperidião, Guarniero, Mercadante, entre outros, todos fundamentais
no desenvolvimento da técnica em nosso
país. No mundo, destacam-se herdeiros de

Ilizarov, como Kirienko (Milão), Samchukov
e Cherkashin (Dallas), além de Paley (Miami),
Herzenberg (Baltimore), Tetsworth (Austrália), entre tantos outros.
O conceito atualmente chamado de “osteogênese por distração” passou a ser aplicado com outros tipos de fixador. Destaque aos trabalhos de Giovanni DeBastiani
e Roberto Aldegheri, italianos de Verona
que desenvolveram, na década de 1980,
aparatos monolaterais articulados ou com
trilhos, que permitem praticamente os
mesmos resultados do fixador circular.
Hoje, o fixador externo remete a uma
nova subespecialidade na Ortopedia e
Traumatologia: a reconstrução e o alongamento ósseos. Em vez de haver especialistas no fixador, existem ortopedistas
que se dedicam a entender e desenvolver
métodos de reconstruir ossos perdidos
por infecção, trauma ou tumor, ou que
não se desenvolveram adequadamente. E
as perspectivas são positivas, já que estamos no século da Medicina regenerativa,
em que a reconstrução óssea navegará
certamente com destaque.

Ago / Set / Out 2013

Espaço Jurídico

Aspectos legais
da preceptoria
Quais são as atividades de um preceptor?
Ele responde pelos atos do especializando?
Quais são os limites dessa responsabilidade?
A função é remunerada?
Diante de tantas indagações, primeiramente esclarecemos que no nosso ordenamento jurídico a função de preceptor não está
regulamentada.
Aliás, recomendável seria a publicação de legislação que versasse sobre a carreira daquele que orienta e supervisiona o médico
em especialização. Até então, existem leis esparsas sobre a residência médica que citam o preceptor como aquele profissional
com larga experiência, cuja função é orientar o pós-graduando, e nada além. Como exemplo, citamos a Lei 6.932/81, que dispõe
sobre a residência médica.
Dito isso, passemos para a responsabilidade do preceptor em relação aos atos do residente, assunto de grande interesse. Antes, seria
oportuno um parêntese sobre o significado de “residente”, ou seja, aquele que cursa o serviço credenciado pela SBOT pode ser assim
chamado? A resposta está na já citada lei, que restringe o termo apenas àqueles que realizam a residência MEC. Portanto, a melhor forma
de nomearmos o pretendente ao título de especialização da SBOT é “especializando” ou “pós-graduando”.
Voltando então ao tema, para que saibamos quais são as responsabilidades do preceptor, é preciso definir quais são os limites de atuação do especializando. Ou seja, ele pode realizar atos médicos sem assistência do preceptor? Ele está isento de responsabilidade pela
prática dos respectivos atos? Partindo do pressuposto de que a especialização é modalidade de pós-graduação, caracterizada por treinamento em serviço, dentro de instituição médica, sob a orientação de médicos de notório saber e qualificação, cabe concluir que o
especializando não deve assumir atribuições sem supervisão. Ao contrário, ele deve atuar desde que tenha um preceptor diretamente
responsável pelo treinamento.
Porém, apesar de estar em treinamento, o especializando é médico, portador de CRM e, portanto, responderá ética e judicialmente se
prejudicar a saúde do paciente. Significa dizer que, apesar de estar em treinamento, com supervisão, ele deve ter conhecimentos necessários para tratar da vida humana. Assim, ao prestar atendimento, assume a responsabilidade direta pelos atos que pratica, não podendo
jamais atribuir seus insucessos a terceiro. Assim dispõe o Código de Ética Médica.
No que diz respeito à responsabilidade do preceptor em relação aos atos daquele que está sob supervisão, esta é peculiar à função
da preceptoria em si. É a chamada “responsabilidade compartilhada”, o que vale dizer que cada membro de uma equipe traz consigo
a corresponsabilidade pelos atos praticados na instituição. Assim, tanto o especializando como o preceptor estão passíveis de responder ética e judicialmente pelos atos médicos realizados, na medida da responsabilidade definida a cada um por cada esfera judicante.
Por fim, diante do dano resultante de ato praticado pelo pós-graduando, caberá ao julgador compreender se ele estava habilitado para
tal prática, ou não, e, neste caso, se o preceptor supervisionou-o como deveria. Todas essas averiguações são de extrema importância
para a demarcação da culpabilidade.
Adriana Turri Joubert
Assessora Jurídica
Ago / Set / Out 2013
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Inovação

Ortopedia num “click”
A cada dia, novos recursos transformam o jeito de fazer Medicina e de cuidar
da própria saúde e do bem-estar. Uma onda de aplicativos de smartphones,
gadgets e sites lideram mudanças de comportamento em boa parte do mundo,
o que pode significar mais saúde em vários aspectos
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Há alguns meses, o ortopedista Bruno Gobbato, membro das comissões de Interatividade Social e da Tecnologia da Informação
da SBOT, idealizou uma ferramenta tecnológica: o OrtoClass, um aplicativo promissor
para a Ortopedia que traz todas as classificações ortopédicas presentes no dia a dia do
especialista. Ele foi desenvolvido em 2011, é
gratuito e trouxe as principais classificações
de uso diário na prática clínica. Em 2012,
Gobbato lançou o OrtoEscores com o objetivo de facilitar a aplicação de escores específicos das doenças e facilitar a realização de
trabalhos científicos. E não vai parar por aí.
O projeto futuro é sobre Cirurgia Segura e
suas dicas de aplicativos específicos para o
ortopedista são: 1) AO Classification; 2) iGonio (goniômetro digital); 3) SF-36; 4) Procedimento SUS; 5) Tumor Ósseo.
Bruno Gobbato explica que a geração
atual de ortopedistas nasceu num mundo
de telas: “Nossos professores tiveram a TV
como um dos maiores fornecedores de
conteúdo. Meus preceptores de Residência
já tinham a tela do computador como um
aliado nos estudos e ciência. Hoje temos as
telas dos smartphones e tablets como extensão do nosso corpo, agregando informações pessoais, sociais e profissionais. Hoje
são raros os colegas que não checam seus
e-mails pelos celulares e não possuem internet no bolso”.
O criador do OrtoClass analisa ainda que a
tecnologia e a internet mudaram o modo
como trocamos informação, pois vivemos
num mundo on-line e conectado. “Trabalhamos em diversos locais (consultório, hospital, ambulatório). Sem dúvida, o denominador comum dessas duas variáveis são os dispositivos pessoais – smartphones e tablets.
Um detalhe muito importante é a mudança
de paradigma do formato e distribuição do
conteúdo. Temos de entender que precisamos desenvolver conteúdo ortopédico
para pessoas e dispositivos mobile”, explica.
Como usar a tecnologia a favor da MediJornal da SBOT

dos consumidores, alguns profissionais
ressaltam que os “internautas em questão”
devem conversar com um médico de confiança antes de baixá-los, pois é a melhor
forma de evitar os produtos sem qualidade
e a insegurança pela leitura dos resultados.
Se deparar com algum aplicativo confuso, é
bom pular fora.
Em entrevista à revista Época, na edição de
19 de agosto de 2013, no artigo “Doses de
saúde”, o presidente da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica, professor Antonio Carlos
Lopes, explica que “nada substitui a linha de
raciocínio, o contato olho no olho, a conversa, a ausculta cuidadosa. A pior coisa da
Medicina é tecnologia de ponta nas mãos de
médico ruim. As máquinas podem facilitar o
trabalho dos médicos, mas é improvável que
chegue a substituí-los. Exercer a Medicina é
mais que diagnosticar doenças, é confortar,
entender, ter empatia...”. E por aí vai.
cina é uma pergunta à qual Bruno Gobbato
diz não saber responder ainda, mas a procura pela resposta é constante nas instituições de ensino e durante os congressos.
Para ele, protocolos para trabalhos científicos devem ser personalizados para acesso
mobile e compartilhados. Livros devem ser
pensados em formato multimídia. Deseja
saber uma técnica cirúrgica? “Ninguém se
contenta com descrição escrita e uma ou
duas fotos em preto-e-branco. Queremos
o vídeo (exemplo de livro digital <http://
bit.ly/livromultimedia>). Por que limitar sua
aula a uma sala de cinco, dez pessoas? Disponibilize on-line! O Twitter, por exemplo,
pode ser uma ferramenta poderosa. As principais revistas ortopédicas postam diariamente informação de qualidade”, salienta.
Em suma, tal mudança de comportamento
rende mais saúde para o indivíduo e menos
custos para a sociedade. Outra grande vantagem dos aplicativos é a interatividade que
ajuda, e muito. Mas enquanto centenas de
aplicativos disputam a atenção e dinheiro

Controvérsias à parte, com pacientes que
interpretam dados e informações com
certa coerência e médicos que se expressam num ambiente virtual, ambos antenados, todos ganham – os dois lados.

Bruno Gobbato publicou
alguns vídeos com
informações sobre tecnologia
para o ortopedista que podem
ser acessados em:
<http://www.youtube.com/
user/ombroecotovelo/videos>.
Ago / Set / Out 2013

Eleições SBOT

Chapa 1

Valorização do Ortopedista
Estamos às vésperas de definir os rumos de nossa SBOT. Precisamos de uma Sociedade cada vez mais forte e combativa, para
valorizar o seu trabalho e a nossa especialidade. É hora de, em
sintonia com a AMB, CFM e Fenam, acirrar a luta em defesa da
nossa classe. Exigimos a valorização dos ortopedistas, com respeito, condições adequadas ao exercício profissional e honorários/salários dignos.
A Chapa 1 compreende que a SBOT tem trunfos, como a Educação Continuada e a Certificação. Mas é possível avançar, formatando cursos e eventos mais acessíveis e distribuídos por todo o
País. O TEOT deve também ser pauta de debate, em diferentes
níveis, inclusive entrando em discussão o local da prova de título
de especialista.
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A SBOT deve garantir sempre a boa infraestrutura para a estruturação das regionais e o crescimento das sociedades de especialidade (comitês). O crescimento de cada um desses braços
da SBOT torna a Sociedade uma das mais bem organizadas do
mundo. Vamos trabalhar com todos para uma SBOT cada vez
mais forte e igualitária.
Nossa Chapa 1 traz experiência na defesa da classe e o conhecimento de trabalhar há décadas em projetos que promovem o
ensino e treinamento de excelência, não abrindo mão de fortalecer as discussões sobre defesa profissional e de investir cada
vez mais na tecnologia da informação, para ser o canal de comunicação do ortopedista brasileiro. De uma prioridade não abrimos mão: o ortopedista tem de ser valorizado na saúde pública e

suplementar. Queremos um plano de carreira em todos os níveis,
aos moldes de juízes e promotores.
A Chapa 1 zelará com competência e responsabilidade por
esse patrimônio que pertence a você: a SBOT. Cumpriremos
nossa missão garantindo a todos os ortopedistas uma Sociedade aberta a novas ideias e à participação do jovem ortopedista, assim como de representantes de Norte a Sul do Brasil.
Isso é democratizar cada vez mais nossa sociedade.
Sabemos que a vida associativa requer trabalho voluntário,
e o fazemos por nossas convicções. Muitos de nossos membros se orgulham de filhos formados dentro desses princípios: certificação e educação de qualidade. São jovens ortopedistas que, com dedicação, valorizam e engrandecem a
especialidade.
Assim, outra prioridade é dispensar cuidado especial ao ortopedista jovem. Fazer que o médico que investiu em sua especialização e que tem qualidade certificada pela SBOT veja sua
capacidade considerada e a qualidade valorizada pelo gestor.
O ortopedista, em particular no início de carreira, deve ter na
SBOT um porto seguro para se manter atualizado e sentir seu
esforço reconhecido.
A Chapa 1 é plural, representando as diversas regiões do País.
Buscamos uma SBOT mais coletiva, forte e democrática, além
de valorizar a especialidade e o especialista. Você, ao nosso
lado, fará a diferença nessa luta.

Quem é quem na Chapa 1, Valorização do Ortopedista
Presidente

Luiz Antonio Munhoz da Cunha (PR) – TEOT 4013

Secretário-geral

Jorge dos Santos Silva (SP) – TEOT 2826

1º Secretário

Paulo Barbosa (RJ) – TEOT 4803

2º Secretário

Fernando A. M. Façanha Filho (CE) – TEOT 5485

1º Tesoureiro

João Baptista dos Santos (SP) – TEOT 2994

2º Tesoureiro

Ricardo de Paula Leite Cury (SP) – TEOT 5610

Diretor de Comunicação e Marketing

Paulo Lobo Júnior (DF) – TEOT 1420

Diretor de Regionais

Francisco C. S. Nogueira (MG) – TEOT 4822

Diretor de Comitês

Mauricio Kfuri Junior (SP) – TEOT 5351

Jornal da SBOT
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Eleições SBOT

Chapa 2 – Entrevista com

Nelson Astur Filho
Por que você está se candidatando ao
cargo de presidente da SBOT?
Pela minha vivência na Tesouraria e na
Presidência da ABTPé durante oito anos,
apliquei a austeridade e me sinto credenciado a esse cargo. Além disso, ninguém
mais aceita a falta de transparência nas
nossas contas e a maneira de se formar
uma diretoria, que, frequentemente, se
baseia em critérios políticos. Acredito na
meritocracia.

gas, assisto às dificuldades no cotidiano
da profissão. A SBOT tem que ser muito
mais ativa junto à AMB, CFM e sindicatos.
Temos que formar uma diretoria própria
e eleita para esses jovens. Não podemos
mais aceitar passivamente os desmandos
dos convênios em relação ao valor das
cirurgias. A SBOT acadêmica está bem,
porém o ortopedista que trabalha no SUS
e dá plantão não está. Quero deixar uma
SBOT melhor para esses jovens.

Na eleição passada, quando candidato a tesoureiro, você sempre bateu
na tecla do caixa da SBOT, que caiu
de R$ 7 milhões para R$ 1,8 milhão
em 18 meses, frustrando o projeto
de construirmos uma nova sede. Esse
episódio foi contornado?
Acredito que o nosso caixa melhorou. Na
época, me prometeram acesso à auditoria contratada, porém a resposta que tive
foi a de que “o resultado só interessava à
diretoria”. A solução dada foi a de “tirar o
balancete do site”, simples assim.

Os ortopedistas preferem o CBOT a
cada dois anos. Qual a sua visão sobre
esse aspecto?
Teríamos nos anos pares o CBOT, e nos
ímpares o dos Comitês de Especialidade.
No nosso último CBOT, tivemos menos da
metade de ortopedistas que costumeiramente temos.

As festas para a diretoria que ocorrem
durante o CBOT, reuniões no exterior,
comemorações em Las Vegas bancadas pela nossa anuidade são comuns
há muitos anos na SBOT. Qual é o seu
projeto quanto a isso?
Não é certo. Meu perfil de austeridade
nunca permitiu que fizéssemos nada que
não fosse para todos os associados. Quero
este novo pensamento para a SBOT. Dessa
forma, vamos conseguir diminuir muito o
valor da inscrição da CBOT e a anuidade
da SBOT. Além disso, reveremos o valor de
exame da TEOT, que neste ano foi R$ 1,8
mil, sem contar a hospedagem.
Os jovens ortopedistas, que hoje formam 40% da nossa Sociedade, têm se
decepcionado muito com a falta de
assessoria da SBOT em relação a eles.
Qual é o seu projeto quanto a isso?
Talvez esse tenha sido um dos principais motivos de querer ser o presidente
da SBOT. Orgulhosamente, tenho dois
filhos ortopedistas e, junto aos seus coleAgo / Set / Out 2013

zem um lucro de cerca de R$ 50 mil por
ano devem ser incentivados. Há também
as transmissões pela internet de todo
evento científico e a participação mais
ativa nas decisões da SBOT.
Atualmente temos cerca de 30% de
associados inadimplentes. O que
podemos fazer para trazê-los de volta
para a SBOT?
Temos de fazer que o pagamento da
anuidade dê direito ao CBOT sem custos,
como faz a AAOS.

Em geral, os Comitês de Especialidade têm sido verdadeiras ilhas de
excelência administrativa. Por que
não mirarmos neles para a administração da SBOT?
Quando fui presidente da ABTPé, fizemos
uma revista científica própria, os Clubes
do Pé pelo Brasil, com mais de cem eventos realizados. Nunca fiz um evento social
somente para a diretoria e pretendo
seguir esses princípios na gestão da SBOT.

O que mais você gostaria de dizer aos
associados da SBOT em relação a essa
eleição?
Está mais do que na hora de mudar.
Pretendemos aprimorar aquilo que a
SBOT conquistou nesses últimos 40
anos, porém queremos transparência
nas contas, promover pelo mérito e
não pela política. Queremos olhar mais
atentamente para os jovens ortopedistas e, na prática, inserir uma administração mais voltada ao século 21. Como já
disse, tenho dois filhos ortopedistas e
quero deixar uma SBOT da qual possam
se orgulhar em pertencer. Não podemos
esperar resultados diferentes fazendo
sempre do mesmo jeito. Portanto, peço
o seu voto para uma nova SBOT.

As regionais sempre pleitearam cursos presenciais em suas regiões. Qual
é o projeto da Chapa 2?
Cursos patrocinados como o Clube do Pé
pelo Brasil (iniciativa da ABTPé) e que tra-

Tivemos de resumir nossas propostas
para a publicação no boletim. Entre em
<http://www.bps.com.br/sociedadeortopediachapa2/email.html> para ler essas
propostas de forma mais abrangente.

Presidente
Secretário-geral
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
Diretor de Comunicação e Marketing
Diretor de Regionais
Diretor de Comitês de Especialidade

Nelson Astur Filho (SP)
Augusto César Monteiro (SP)
Fernando Lopes (MG)
Paulo Mussi (PR)
Sergio Mainine (SP)
Luís Wolfovitch (BA)
Nelson Franco Filho (SP)
Paulo Piccoli (RS)
Renato Graça (RJ)

www.sbot.org.br
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45º CBOT

Bem-vindo a Curitiba
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45º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia acontece de 14 a 16 de novembro
na cidade de Curitiba (PR), com diversas novidades para os ortopedistas
Aproxima-se mais uma edição do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia – o maior evento de atualização da
especialidade e, neste ano, a programação
científica completamente alterada com a
volta do Dia da Especialidade é o grande
destaque do evento.
Segundo Rogério Fuchs, presidente do
CBOT, a volta dessa atividade nesse formato era um pedido constante dos ortopedistas. “Nos outros congressos reparamos que o Dia da Especialidade permanecia sempre lotado. Por isso, resolvemos
retomar a atividade, mas com oito horas.
Ou seja, durante o dia inteiro”, explica ele.

Claudio Santili, presidente da Comissão
Científica, enfatiza que esse novo formato só beneficiará a todos os palestrantes. “Teremos seis salas de atividades por
dia: quatro serão focadas para as especialidades e as outras duas abordarão temas
gerais da Ortopedia. Dessa forma, o congressista poderá escolher as especialidades que mais lhe interessa, além de ter
contato com informações gerais de outros
temas. Ou seja, ele poderá compor da
melhor forma a sua programação, tirando
um maior proveito do evento”, enfatiza.

Curitiba, Paraná. Mais informações e inscrições pelo site: <www.cbot2013.com.br>.
Nação convidada
A Sociedade Colombiana de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia (SCCOT) representa a nação convidada do 45º CBOT. Fundada em 1946, a instituição visa o desenvolvimento responsável da especialidade,
garantindo a evolução e o bem-estar ético,
profissional e pessoal de seus especialistas
com base em uma organização científica
e unida.

O 45º CBOT acontece de 14 a 16 de novembro no ExpoUnimed Curitiba, na cidade de

Programação social e de acompanhantes
Programa Social:
(incluso na inscrição / direito a 1 acompanhante)
14/11 – Abertura - Expo Unimed Positivo – 18h30 a 19h30
– Coquetel - Sala de exposições do Expo Unimed Positivo –
19h30 a 21h30
16/11 – Festa do Ortopedista - Expo Renault Barigui
– Banda Blitz (início às 20h30)
Jornal da SBOT

Programa p/ acompanhantes:
(por adesão)
14/11 – Tour pela cidade - ônibus da linha turismo de Curitiba
15/11 – Passeio p/ Serra do Mar - trem/litorina a Morretes
16/11 – Almoço no tradicional bairro de Santa Felicidade - Restaurante Madalosso
– Sorteio de brindes durante o almoço
– Visita às lojas de artesanato do bairro
Ago / Set / Out 2013

45º CBOT

Jovem Ortopedista terá
lugar de destaque no CBOT
Congresso terá um fórum especial que discutirá as necessidades dos jovens médicos.
Criada no início de 2013, a Comissão Jovem Ortopedista visa estimular a participação
desses especialistas na SBOT
No dia 14 de novembro – primeiro dia
de atividades do 45º CBOT –, será criado
um espaço privilegiado para os especialistas com menos de 40 anos de idade: o
Fórum do Jovem Ortopedista, idealizado
pela Comissão Jovem Ortopedista, composta por Maurício Kfuri, Rafael Trevisan
Ortiz, Caio Zamboni e Mario Ferretti Filho.
“Nesse encontro, pretendemos demonstrar a esses jovens o que eles significam
para a SBOT e o que a SBOT pode oferecer
a eles”, explica Maurício Kfuri.
“Além disso, esperamos que nessa reunião eles se sintam à vontade para falar
sobre os assuntos que julguem mais relevantes, suas expectativas pessoais e profissionais e sobre como eles acham que
a SBOT pode ajudá-los”, acrescenta Rafael
Trevisan Ortiz.
Criada em 10 de janeiro de 2013, durante
o Fórum da SBOT realizado em Campinas,
a comissão tem o principal objetivo de
aproximar o jovem ortopedista, identificando suas necessidades e desenvolvendo estratégias que
objetivem acolhê-los,
educá-los e
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envolvê-los com as diretrizes da SBOT.
“Atualmente, 40% dos atuais membros
possuem o TEOT há menos de dez anos e
esse grande número de especialistas será
o futuro da SBOT”, ressalta Rafael.
Até então, a comissão já organizou com as
regionais uma recepção aos novos sócios
que obtiveram o Título de Especialista em
2013, e em diferentes oca-siões ao longo
do ano foram organizados encontros para
que os novos ortopedistas participassem
de ações com outras gerações de especialistas, promovendo o congraçamento
e o conhecimento das atividades da
Sociedade.

Neste ano, as ações culminam com o
Fórum do Jovem Ortopedista, durante o
45º CBOT. “O fórum será a atividade extraacadêmica de maior importância, pois
poderemos fazer um diagnóstico das
necessidades do jovem ortopedista, além
de eles nos apresentarem novas ideias
para o futuro da SBOT”, diz Mario Ferretti
Filho, membro da comissão.
Durante o encontro, serão discutidas as
principais dificuldades dos jovens médicos e como a SBOT pode ajudá-los nesse
início de carreira. “A SBOT não atua diretamente em questões ligadas ao mercado
de trabalho, mas indiretamente pode ajudar o ortopedista no seu exercício profissional, a partir do momento
que oferece educação continuada qualificada e uma
rede de contatos que possibilita ao jovem discutir seus casos e buscar
soluções”, finaliza Maurício Kfuri.

www.sbot.org.br
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16 DE NOVEMBRO
EXPO RENAULT BARIGUI

FESTA DO
ORTOPEDISTA

BLITZ
Organização

sbotnacional
SBOTnacional

Acesse o site www.cbot2013.com.br e
confira a programação científica atualizada

GRADE CIENTÍFICA

Legenda:
Dia da Especialidade

Conferência
Simpósio

Controvérsia
Miniconferência

Mesa Redonda Moderna
Palestra

QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO
CURITIBA
08h00

ÓPERA DE ARAME

PASSEIO PÚBLICO

PARQUE BARIGUI

Trauma

Ombro

Osteometabólica

Pé e Tornozelo

Politraumatizado

Sessão de
Técnica Cirúrgica
I e II

Diagnóstico

Fraturas do Pé e
Tornozelo

08h15

09h45
10h00
10h30

Fraturas
Articulares

Instabilidade do
Ombro

Infantil

Haste
Intramedular

Sessão de
Temas Livres
ICSES 2013

Sessão de
Casos Clínicos

Patologias do
Antepé

15h00
16h00

Coluna - Trauma raquimedular /
A coluna do Idoso

Esportiva - Atleta alta performance: do
diagnóstico à reabilitação / Atleta Senior

Joelho - Uso de Prótesis
constreñidas

Mão - The management of malunions of
the distal radius-virtual planning.

Colóquio/Tema Livre Joelho, Coluna,
Oncologia, Pediátrica

Colóquio/Tema Livre Mão, Quadril,
Fixadores, Esportiva

Pediátrica - Fraturas do antebraço
na criança

Mão - Tratamento do Túnel do
Carpo

Joelho - Lesões meniscais no
idoso

Quadril Prótese Total

Novas Tecnologias:
Coluna / Joelho /
Pediátrica / Tumor

Novas Tecnologias:
Esportiva / Mão /
Fixadores / Quadril

INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

16h30

18h30

DVT prophylaxis in orthopedic surgery
in Canada: ACCP versus AAOS

SIMPÓSIO SATÉLITE

14h00

16h45

MON - MUSEU DO OLHO

INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

Tratamento
medicamentoso
para Osteoporose

12h30

14h30

JARDIM BOTÂNICO
Reconstruction of posttraumatic
osteomyelitis of the lower limb-a 25
year follow up

Complicações
pós
osteossíntese

Assembleia

Miscelâneas

Chacot / Pé
Reumático /
Infecção

Coluna
Fratura por Insuﬁciência
(Osteoporose)

Mão
Opções de Tratamento nas doenças
degenerativas da mão

Joelho / Pediátrica / Tumor

Mão / Fixadores / Esportiva

Pediátrica - Infecções Osteoarticulares
em Crianças

Quadril - Artroplastia do Quadril
Infectada: algo de novo?

SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO

08h00

CURITIBA

ÓPERA DE ARAME

PASSEIO PÚBLICO

PARQUE BARIGUI

Joelho

Coluna

Ortopedia
Oncológica

Pediátrica

Bloco
Deformidades

Biological
Reconstruction for
bone sarcoma

Módulo I - Displasia
de quadril

LCA
08h15

Vídeos Cirúrgicos
Comentados

09h45
10h00
10h30

Managing long bone defects

Módulo II - Paralisia
Cerebral

Temas Livres /
L.C.P. + Lesões
Complexas

Bloco
Trauma

Biological
Reconstruction for
bone sarcoma

Coluna da criança e
adolescente/ Sequelas
das doenças do quadril

Patelofemoral /
Prótese Primária /
Uni / Osteotomia /
PTJ Primária

Bloco Cervical
Degenerativa

Tema Livre Oral /
Caso Clínico do
Professor

16h00

Módulo III - Pé /
Complicações

18h30

Fixadores externos Correção de deformidades angulares /
No Trauma Agudo (No Politraumatizado)

Ombro - Fractures of the clavicle decision making

Quadril - Iliosacral screw ﬁxation for
Sl joint injury

Colóquio/Tema Livre Trauma, Ombro,
Osteometabólica, Pé

Colóquio/Tema Livre Mão, Quadril,
Fixadores, Esportiva

Osteometabólicas - Prevenção das
Fraturas Osteoporóticas

Mão - Fratura do Escafóide
sem desvio

Trauma - Trauma de Alta
Energia no Motociclista

Esportiva - Lesão de Aquiles
no Atleta

Trauma / Ombro /
Osteometabólica / Pé

Quadril / Esportiva / Mão /
Fixadores / Latinos e aﬁns

INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

Ombro - Lesão do Manguito
Rotador no Atleta Jovem

16h30
16h45

Pé - Trauma de alta energia no pé
(motociclista) / Lesões condrais do
Tornozelo

SIMPÓSIO SATÉLITE

14h00

15h00

MON - MUSEU DO OLHO
Knee articular cartilage resurfacing
using cell-free, resorbable synthetic
scaffolds: a 3-years follow-up.

INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

12h30

14h30

JARDIM BOTÂNICO

Revisão /
Vídeos
Cirúrgicos
Comentados

Bloco Lombar
Degenerativa

Caso Clínico
do Professor

O pé torto no adulto

CURITIBA

ÓPERA DE ARAME

PASSEIO PÚBLICO

PARQUE BARIGUI

Quadril

Artroscopia e
Traumatologia do
Esporte

Fixadores
Externos

Mão
Patologias mais
comuns do
consultório:
“Fuja da Zebra!"

Sessão de Defesa Proﬁssional
Médico no Brasil: A situação
está fácil?

Quadril - Impacto
Fêmoro-acetabular
Quadril / Mão / Esportiva
Fixadores Externos - Uso da ﬁxação
externa nas osteotomias dos
membros inferiores

SÁBADO, 16 DE NOVEMBRO

08h00
08h15

Módulo 1
Trauma

09h45

Copa do Mundo
Brasil 2014

10h00
10h30

Módulo Congênitas
- Hemimelia e FCC

14h30
15h00

Lesões
Musculares

Ankle fracture

Luxo fracturas de codo

Complicações Trauma / Novas
tecnologia no Trauma

Joelho Degenerativo / Joelho Lesões
Condrais

Multidisciplinary approach and
systematic follow up of osteoporotic
fractures. A 1,000 patients later...

Treatment of Pediatric Femoral
Shaft fractures

Módulo Infecção Sequelas de
pioartritedo quadril

Tema livre + Mesa
redonda moderna

Colóquio/Tema Livre Trauma, Ombro,
Osteometabólicas, Pé

Colóquio/Tema Livre Joelho, Coluna,
Oncologia, Pediátrica

Pé - Hálux Valgus

Oncologia - Oncologia Ortopédica:
Tumor Ósseo Maligno Primário

Ombro - Luxação acromio-clavicular III

Coluna - Luxação Cervical

Ombro / Pé /
Osteometabólica / Trauma

Joelho / Coluna /
Pediátrica / Tumor

SIMPÓSIO SATÉLITE

Módulo 3
Artroplastia
Primária Artroplastia em
Situações
Especiais

Quadril /
Pé e Tornozelo

16h00

Módulo
Osteometabólicas
/Deformidades e
Raquitismo

Fratura do Rádio
Distal: "Dicas e
Truques!"

INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

16h30
16h45

MON - MUSEU DO OLHO

INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

Módulo 2
Cirurgia
Preservadora

12h30
14h00

JARDIM BOTÂNICO

Módulo 4
Revisão
Artroplástica

18h30

Joelho

Módulo Trauma Perdas
Segmentares nos
membros inferiores

Cobertura Cutânea:
“Você Pode!"

Secretaria Executiva

Osteometabólica Fraturas Atípicas

Pediátrica - Limites da Prática
Esportiva na Criança

Trauma / Ombro / Pé

Coluna / Joelho / Tumor

Trauma - Tratamento das Fraturas
Transtrocantéricas Instáveis

Joelho - Uso da Navegação
na PTJ

Agência de Turismo Oficial
11 2532-6227
cbot2013@jzbrasil.com | www.jzbrasil.com

11 3879-8649
cbot2013@lunestour.com.br | www.lunestour.com.br

Turismo

Visite Curitiba
Considerada a maior cidade do sul do país, Curitiba é marcada por sua constante
preocupação com o meio ambiente e a natureza. A cada ano, milhares de turistas visitam
a cidade para descobrir seus encantos. Por isso, o Jornal da SBOT separou alguns passeios
que valem a pena ser feitos durante a realização do 45º CBOT, de 14 a 16 de novembro. Não
perca a oportunidade de conhecer essa apaixonante cidade
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Museu Oscar Niemeyer: Maior e mais moderno
do Brasil, projetado por Oscar Niemeyer
em 2002, complementando uma obra que
ele mesmo havia feito em 1976. O museu
possui 16.000 m², sua estrutura é em formato de um olho, por isso muitos o conhecem como “o museu do olho”. Com foco
nas artes visuais, arquitetura e design, está
sempre com excelentes exposições.

cidade. Foi a primeira grande obra de saneamento da capital paranaense, transformando um charco num espaço de lazer
com lagos, pontes e ilhas em meio ao verde.
Zoológico pioneiro de Curitiba, abriga até
hoje pequenos animais. Seu portão é cópia
do que existiu no Cemitério de Cães de
Paris. Possui três lagos, cada um deles com
uma ilha e charmosas pontes de acesso.
Mercado Municipal: Tradicional ponto para
comprar iguarias de todo o mundo. Interligado a ele, o Primeiro Mercado Orgânico
do Brasil oferece produtos certificados
com selo de produto sem agrotóxicos e
aditivos químicos.

Ópera de Arame: Um belíssimo teatro construído em estruturas metálicas que dão
forma a tudo, desde poltronas até camarotes, coberto unicamente com vidro e confortavelmente instalado em uma ilha no
meio de um lago, cercado por uma agradável área verde, tendo seu acesso através de
uma ponte metálica. É uma das opções da
cidade para realização de eventos com um
ar de requinte, originalidade e descontração. Em uma área de 103.500 m², com araucárias, lagos e cascatas de 10 m de queda.
Tem capacidade para aproximadamente
2.000 espectadores dentro do teatro e ao ar
livre pode abrigar até 20.000 pessoas.
Passeio Público: Primeiro parque público
de Curitiba, com 70.000 m², no centro da
Jornal da SBOT

Santa Felicidade: Bairro onde se estabeleceram alguns dos primeiros imigrantes italianos chegados ao Paraná, que se dedicaram
à produção de hortigranjeiros, à plantação
de erva-mate, ao fabrico de vinho e queijo
e ao trançado de vime. É o bairro gastronômico da cidade, onde uma infinidade
de restaurantes oferece a comida típica e o
vinho da colônia. Quase em frente à igreja
está situado o cemitério, com seu inédito
panteão constituído por 18 capelas em
estilo neoclássico e tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico. Merece destaque
pela sua arquitetura a Casa dos Gerânios, a
Casa dos Painéis, Casa das Arcadas, Casa de
Contos, Casa Italiana e Casa Culpi. Existem
ainda vinícolas e cantinas de vinho, lojas
de artesanato e móveis de vime.

Praça Tiradentes: Considerada a principal
praça de Curitiba, dominada pela Catedral
Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz,
centenária em 1993. Nessa região, em 29
de março de 1693, foi fundada Curitiba. Em
1880, em função da visita do imperador
Pedro II ao Paraná, o largo passou a se chamar D. Pedro II. Nove anos mais tarde, na
República, recebeu o nome atual de Praça
Tiradentes. É ponto de encontro permanente, de caras lembranças para a memória comum aos curitibanos.
Ago / Set / Out 2013

Perfil

Dr. Bill Morélix,

um passe de mágica na Medicina
Arnóbio Moreira Félix – Bill Morélix –
é natural de Timóteo (MG), 46 anos,
casado, pai de três filhos. De origem
simples, família numerosa, classe média,
sempre estudou em escolas públicas.
Mudou-se para Belo Horizonte aos 14
anos para cursar o segundo grau e, aos
18 anos, ingressou no curso de Medicina,
na UFMG. Graduou-se em 1992 e fez
Residência Médica em Ortopedia, com
subespecialização em Cirurgia do Pé e
do Tornozelo, pós-graduação na FGV em
Gestão de Empresas na Área de Saúde.
Curiosamente, desde pequeno o médico
– e mágico – sempre gostou de circos,
shows artísticos, números com cartas
de baralho, e seu interesse pela Arte
Mágica na infância se estende até hoje.
“Não havia nenhum outro mágico, nem
médico, em minha família e meu interesse foi por iniciativa mesmo. Comprava
‘caixas de mágicas’ pelo reembolso
postal em uma época em que
o acesso à informação
era muito difícil.
Gostava tanto
a ponto
de
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desejar ser um daqueles artistas, que me
fascinavam e me encantavam cada vez
que os assistia, no circo ou na televisão.”
Em entrevista, Bill Morélix nos conta
onde tudo começou, como é a sua rotina
de médico e mágico, e como consegue
administrar essas carreiras aliando-as à
família. Confira:

Quando começou a fazer truques de
mágica?
Por volta dos 12 anos de idade eu aprendi
os primeiros números, com cartas de
baralho. O interesse foi tanto que passei a
fazer uma busca ativa para novos efeitos.
Quando eu ouvia dizer que alguém fazia
algum sortilégio com cartas ou outros
objetos, me empenhava em conhecer
aquela pessoa e me esforçava para aprender também. Os próximos passos foram
as aquisições pelo

reembolso, já citadas. Quando cheguei a
Belo Horizonte, em 1982, conheci vários
“mágicos de rua”, aqueles artistas ambulantes, muito talentosos e que fazem os
seus shows nas praças das grandes cidades. Naquele momento, o “mosquitinho”
mordeu pra valer e eu sabia que não deixaria mais a paixão pela Arte Mágica.

Por que escolheu cursar Medicina, já
que com essa mesma idade iniciava a
fazer apresentações profissionais de
mágica?
O meu interesse pela Medicina também
veio da infância, embora não tenha tido
nenhuma motivação específica. Como
jogava futebol, nas categorias de base
do time da minha cidade, eu já percebia
a minha afinidade com algumas imobilizações e curativos, além de gostar muito
das aulas de Ciências. Lembrome também da morte de uma
prima, mais nova do que eu,
vitimada por um câncer
linfático. Aquele

www.sbot.org.br
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Perfil
fato impactou muito a minha vida e despertou ainda mais o meu interesse por estudar
Medicina.

Por que escolheu as duas profissões
para atuar?
As coisas aconteceram naturalmente, com
motivação permanente e sem maiores dificuldades. Me casei aos 21 anos, no sexto
período do curso. Naquele momento, a
despeito da permanente ajuda de ambas
as famílias, os shows de mágica passaram a constituir uma renda consistente e
crescente. Em pouco tempo, eu já pude
agradecer a ajuda financeira que vinha do
meu pai e do meu sogro. Aos 24 anos veio
a graduação em Medicina, mas eu nunca
cogitei a hipótese de parar de fazer mágicas. Ao contrário, sempre investi em ambas
as profissões.

ao artista mágico. Atuo profissionalmente
com a magia clássica, onde o mágico está
trajado a caráter e utiliza vários elementos
cênicos como música, números de maior
visual, magia argumentada, números com
animais e as grandes ilusões.

Você também dá palestras motivacionais? Quais são os temas?
Sim. Esse segmento tem sido o meu
maior foco, em função da possibilidade
de conciliar os efeitos mágicos com a
infor mação,
ajustados às
necessidades
das empresas,
faculdades ou

Como faz para conciliar as atividades?
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Costumo dizer que ser médico me torna um
melhor mágico e ser mágico me torna um
melhor médico. Vejo muita sinergia e sintonia entre as atividades. Conciliar atendimentos de pronto-socorro, cirurgias de urgência
e escalas de sobreaviso foi ficando difícil, na
medida em que as demandas para shows
e viagens artísticas iam se tornando mais
frequentes. Atualmente, só realizo cirurgias
eletivas e, felizmente, os convites artísticos
acontecem com uma antecedência que
me permite adequar a minha agenda, sem
grandes dificuldades.

Atualmente, como são as suas atividades como médico?
Continuo trabalhando muito. Atendo consultório ortopédico em cinco turnos da
semana, opero em duas manhãs, participo
da Preceptoria de um Serviço de Ortopedia, em BH (Hospital Socor), sou professor
universitário de Semiologia Ortopédica
e contribuo na SBOT-MG como examinador na CET e como membro efetivo, da
atual gestão, da CEC. De quebra, integro o
Conselho Editorial do Jornal da Associação
Médica Brasileira (JAMB), por ser um apaixonado por literatura.

Quais são os truques de mágica que
você mais executa e gosta?
Gosto de vários estilos dentro da Arte
Mágica. Adoro fazer o que chamamos de
Close- up, que é a magia de proximidade,
onde utilizamos pequenos objetos como
cartas, moedas, palitos, cordas etc. para
executar uma infinidade de efeitos mágicos. Nesse estilo existe a possibilidade de
improvisações e isso sempre agrega valor
Jornal da SBOT

instituições de classe. Como eu tenho um
MBA em Gestão e gosto muito de estudar vários temas corporativos, desenvolvi
palestras sobre Liderança, Fidelização de
Clientes, Qualidade de Vida, Segurança
Ocupacional e algumas de temas médicos
específicos.

Você faz truques de mágica ou usa
a mágica para ajudar no desenrolar
das suas consultas?
Raramente o tempo é suficiente, na correria do nosso dia a dia, para fazer mágicas dentro do consultório. É claro que
isso acontece, mas em uma frequência
menor do que eu gostaria. Tenho sempre
no bolso, na maleta ou na gaveta, alguns
efeitos mágicos para divertir e agradar os
clientes. O viés é mesmo a falta de tempo.
Porém, quando é possível, vivencio exitosas experiências junto aos clientes.

de incredulidade das pessoas, a admiração sobressai. Sou muito feliz e realizado
no que faço e, na medida em que os
pacientes me conhecem mais, o vínculo
afetivo sempre se fortalece. Eles percebem o pendor de sensibilidade que todo
artista possui e quando se une à Medicina praticada com arte, o resultado é
extraordinário.

Quantas apresentações você já realizou? Por favor, cite as principais.
Tenho mais de mil apresentações no currículo artístico e considero todas elas especiais e únicas. Já tive a honra de me apresentar em palcos consagrados pelo Brasil
afora, além de grandes clubes, congressos,
restaurantes de grife e em eventos organizados ou homenageando grandes personalidades do meio médico, artístico, cultural e jornalístico.

Você já sofreu ou sofre preconceitos
por ser mágico?

Fale sobre a sua família. Eles sempre
o apoiaram em ambas as carreiras?

Sim. O modelo mental ainda dominante
em nosso país é o que valoriza as carreiras retilíneas e os profissionais exclusivos desta ou daquela atividade. Ver um
médico fazendo mágicas ainda incomoda algumas pessoas. Mas isso nunca
me limitou, até porque, passada a fase

Sim. Sempre apoiaram. Tanto os pais como
irmãos, sobrinhos, amigos próximos, primos e filhos sempre estiveram presentes
em todas as minhas ações artísticas, inclusive na organização e produção de grandes shows que, com frequência, empreendemos nos teatros de Belo Horizonte.
Ago / Set / Out 2013

Espaço das Regionais

São Paulo
COTESP 2014

SBOTSP

Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia Regional São Paulo

O grande Congresso de Ortopedia e Traumatologia do
Estado de São Paulo será realizado de 31 de julho a 2 de

agosto de 2014, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto.
Segundo João Baptista Gomes dos Santos, vice-presidente
da SBOT-SP, o tema principal já está definido: Novas Tendências da Traumato-ortopedia do Idoso. “Todas as aulas permearão o trauma no idoso, a osteoporose, a artrose e as
doenças degenerativas.” Acompanhe as informações no site:
<www.cotesp.org.br> e programe-se!

Mato Grosso
Jornadas de atualização
A diretoria da SBOT-MT tem promovido Jornadas de Ortopedia
e Traumatologia mensais em Cuiabá, onde expoentes da Ortopedia nacional vêm à cidade para apresentar aulas e discussões
sobre os mais recentes temas da especialidade.
Realizadas gratuitamente aos ortopedistas do estado, as jornadas
acontecem sempre no terceiro final de semana de cada mês. Já

estão agendadas aulas até dezembro de 2013. “Os nossos encontros são uma ótima forma de mantermos nossos colegas atualizados através do contato com brilhantes nomes da Ortopedia
do Brasil, além de aproximar os profissionais, principalmente os
do interior do estado. Para 2014, planejamos avançar com a ideia
e levar as atividades também para as cidades do interior”, afirma
Walter Tetila, presidente da Regional Mato Grosso.

 Luiz Munhoz da Cunha e Marcelo Mercadante estiveram entre os palestrantes convidados

Espírito Santo
SBOT-ES patrocina “Consultório do Ortopedista” na Casa Cor ES 2013
Pela primeira vez em sua história, a SBOT-ES patrocinou um
ambiente na Casa Cor 2013, o maior evento de arquitetura, decoração e design das Américas, no Espírito Santo. O ambiente – que
foi patrocinado pela Sociedade, com apoio da Cooperativa dos
Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo (COOTES) e da
Biolab – chamou-se “Consultório do Ortopedista” e foi desenvolvido pelo arquiteto baiano Wagner Paiva.
Além de demonstrar que a arquitetura valoriza a profissão do
especialista, o projeto teve o intuito de divulgar os trabalhos que
a SBOT-ES realiza no estado, aproximando-a ainda mais da sociedade. E entre os vários trabalhos realizados pela regional, destaque para a orientação à população por meio das mais variadas
campanhas que visam promover o bem-estar das pessoas.
Por isso, na Casa Cor ES, a SBOT-ES divulgou, por meio de um fôlder e explanações aos visitantes, a campanha Casa Segura, proAgo / Set / Out 2013

jeto que apresenta um novo conceito de moradia/trabalho que
privilegia uma ambientação adequada, segura e confortável para
seus habitantes.

 Da esq. para a dir.: Thanguy Gomes Friço (presidente da SBOT-ES),
Wagner Paiva (arquiteto) e Hélio Barroso dos Reis (presidente da
COOTES) na inauguração do ambiente Casa Cor ES

www.sbot.org.br

25

Espaço das Regionais

Rio de Janeiro
Eleições SBOT-RJ

não são especializados em cirurgia de pé e tornozelo poderem
levar casos com os quais se deparam em seus consultórios,
por exemplo, para discussão e análise do grupo”, explica Carlos
Alfredo Jasmin, coordenador da atividade. As próximas reuniões acontecerão nos dias 21 de outubro e 20 de novembro, às
19h30.

OrtoCurso: participação máxima
Marcos Noberto Giordano, atual secretário da diretoria vigente
e membro da CET da SBOT nacional, foi eleito para presidir a
SBOT-RJ em 2016. Ele assumirá a gestão da SBOT-RJ já no ano
que vem como 2º vice-presidente “Eu tenho certeza de que
vou receber uma regional muito saudável, resultado do empenho dos presidentes e das diretorias que vêm trabalhando para
que a Sociedade chegue a um patamar de autossuficiência
financeira e operacional. Espero manter uma gestão coesa, a
austeridade administrativa da Regional Rio no sentido de racionalizar os gastos, os investimentos”, pondera Marcos.

Ressonância magnética
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Com o objetivo de elucidar o ortopedista sobre como otimizar
os pedidos de ressonância magnética, a SBOT-RJ disponibilizou
em seu site a cartilha Dúvidas frequentes em ressonância magnética do sistema musculoesquelético, desenvolvida pela radiologista Patrícia Martins e Souza. “Esse material é um grande aliado
para o esclarecimento das principais dúvidas sobre indicação,
realização, solicitação e contraindicações relacionadas aos exames de RM, sobretudo para os especialistas que lidam com
imagem musculoesquelética na prática clínica”, observa ela.
Para fazer download da cartilha, basta acessar <www.sbotrj.
com.br>.

Clube do Pé

Desde julho deste ano, as reuniões do Clube do Pé estão sendo
realizadas na Casa do Ortopedista, sede da SBOT-RJ. Os encontros agregam os cirurgiões de pé e tornozelo do Rio de Janeiro,
que apresentam, debatem e analisam casos clínicos. “Um dos
diferenciais do Clube do Pé é o fato de os ortopedistas que

Jornal da SBOT

Os residentes do Estado do Rio de Janeiro têm participado de
todas as edições do OrtoCurso – preparatório para a prova de
obtenção de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT). Além da participação presencial maciça dos residentes, o OrtoCurso também é veiculado, ao vivo, para outros
estados do País, através de links disponibilizados pela empresa
Merck do Brasil, parceira nesse projeto. Os próximos módulos
são: Punho e Mão (28, 29 e 30 de outubro) e Trauma II (25, 26
e 27 de novembro). As aulas são realizadas em dias distintos
para cada nível de residência (R1, R2 e R3). Além das aulas do
OrtoCurso, na grade científica da CET da SBOT-RJ constam mais
dois simulados e um curso intensivo de três dias em dezembro,
na Região Serrana do Rio.

Premiação Alternativa Certa
A CET SBOT-RJ lançou no início de agosto a segunda edição
da Alternativa Certa, uma corrida científica que premiará com
uma inscrição para o Curso Intensivo SBOT-RJ 2013 o médico
residente do 3º ano que acumular maior pontuação, respondendo corretamente às perguntas. O programa visa estimular
os residentes que vão realizar o TEOT 2014.
As questões, similares às aplicadas na prova para obtenção de
Título de Especialista, são postadas no OrtoBlog Rio semanalmente, sempre às quintas-feiras, e o gabarito, às segundas-feiras posteriores à publicação da questão. Os temas são diversos
e a complexidade das perguntas também. Os participantes que
respondem primeiro e corretamente às questões acumulam
mais pontos, que serão contabilizados ao final do concurso, em
novembro deste ano.
“Durante a primeira edição desse concurso, realizada em 2012,
pudemos perceber durante a rotina
nos serviços a troca de informações
entre os residentes e a busca
pela resposta correta no
tempo entre a publicação
da questão e a divulgação
do gabarito”, ressalta Marcelo
Bragança dos Reis, secretárioexecutivo da CET SBOT-RJ e
coordenador da Alternativa Certa,
destacando que a corrida científica
tem uma finalidade muito maior do
que apenas a premiação.
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Minas Gerais
1º Fórum da SBOT-MG
comentado pelos presentes e considerado uma iniciativa válida,
porém inoportuna na época de realização do fórum, quando as
manifestações populares estavam no seu auge. De acordo com
os participantes do fórum da SBOT-MG, outras medidas mais
importantes devem ser priorizadas, como o treinamento de
pessoal, divulgação e padronização da OPME (órtese, prótese e
material especial), além da necessidade dos serviços de Ortopedia terem equipamentos cirúrgicos, equiparados aos do INTO, e
remuneração dos colegas adequada aos procedimentos.
 Participantes do 1º Fórum da SBOT-MG. Wagner Nogueira (2º da esq.
para a dir. sentado na primeira fileira), entusiasmado com o resultado
do evento
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O 1º Fórum da SBOT-MG, realizado no dia 13 de julho em Belo Horizonte, debateu temas de forte interesse dos ortopedistas mineiros.
Os participantes foram recebidos pelos doutores Wagner Nogueira
e Ildeu Almeida, respectivamente presidente e vice-presidente da
regional mineira. Presentes no evento, diretores da SBOT-MG, chefes de serviços credenciados pela CET/SBOT, o coordenador da
Defesa Profissional da SBOT, Robson Azevedo, e colegas que estão
à frente de serviços de Ortopedia do interior do Estado.
Entre as definições do fórum, ficou marcada uma campanha de
prevenção de acidentes de motociclistas tanto na capital como
no interior do estado, e também o lançamento de vídeos institucionais sobre o tema a serem distribuídos para Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e Educação de Minas Gerais, tanto na
capital mineira como no interior.
Definiu-se também pela realização de jornadas científicas no interior, nas cidades de Lavras, Ipatinga, Divinópolis e Teófilo Otoni.
O Mutirão contra o Trauma, proposto pelo Ministério da Saúde, foi

Foi apresentado também que a SBOT-MG deverá visitar serviços
para levantamento de condições de atendimento ao trauma de
urgência, junto ao CRM-MG, e cujo relatório seria, então, encaminhado ao diretor da respectiva unidade para providências.
Na pauta de debates, ainda o Congresso Mineiro de Ortopedia, que será realizado de 14 a 16 de agosto de 2014, cujo local
ainda está sendo definido. Também, o Congresso Brasileiro
de 2016 foi debatido e definiu-se que a diretoria da SBOT-MG
levará a Curitiba o pleito para sediar o CBOT/ 2016.
Foram apresentados dados sobre a situação dos médicos no
estado e discutidas propostas apresentadas pelos presentes,
todas de grande interesse dos ortopedistas mineiros.

Palestras para a comunidade
Dentro da iniciativa de responsabilidade social da SBOT-MG,
começaram, em junho, as palestras educativas para a comunidade, na sede do Museu Inimá de Paula, que fica na região central de Belo Horizonte. Temas atuais da Ortopedia e da Traumatologia são, periodicamente, debatidos por especialistas ligados
à regional mineira, que respondem às dúvidas do público. O
evento tem ótima repercussão junto à mídia da capital mineira.

Santa Catarina
SBOT-SC debate sobre melhores condições de trabalho
A Associação Catarinense de Medicina, através da Escola de
Governança e Cidadania, promoveu no dia 5 de agosto de 2013
um debate para discutir assuntos como o subfinanciamento do
SUS, a Medida Provisória 621, os vetos da Lei do Ato Médico e a
visão do Poder Judiciário sobre esses assuntos.

 Da esq. para a dir.: Anastácio Kotzias Neto (chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Infantil Joana de Gusmão), deputado federal Luiz
Henrique Mandetta (DEM-MS) e Marcelo Lemos dos Reis (presidente
da SBOT-SC)

Jornal da SBOT

A reunião contou com a participação do deputado federal
Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), do desembargador Edson
Ubaldo (TJ-SC), do deputado estadual Jailson Lima (PT-SC) e de
entidades como o Ministério Público de Santa Catarina, a Associação dos Magistrados Catarinenses e a Ordem dos Advogados do Brasil.
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Paraná
Ortopedia paranaense está de braços
abertos para receber o 45º CBOT
Curitiba está pronta para receber o 45º CBOT – um dos principais congressos da Ortopedia
da América Latina. Os colegas
que estiverem na cidade de
14 a 16 de novembro encontrarão uma cidade acolhedora,
que sabe receber bem os seus
visitantes. “Com o nosso jeito
 Curitiba, sede do 45º CBOT,
curitibano amigo e hospitacidade de várias atrações
leiro, seremos anfitriões de um
turísticas
grande congraçamento de
atualização e de confraternização”, de acordo com Rogério Fuchs,
presidente do 45º CBOT.
Xavier Soler Graells, presidente da SBOT-PR, acredita que o
congresso de Curitiba contribuirá para “mostrar a pujança da
Ortopedia paranaense”. Ele agradece a Flávio Faloppa Marcelo
Mercadante pela confiança depositada na comissão local e, ao
elogiar os seus integrantes, faz menção especial ao trabalho
desenvolvido por Giana Giostri.

Dia do Ortopedista
A SBOT-PR desenvolveu uma campanha de prevenção inédita, dentro das escolas, como parte das comemorações pelo
Dia do Ortopedista. De acordo com Renato Raad, coordena-

dor da ação, o objetivo foi ensinar primeiros socorros a alunos
de segundo grau, considerando que medidas simples de prevenção podem evitar graves acidentes. A programação incluiu
palestras e simulação de situações práticas.

Eventos científicos

 Ponta Grossa, sede de evento científico da SBOT-PR

Importantes eventos científicos integraram e estão na
agenda da SBOT-PR em 2013. Maringá, Ponta Grossa e
Apucarana estiveram entre as cidades que já foram sede
de importantes jornadas em 2013, nas quais a atualização
médica esteve ao lado da integração e confraternização da
classe. Curitiba receberá evento científico no dia 10; União
da Vitória, nos dias 18 e 19 de outubro; e novamente Ponta
Grossa (em data ainda a ser definida).

Tocantins
Nota de falecimento

Vasconcelos, que também faleceu no dia 21/08/2013. Ortopedista atuante, fez parte desta associação com muita dedicação
e dignidade. Deixa a todos os ortopedistas e cidadãos tocantinenses um exemplo de humanidade e profissionalismo. A
SBOT-TO se solidariza com os familiares na certeza de que seu
trabalho em muito contribuiu com a saúde no estado.

II Simpósio Estadual de Ortopedia e
Traumatologia
 Gustavo Machado Vasconcelos entre seus pais: Gloria e Colemar

Neste ato, a SBOT-TO homenageia e dedica solidariedade a
toda a família Machado Vasconcelos na pessoa de Gustavo
Machado Vasconcelos (ortopedista), que perdeu seu pai no dia
05/08/2013 vitimado por um infarto. Colemar Pereira Vasconcelos foi um dos ortopedistas pioneiros no Estado do Tocantins,
chegando a Gurupi (TO) em 1976. Casado com Glória Machado
Ago / Set / Out 2013

Aconteceu em Palmas (TO), no dia 29 de junho, o II Simpósio
Estadual de Ortopedia e Traumatologia. Participaram do evento
os amigos e professores Francisco Ramiro Cavalcante (GO) e
Alvino Francisco Neto (GO). “Nessa oportunidade contamos
com a presença de colegas de todo o estado, engrandecendo
as discussões e abrindo novas portas para novos encontros. A
SBOT-TO agradece a presença de todos, em especial aos nossos
palestrantes”, diz Elton Stecca Santana, presidente da SBOT-TO.
www.sbot.org.br
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Pará
SBOT-PA realizou 13º Congresso Paraense de Ortopedia
A programação contou com palestras, apresentação de e-posters, workshops e a exibição de duas cirurgias ao vivo comentadas, uma Reconstrução LCA, realizada pelos médicos Marco
Antonio Percope e Mário Carneiro, e uma osteossíntese do
fêmur, esta última realizada por Taglang.

 Diretoria da SBOT-PA e palestrantes convidados do congresso

A SBOT-PA realizou, nos dias 17 e 18 de agosto, o 13º Congresso
Paraense de Ortopedia e Traumatologia, em Belém, no Centro
de Convenções da Amazônia – Hangar, com a participação de
mais de 600 pessoas.

30

O evento foi considerado um sucesso entre os participantes e a
organização. “O congresso atendeu às nossas expectativas e faz
parte das nossas ações mestras ligadas à valorização do conhecimento, da especialização e da defesa profissional. O evento
também conseguiu mostrar o nosso comprometimento social;
ao propagar o conhecimento, conseguimos melhorar o atendimento na saúde pública e privada”, ressalta Rui Barros, presidente do evento.

Os médicos homenageados do congresso foram João Maradei (presidente de honra), José Aderson Lobão Barroso e
Takuo Koyama. Houve ainda as premiações do Dr. Humberto
Maradei (melhor tema livre), Dr. Júlio Cruz (melhor e-poster)
e Dr. Eduardo Braga (personalidade destaque), cujo vencedor dos prêmios foi o ortopedista Reginaldo Maurício Rios
de Moura.

Interiorização
A SBOT-PA também tem fortalecido a sua política de interiorização. Em abril, a regional realizou curso de Ortopedia para
médicos do município de Paragominas, localizado no nordeste do Pará. Um público de aproximadamente 100 profissionais de Paragominas e municípios da região participaram
do evento.
A diretoria aproveitou a ocasião e elegeu o médico Heribert
Neto como delegado regional. Outro curso está previsto para
ainda este ano, no município de Santarém, oeste do Pará.

Alagoas
Relatório de Atividades

 Da esq. para dir.: Hilton Barros, Rogério Barboza, Antônio Alicio e
Glauber Manso, após reunião clínica

a ) Reuniões clínicas mensais, com a participação de todos os
serviços de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do estado e o apoio das empresas BIOFIXADOR, PFIZER
e ZODIAC.
b ) Primeiro Clube do Pé em Maceió, com abrangência regional, com divulgação pela SBOT-AL e a participação de ortopedistas, residentes e membros da ABTPé. O evento foi
coordenado por Antônio Alicio Oliveira (AL) e teve como
Jornal da SBOT

moderador José Felipe Alozza (SP), que realizou palestras
interativas, buscando a participação de todos e com casos
clínicos da vivência da especialidade com foco nas lesões
do esporte.
c ) I Meeting da Região Nordeste de Cirurgia da Mão, organizado por Niceas Gusmão Filho (AL), Givaldo Trindade Rios
(AL) e Raimundo de Araújo Filho (AL). O evento contou com
a participação efetiva de diversos colegas do Brasil, entre eles
Arlindo Gomes Pardini Júnior (MG), Luiz Koiti Kimura (SP),
Rames Mattar Jr. (SP) e Fabio Henrique do Couto Soares (PE).
d ) Em 2014, Maceió sediará o 34º Congresso Brasileiro de
Cirurgia da Mão (27 a 29 de março) e o 15º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho (10 a 12 de abril).
A Regional Alagoas, que neste ano completa 40 anos de existência, aplaude a todos os professores convidados e participantes das atividades científicas pela oportunidade de fomentar
a difusão do conhecimento da Ortopedia e Traumatologia em
nossa região.
Glauber Manso
presidente da SBOT-AL
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Cirurgia da Mão
MÃO 2014
Atendendo aos pedidos dos especialistas,
Congresso em 2014 priorizará a discussão
e a democratização de informações
Marcado para os dias 27, 28 e 29 de
março de 2014, o 34º Congresso Brasileiro
de Cirurgia da Mão traz diversas novidades na programação científica, deixandoa mais interessante. Destaque para o programa, com horário diferenciado – as atividades serão realizadas das 7h às 14h –, e
modelo focado nos debates e discussões.
“O objetivo é montar um programa que seja enxuto e atraente
ao mesmo tempo. A prioridade são sempre as discussões, a
realização de mesas-redondas com muita discussão e poucas

aulas. As conferências serão realizadas
pelos convidados internacionais”, adianta
Sérgio Augusto Machado da Gama, presidente da Comissão de Educação Continuada (CEC).
Sérgio explica também que a participação dos especialistas na programação será mais abrangente. “Para o Congresso de 2014, o médico poderá enviar
o seu caso clínico para apresentação e,
caso aprovado, ele entrará na programação do evento. Ao contrário das mesasredondas tradicionais, que têm um coordenador que leva os casos para discussão, nesse ano teremos a apresentação
dos mais variados casos e de diversos médicos. É uma maior
oportunidade de participação para o especialista”, ressalta o
presidente da CEC.

Cirurgia do Joelho
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Jornada Regional tem excelente participação de profissionais do NE
Evento contou com cerca de 150 participantes de várias
cidades dos estados da BA, PE, RN e AL
A 4ª Jornada de Cirurgia do Joelho da Regional Nordeste, realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho nos dias 2
e 3 de agosto no Resort Vila Galé Marés, na Bahia, foi um grande
sucesso, atraindo cerca de 150 participantes. Em um clima de
total interação e descontração, os médicos acompanharam
durante os dois dias aulas e discussões sobre os principais
temas da especialidade.
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A comissão organizadora, a presença da diretoria da SBCJ e o
alto nível científico foram muito elogiados pelos inscritos, que
vieram de diversas cidades da Bahia e dos estados de Alagoas,
Pernambuco e Rio Grande do Norte. A programação científica
contou com aulas, discussões e mesas-redondas sobre Ligamento Cruzado Anterior (LCA), Ligamento Cruzado Posterior
(LCP), meniscos, artrose e ATJ primária e suas complicações e
revisões. O presidente da SBCJ, Hugo Cobra, destacou o empenho da comissão organizadora, especialmente o de Luiz Gustavo Seixas, pela excelente coordenação do evento.

www.sbot.org.br
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Artroscopia e Traumatologia do Esporte

Da esq. para dir.: Michael Simoni, Benno Ejnismann e Lúcio Ernlund

Fellowship 2013
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No dia 10 de agosto, Michael Simoni, Benno Ejnismann e
Lúcio Ernlund, respectivamente ex-presidente, atual presidente e 1º vice-presidente da SBRATE, se reuniram em São
Paulo para entrevistar os oito finalistas do programa de
Fellowship da SBRATE em 2013, com apoio institucional do
laboratório Sanofi. Nessa edição, o programa teve 95 inscritos e, após criteriosa seleção de currículo e fluência da língua inglesa, foram classificados oito finalistas que disputaram as duas vagas.
Os selecionados foram os médicos Augusto Thadeu Cardoso
Filho, do Rio de Janeiro, e Eduardo Louzada da Costa, de Minas
Gerais. Com bolsa integral, eles visitarão centros de referência
em Trauma do Esporte nacionais em Curitiba, São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, além de participar do Con-

gresso da SBOT em Curitiba, de um programa de intercâmbio
na Universidade de Stanford, nos EUA, e do curso Cadáver Lab,
da Colômbia. Essa foi a terceira edição do programa Fellowship,
considerado um sucesso por todos.

Augusto Thadeu Cardoso e Eduardo Louzada da Costa,
selecionados para o programa

Trauma Ortopédico
XX CBTO
Segundo Daniel Balbachevsky, presidente eleito da Sociedade
Brasileira de Trauma Ortopédico em 2014, a comissão organizadora está trabalhando para proporcionar um evento de alto
nível científico: “A grade científica foi elaborada visando priorizar assuntos do dia a dia do traumatologista brasileiro, como as
fraturas expostas, o atendimento ao politraumatizado, as fraturas no idoso e o tratamento de fraturas complexas com as últimas tendências mundiais, mas também confrontando com a
solução desses casos com implantes simples e convencionais”.
Programe-se para a 20a edição do Congresso Brasileiro do
Trauma Ortopédico. Evento acontecerá entre os dias 8 e 10 de
maio de 2014 na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.
Jornal da SBOT

Acesse o site: <www.traumaortopedico.med.br> e acompanhe as atualizações do Congresso, veja informações sobre
a cidade, turismo, hospedagem e transporte, programação
científica e social.
Ago / Set / Out 2013
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Cirurgia do Tornozelo e Pé

David B. Thordarson recebe homenagem de Augusto César Monteiro

Mark E. Easley ao lado do presidente
do Congresso, Henrique César Temóteo Ribeiro

16º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé
A ABTPé brinda o sucesso do 16º Congresso Brasileiro de
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, realizado na belíssima e acolhedora cidade de Fortaleza (CE), nos dias 2 a 4
de maio de 2013. Renomados médicos como David B. Thordarson (EUA), Mark E. Easley (EUA), Nicola Maffulli (UK), Cristian Ortiz Mateluna (CHL), Emílio Wagner Hitschfeld (CHL)
e Nuri Schinca (URY), abordaram temas de relevante inte-

resse para a especialidade. “Parabenizamos Henrique César
Temóteo Ribeiro, presidente do evento, e a comissão organizadora pela acolhedora receptividade a todos dispensada, pontualidade das atividades e pela excelência científica das exposições e debates”, diz Augusto César Monteiro,
presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia
do Tornozelo e Pé.

QUADRIL
Prova de SBQ teve 45 candidatos
inscritos

Foi realizada no dia 11 de setembro, nos auditórios do ‘Sheraton WTC Hotel’, em São Paulo, mais uma prova para candidatos a membro da Sociedade Brasileira do Quadril. A prova
deste ano foi feita em duas salas simultâneas, metade dos
candidatos submetendo-se primeiro à prova escrita, com 50
perguntas, e a outra metade passando pela prova oral, com
10 perguntas, cada candidato inquirido por um dos 28 examinadores voluntários. Na segunda fase os candidatos trocaram
de sala. Os aprovados tornaram-se membros da SBQ.

SBQ elege nova diretoria

Uma chapa de consenso, encabeçada por Sergio Delmonte
Alves, do Rio de Janeiro, foi eleito durante o XV Congresso da
Sociedade Brasileira de Quadril para dirigir a SBQ no biênio
2014/2015. O presidente eleito, que tem uma longa história
associativa de serviços prestados à SBQ, formou sua chapa
com, Itiro Suziki, no cargo de vice-presidente, com Guydo Marques Horta Duarte, tesoureiro, enquanto o secretário será Carlos Roberto Galia e o diretor científico Edmilson Takahiro Takata.

Regional da SBQ foi fundador e
criou o logotipo

principal projeto, reativar o Curso Avançado com Cadáver, também criação sua e que fez muito sucesso no passado, tanto no
Rio, como em Goiania, Recife e Fortaleza. “É a melhor maneira
de treinar e capacitar os R4”, garante ele.
O logotipo da SBQ foi imaginado por Ivo a partir de uma
cabeça de fêmur, que desenhou como um círculo. “Pintei de
vermelho para representar a inflamação, uma cabeça de fêmur
com artrose”, explica. Já a parte de cima do logo ele imaginou
como uma bacia estilizada, deixando um espaço branco em
curva, para representar a cavidade do acetábulo.
A ideia foi facilmente desenvolvida, mas para realiza-la buscou
a ajuda de um artista gráfico que trabalhava com ele no INTO,
do Rio de Janeiro, que montou os desenhos estilizados, fez
algumas experiências e no final, juntos, chegaram ao logotipo
atual, com a parte estilizada da bacia em azul escuro e os poucos integrantes da nascente entidade aprovaram.
Foi mais tarde que ao lado do logotipo foi acrescentada a sigla
SBQ e, logo abaixo, o nome completo, Sociedade Brasileira de
Quadril, e o símbolo passou a ser estampado em toda a papelaria da instituição, envelopes, no site, banners, papel timbrado.
E estampou também uma pontinha de orgulho que continua
até hoje em Pedro Ivo de Carvalho.

Na mesma eleição Pedro Ivo de Carvalho, que fundou a SBQ há
quase 20 anos, foi escolhido como futuro Regional do Rio de
Janeiro. Ele criou a entidade, até então um comitê da SBOT, e
desenvolveu o logotipo que é usado até hoje. Em meados de
setembro Ivo, que foi também o primeiro presidente da SBQ, foi
eleito para presidir a Regional Rio de Janeiro da entidade. Seu
Ago / Set / Out 2013
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Osteoporose e Osteometabólicas

Da esq. para a dir.: Bernardo Stolnicki (vice-presidente do Comitê de Doenças Metabólicas),
Michael Holick e Marcos Tadeu Richard (presidente do Comitê de Doenças Osteometabólicas)

Balanço: X Congresso Brasileiro Ortopédico de Osteoporose e Metabolismo
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O X CBOOM recebeu mais de 200 médicos de todo o País no
Hotel Pestana, em Copacabana, no Rio de Janeiro, entre os dias
29 e 31 de agosto, além de autoridades internacionais e nacionais, como o presidente da Associação Brasileira Ortopédica de
Osteometabolismo, Marcos Tadeu Richard Ferreira. Especialistas de diversas áreas apresentaram casos clínicos e participaram de mesas-redondas sobre assuntos pertinentes ao tratamento da osteoporose e doenças metabólicas em geral.
Entre os destaques, o evento recebeu a maior autoridade mundial em vitamina D, Michael F. Holick, que mostrou o resultado
de 40 anos de estudos na área. De acordo com o especialista, a
recomendação é que, desde bebês, as pessoas tomem sol para
que haja a sintetização da vitamina D. Segundo Holick, crianças
e adultos podem receber a medicação, mas obesos precisam
de uma dose extra, o dobro do que normalmente é utilizado
em um indivíduo de peso normal. “Não é aconselhável tomar
multivitamínicos, por conta do excesso de vitamina A”, alerta
o médico.
Marcos Tadeu Richard Ferreira corrobora as conclusões do
norte-americano. “É importante discutirmos o uso e as pesquisas recentes de vitamina D para que mais e mais pessoas evitem doenças crônicas. Quando se expõe de forma certa desde
criança, previne-se asma, diabetes, raquitismo e uma série de
outras doenças”, afirma o presidente da Associação Brasileira

Ortopédica de Osteometabolismo (ABOOM). A prescrição de
cálcio combinada com a vitamina D diminui em 58% as fraturas.
Outro assunto de essencial importância tratado no Congresso
foi a questão das férias medicamentosas para pacientes diagnosticados com osteoporose. O Dr. E. Michael Lewiecki, da New
Mexico Clinical Research & Osteoporosis Center, apresentou
estudos que comprovam que a suspensão temporária do tratamento é aconselhada quando há ingestão prolongada de algumas substâncias. No entanto, o médico ressaltou que a decisão
deve ser feita de forma individualizada para cada paciente.
De acordo com Lewiecki, pacientes em tratamentos por períodos de três a cinco anos com bifosfonatos precisam ser avaliados para que seja feita uma parada. “Normalmente aconselhase uma pausa de um a dois anos, mas não é uma regra”, afirma.
Segundo as pesquisas, o risco de fratura femural atípica cai em
70% ao ano depois que se para o tratamento.
No entanto, os benefícios mostram-se muito mais amplos e
constantes do que os efeitos colaterais. O uso de medicamentos
para osteoporose em pacientes que sofrem com a doença, além
de diminuir a mortandade, também atua na proteção contra o
câncer, principalmente dos cânceres gástricos. A boa notícia é
que, mesmo com a parada preventiva por alguns meses, os efeitos benéficos dos bifosfonatos continuam no corpo.

ASAMI
Atualização científica
O Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo realizou, de 5 a 7 de setembro, o XII Congresso Brasileiro de Reconstrução e
Alongamento Ósseo na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Segundo Paulo Roberto dos Reis, o evento teve dois temas centrais,
Infecção e Deformidades Congênitas, e foi uma excelente oportunidade para atualização científica. “Convidados internacionais e
nacionais puderam esclarecer dúvidas a respeito dos temas, bem como mostrar suas experiências nos assuntos abordados”, diz
Paulo Roberto.
Jornal da SBOT
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A NOVALGINA® 1G QUE VOCÊ CONHECE
AGORA EM UMA APRESENTAÇÃO
QUE VOCÊ VAI GOSTAR DE CONHECER.
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Chegou Novalgina® Efervescente. Toda a tradição da Novalgina®
que você conhece em uma nova apresentação com sabor limão.
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Novalgina®. Reinventando a tradição.

NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE.
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