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40o CBOTchê!
Com a presença de mais de 7 mil pessoas entre congressistas, expositores e profissionais 
de apoio, o 40o CBOTchê! confirma o sucesso já esperado e firma-se como o maior 
evento da Ortopedia na América Latina e um dos maiores do mundo 
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Envie comentários sobre as notícias publicadas 
neste número do Jornal da SBOT por e-mail 
(sbot@sbot.org.br), FAX (0800 7277268) ou por 
carta (Al. Lorena, 427 – 14º - CEP 01424-000 – São 
Paulo – SP). Sua participação é fundamental para 
tornar o SEU JORNAL DA SBOT ainda melhor! 

C o m e n t e 
as notícias 
publicadas 
nesta edição

PAINEL 
PROFISSIONAL

O Site da SBOT disponibiliza 
um espaço para divulgar 
oportunidades de trabalho. 
Se sua clínica ou hospital 
precisa de ortopedistas, 
basta enviar um e-mail 
com as informações para 
sbot@sbot.org.br 

Expediente

Veja também: 

40o CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
De 12 a 15 de novembro de 2008, Porto Alegre foi a 
capital da Ortopedia Brasileira, com mais de 7 mil parti-
cipantes no 40o CBOTchê!. Confira detalhes do maior 
evento da Ortopedia na América Latina
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Editorial

A Era do Doutor 
Zé Ninguém (DZN)

Novembro é um mês complicado 
para compromissos, porque na cidade 
grande o trânsito consumidor pré-natal 
é pesado, molhado e por isso a reu-
nião fora agendada para o início de 
dezembro. Estavam lá todas as pessoas 
convidadas, responsáveis pelos vários 
segmentos. Não gosto de usar, como 
modernamente o fazem, as palavras 
atores nem personagens, pois isto dá a 
idéia de que estão representando, em 
uma ficção ou peça teatral.

O assunto era, em suma, a quantas 
andam o conflito de interesses e como 
resgatar o comprometimento real 
de cada segmento em defesa do 
paciente. Por isso não foram 
admitidos atores! 

Na tarde embasbacada do 
domingo eu ainda ruminava 
o assunto árido do dia ante-
rior, e prenunciando coisas 
piores na telinha, como a 
figura não mais engraçada 
do tiranossáurico gordi-
nho, entrei num filme da 
sessão da tarde.

Meu filho tentou aler-
tar-me: cuidado! Embora do Spielberg, 
este filme é chato, longo e complicado. 
Não tive reação porque estava no pós-
prandial, relaxando com “un bicchiere 
di birra” e, de repente, só sei que fui 
tragado. Mergulhei naquela emblemá-
tica mensagem filosófico-cibernética 
do genial cineasta. Inteligência Artificial, 
quem não viu, veja. E se viu, reveja, 
porém, com outros olhos. Detalhes dos 
diálogos são verdadeiras pérolas visio-
nárias do que podemos nos transformar 
com esta robotização do comporta-
mento humano. O que poderia parecer 
ficção absurda e impossível, pode estar 
acontecendo agora.

Repare na profundidade de frases 
pontuais: o pequeno David se desco-
bre quase humano, só lhe faltavam os 
reais sentimentos. Encontra um adulto 
robô e este lhe diz: 

— A maior qualidade humana é a 
capacidade de perseguir seus sonhos, 

É o fundo do poço, é o fim do caminho 
No rosto o desgosto, é um pouco sozinho 
É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto 
É um pingo pingando, é uma conta, é um conto
São as águas de março fechando o verão, 
É a promessa de vida no teu coração

Águas de Março
Tom Jobim

mas como você não é humano, é 
melhor desistir.  O menino segue e, ao 
encontrar seu criador, trava com ele 
um intenso duelo: 

— Por que não sou? Por que não 
tenho? Por que não sinto? E referindo-se 
ao seu comportamento quase e muito 
próximo ao humano, afirma: 

esperto, inteligente. Aprendeu rápido os 
protocolos técnicos. A execução, bem, 
isto ele deixa por conta dos guias (metá-
licos e humanos, da empresa) e assim, 
leva a vida. Carro bom, namoradas, fes-
tas... tudo azul.

Recentemente tive problemas de 
urgência com um paciente e, não 
podendo atendê-lo, orientei-o a que pro-
curasse um hospital e tão logo fosse aten-
dido pedisse ao médico que me desse o 
retorno. Liguei para o plantão e falei com 
DZN. Dois dias se passaram e não con-
seguia encontrar o Doutor. Ele também 
não me ligou. Não tive coragem de ligar 
ao paciente e perguntar-lhe: 

— E aí, como foi? O que aconteceu? 
Procurei por mais um dia e nada. 
Estava num estágio em hospital 
mais afastado, disseram-me. Liguei, 
então, para o paciente e ele, cor-
dial e muito humildemente, agra-
deceu a atenção. Sobre o aten-
dimento, não sabia o nome do 
médico, não deu tempo, mas 
era alto, magro, de óculos e 
muito ágil. Perguntou ligeiro 
onde doía e já “mandou ver 

no pedido de RX”. Quando voltou, era 
um outro médico mais novinho, de 
cabelo negro e olhos saltados. Doutor, 
parece até que já estava com a receita 
pronta: entregou-me e com um sorriso 
verde, pediu que procurasse uma fisio-
terapia na UBS mais próxima de casa. 
No computês isto se chama: DELETE.

Moral da estória: estamos todos indo 
para a lixeira. Eu, que não tive como 
socorrê-lo no momento agudo, os 
coleguinhas anônimos, o doente, que 
continua com dor e, enfim, a tal relação 
médico-paciente.

Era: Verbo — indicativo de tempo passado do 
verbo ser; Substantivo — indicativo de um período, 
normalmente muito longo. Eu, particularmente, 
gostaria que nesse caso fosse empregado como 
um tempo de verbo. 

Feliz Ano Novo!

Cláudio Santili
Editor-chefe

O Chupa-Cabras

— Eu pensei que fosse o único! O cria-
dor lhe responde:  

— Não, David. O único é meu filho! 
Você é apenas o primeiro de uma série!

Aquilo bateu fundo. Será, meu Deus, 
que isto seria possível? O homem tor-
nar-se um autômato e vice-versa? Um 
igual ao outro, sem o diferencial essen-
cial que é o sentimento. Sentimentos 
de amor, ódio, compaixão e capaci-
dade de sonhar?

Voei longe. O pensamento, quando 
divaga torna-se perigoso, e, sem leme, 
nos transporta para o subconsciente 
que está inquieto, ali à tona, batendo, 
chamando. Foi quando me veio a ima-
gem do DZN. Médico novo, cordial e de 
família boa. Mal se graduara e já sabia 
que especialidade seguir. Não quero 
problemas, pensava. Farei uns ambula-
tórios, operarei eletivamente as coisas 
que me interessam e nos fins de semana, 
não quero compromisso. Garoto bom, 
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Prestando Contas
Diretoria da SBOT faz avaliação positiva das ações 

desenvolvidas em 2008 e destaca as principais atividades 
durante o ano 

No dia 18 de dezembro foi realiza-
da a reunião de transição das dire-
torias de 2008 e 2009, onde foram 
apresentadas as principais ações 
da SBOT em 2008. Tarcisio Barros, 
presidente da SBOT, afirmou que a 
Sociedade já desenvolve seus pro-
jetos de forma profissional e com-
petente. “Realizamos um trabalho 
de continuidade, com algumas ino-
vações, porém sem a necessidade 
de grandes adaptações ou mudan-
ças. A SBOT já é uma Sociedade 
sólida, com excelentes projetos e 
resultados”. 

Saiba, a seguir, quais foram as prio-
ridades da SBOT no ano de 2008: 

NOVAS COMISSÕES

n Criação da Comissão de Es-
tudos Epidemiológicos em Orto-
pedia e Traumatologia para ma-
peamento dos casos de cirurgias 
ortopédicas realizadas no Brasil 
anualmente através de um gran-
de levantamento epidemiológico 
para conhecer dados exatos em 
cada região do país. Essas infor-
mações permitem elaborar da 
melhor forma as estratégias de 
atuação. A Comissão está em ple-
no funcionamento e deverá apre-
sentar resultados em 2009;

Diretoria 2008

n Criação da Comissão Especial de 
Censo do Exercício da Ortopedia 
para levantamento sobre o número 
de ortopedistas não sócios da SBOT. 
Foi montado um grupo de trabalho 
coordenado por Moisés Cohen para 
identificar o tamanho desta socie-
dade paralela. Com estes dados, a 
SBOT estabelecerá ações para tra-
zer os colegas para a Sociedade;

n Criação da Comissão Especial de 
Ensino de Graduação em Ortope-
dia, com o objetivo de ampliar, esti-
mular e apresentar a especialidade 
de Ortopedia aos alunos de gradua-
ção das Faculdades de Medicina. A 
comissão, presidida por Olavo Pires 
de Camargo, realizou vários encon-
tros em 2008 com a participação 
média de 20 profissionais. 

REVISTA BRASILEIRA 
DE ORTOPEDIA

n A partir de 2009 toda a parte 
comercial e editorial da RBO pas-
sará para a responsabilidade da 
SBOT, garantindo que não haja 
interrupção do envio dos exem-
plares para os membros;

n Expansão da RBO para paí-
ses de língua espanhola, visando 
a fortalecer o nome da SBOT na 

A Diretoria da SBOT em 2008: Osvandre 
Lech, Fernando Baldy dos Reis, Romeu 
Krause, Tarcisio Barros, Claudio Santili, 
Geraldo Motta, Francisco Machado e 
Kodi Kojima (no detalhe).
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Diretoria 2008

teúdo para os websites de regionais 
e comitês que assim o desejarem;

n Disponibilização da assessora ju-
rídica da SBOT em mais um dia na 
semana, para atendimento exclusivo 
às regionais da SBOT. 

SEDE NACIONAL

Adequação das instalações da 
Sede Nacional, com as seguintes 
alterações: 

n Remanejamento da sala da CET 
visando a um melhor aproveita-
mento;

n Remanejamento do setor de 
Eventos para o segundo andar, em 
espaço ampliado e mais adequado, 
visando ao crescimento desta área 
em 2009;

n Ampliação das dependências do 
departamento de informática, inclu-
sive com a criação de uma sala de 
reuniões exclusiva desta comissão;

n Criação de nova sala de espera; 

n Criação de mais uma sala de 
reuniões para acomodar Comitês e 
Regionais;

n Adequação do quadro de fun-
cionários fato que trouxe econo-
mia considerável na folha de paga-
mentos.

TESOURARIA

n Contratação de auditoria inde-
pendente para avaliar contas no 
exercício 2008. Relatório final será 
apresentado na Comissão Executi-
va de Campinas. 

Tarcisio Barros 
Presidente da SBOT

América Latina. Como parte dessa 
visão, implantamos uma homena-
gem a um país da America Latina 
nos congressos brasileiros, come-
çando com o Uruguai, no Con-
gresso de Porto Alegre.

CONGRESSOS BRASILEIROS

n Demos início à discussão para a 
escolha de sedes fixas para o Con-
gresso da SBOT, seguindo proposta 
apresentada na reunião da Comis-
são Executiva. Poucas sociedades 
têm condições de organizar um 
congresso como o nosso e para 
mantermos essa qualidade teremos 
de escolher algumas cidades que 
ofereçam infra-estrutura adequada.

COMUNICAÇÃO

n Iniciamos um projeto para dar 
maior visibilidade à SBOT, começan-
do pela contratação de uma empresa 
de Assessoria de Imprensa. Este tra-
balho deu excelentes frutos em 2008, 
sobretudo no Congresso de Porto 
Alegre, e deverá ser continuado em 
2009. O próximo passo será investir 
num plano de marketing visando a 
aumentar nosso poder de captação 
de patrocínios públicos e privados. 

CAMPANHAS 
PÚBLICAS / PROJETOS 

GOVERNAMENTAIS

n Realização do projeto 100 Cur-
sos, idealizado pelo presidente Mar-
cos Musafir, em 48 cidades brasilei-
ras com patrocínio do Ministério da 
Saúde. O sucesso desta empreitada 
mostra a importância de continuar-
mos ações desta natureza;

n Realização do projeto Férias 
sem Traumas, que contou com pa-
trocínio governamental através do 
Ministério da Saúde.  Como parte 
das ações foi realizado, durante o 
Congresso de Porto Alegre, o Fó-
rum Fronteiras da Lei Seca, com a 
participação de autoridades, espe-
cialistas e alunos secundaristas do 
ensino público de Porto Alegre;

n Implantação do Projeto para a 
prevenção da Osteoporose – Im-
plantação de políticas de proteção 
para a saúde da pessoa idosa – com 
patrocínio do Ministério da Saúde;

n Projeto campanha de proteção 
para a saúde da pessoa idosa, já apro-
vado pelo Ministério da Saúde para 
execução em 2009; 

n Projeto de pesquisa sobre há-
bitos da população idosa, para im-
plantação em 2009.

 

REGIONAIS E COMITÊS

Apoio irrestrito às Comissões de 
Integração das Regionais e dos Co-
mitês, visando a estreitar relaciona-
mentos e resolver questões pontu-
ais. As primeiras ações efetivas des-
te trabalho foram: 

n Aprovação para o remaneja-
mento de mais um profissional para 
a secretaria dos comitês, que deve 
ser efetivado em janeiro/2009;

n Disponibilização imediata dos 
serviços de assessoria de imprensa 
para os comitês;

n Contratação já aprovada de um 
profissional para a geração de con-
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TEOT 2009 

Tudo pronto para o TEOT 2009 

Está tudo pronto para o Exame 
para obtenção do Título de Espe-
cialista em Ortopedia e Trauma-
tologia da SBOT. Com 616 can-
didatos inscritos, o Exame será 
realizado no The Royal Palm Plaza 
Hotel em Campinas, nos dias 08, 
09 e 10 de janeiro. Para este ano 
estão previstas mudanças aprimo-
rando os métodos de avaliação do 
candidato. 

Segundo Wilson Mello, pre-
sidente da Comissão de Ensino 
e Treinamento da SBOT (CET), 
regularmente a Comissão procura 
aprimorar os métodos de avalia-
ção dos residentes e dos serviços 
de treinamento proporcionando 
melhoria na qualidade do ensino. 
“Neste ano o Sistema de Captação 
de notas do Exame Oral e Físico 
será diferente. A grande vantagem 
será a segurança na captura dos 
conceitos, sem que seja necessária 
a migração de planilhas de dados”.

O novo sistema de avaliação 
será feito através de uma rede de 
computadores, diferentemente dos 
outros anos, quando a avaliação 
era feita através de radiofreqüên-
cia. “Quando o examinador der a 
nota, os dados já serão arquivados 
no servidor, evitando a transferên-
cia de arquivos”, explica Mello. 
Para evitar surpresas, o Sistema 
foi testado pelos examinadores 
no 40ºCBOT, em Porto Alegre. 
“É mais fácil para o examinador e 
mais seguro para o candidato”, res-
salta o presidente da Comissão. 

As mudanças no TEOT foram fei-
tas após avaliação pela Comissão 

Permanente para os Vestibulares 
da Unicamp (COMVEST). “Procu-
ramos saber qual é o grau de discri-
minação do nosso sistema de ava-
liação. Essas modificações tornarão 
o exame mais justo para o candi-
dato e mais eficiente na identifica-
ção das competências de cada um 
deles”, diz Wilson Mello.  

A expectativa da Comissão de 
Ensino e Treinamento é de que 
cada ano o TEOT seja mais efi-
ciente e que identifique candidatos 
com boa formação. “Nosso princi-
pal objetivo é identificar os melho-
res candidatos para que possamos 
endossar profissionais médicos 
especialistas em Ortopedia e Trau-
matologia com melhor qualidade, o 
que significa melhor atendimento à 
nossa população”, enfatiza. 

Para os candidatos inscritos, Wil-
son Mello deixa uma mensagem de 
confiança. “Esperamos que todos 
os candidatos fiquem tranquilos, 

pois eles participarão de um exame 
muito bem elaborado, com um 
passado que enobrece os vários 
colegas que passaram pela CET e 
com um futuro cada vez mais justo 
e eficiente na proposta de treinar e 
educar os ortopedistas sempre da 
melhor forma”, finaliza.

O Exame para obtenção do TEOT 2009, que acontece entre 
os dias 8 e 10 de janeiro de 2009, com 616 inscritos, terá 

mudanças que aprimoram o sistema de avaliação 

Wilson Mello, presidente da Comissão 
de Ensino e Treinamento da SBOT (CET)
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40o CBOTchê!

A Abertura Solene do 40º Congresso da SBOT. Ao lado, momento da entrada das 
Bandeiras, representando os estados. Abaixo, vista parcial do Centro de Exposições 
da Fiergs, com 108 empresas presentes

Ponto de encontro da 
Ortopedia Brasileira

De 12 a 15 de novembro de 2008, 
Porto Alegre foi a capital da ortope-
dia brasileira. Com 5.100 inscritos, 
os quatro dias de Congresso fica-
ram marcados pela intensidade do 
debate científico, resgate de valores 
institucionais e programação social 
variada. “Esse congresso vai mar-
car época”, foi o que falou Gilberto 
Camanho, presidente da Comissão 
Científica do 40o CBOTchê na aber-
tura do evento ao lado de Osvan-
dré Lech, presidente do Congresso, 
Romeu Krause e Tarcisio Barros, pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 
E com certeza marcou. 

Além do maior encontro da orto-
pedia brasileira, o 40o CBOTchê 
se diferenciou pelas novidades 
empregadas. Foram diversos avan-
ços apresentados no CBOT, que se 
renova e se aperfeiçoa a cada ano. 

Dentre elas: Proteção ambiental 
como tema-alerta. Palestrantes infor-
mando sobre Conflito de Interesse. 
Uruguai, o primeiro país homenage-
ado. Marketing eletrônico. Crachás 
enviados pelo correio. Pastas distri-
buídas nos hotéis. Secretarias des-
centralizadas (inscrições no dia, pré-
inscritos, palestrantes) foram à prova 
de tumulto e de filas. Uma central 
media-desk em cada anfiteatro. 
Nenhum notebook no púlpito. O 
livro histórico “40 CBOTs” distribu-
ído a todos. O livro “Cenas do Sul” 
distribuído aos palesrantes. Sessão 
Inaugural modificada, entremeando 
o protocolo com atividades culturais 
e musicais. Intensa programação 
social. “Pavilhão” comportando 108 
expositores com espaçosos corre-
dores, ar condicionado impecável, 
praças Alemanha e Itália, Estância 
SBOT, sinalização dinâmica. “Pré-

dio” com confortáveis dependências 
para as atividades administrativas. 
Esses foram todos os avanços conta-
bilizados durante o evento. 

Segundo Osvandré Lech, o con-
gresso foi, de fato, um grande 
encontro da ortopedia brasileira. 
“Tivemos um ótimo congresso. 

Com 5.100 congressistas inscritos, 108 expositores e cerca de 
2 mil profissionais de apoio, o 40º CBOTchê! foi considerado 

um dos maiores eventos já realizados pela SBOT 
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40o CBOTchê!

Reunião científica durante o Congresso 

O Uruguai foi o país homenageado

O resultado disso foi a distribuição 
de 7.600 crachás, 5.100 inscritos 
e a cidade de Porto Alegre literal-
mente tomada por todos os orto-
pedistas brasileiros e convidados”, 
comemora o presidente. Após 
um evento como esse, Osvandré 
só tem a agradecer. “Agradeço a 
todos! À SBOT, à Comissão Cien-
tífica, à Comissão Social, à Comis-
são Executiva Gaúcha, à Comissão 
de Salas, aos parceiros expositores, 
aos brilhantes palestrantes nacio-
nais e internacionais. Muito obri-
gado por nos ajudar a fazer um 
maravilhoso congresso”. 

Ciência de 
primeiro mundo 

Na parte científica o principal 
objetivo foi compactar em três dias 
todas as mídias informativas num 
contexto só. “Como as distâncias 
no Brasil são imensas e o congresso 
geralmente é a única forma efi-
ciente de informação do ortopedista 
brasileiro, resolvemos condensar 
em três dias a informação de ponta 
em caráter geral. Para isso fizemos 
um levantamento dos colegas mais 
presentes como conferencistas nas 
últimas cinco edições do nosso 
congresso e chegamos a uma rela-
ção de 130 nomes. Solicitamos a 
eles que indicassem os temas que 
consideravam mais importantes e 
encaminhamos para apreciação 

dos 13 Comitês de Especialidades 
da SBOT. Assim, tivemos uma idéia 
exata sobre os temas de maior inte-
resse dos colegas”, afirmou Gilberto 
Camanho, presidente da Comissão 
Científica do congresso.

Outra inovação do congresso foi a 
diluição das atividades dos comitês 

Tarcisio Barros transmite medalha da 
presidência da SBOT para Romeu Krause

Gilberto Camanho presidiu a 
Comissão Científica

Osvandré Lech, presidente 
do 40o CBOTchê!

pelos três dias do evento. “Conse-
guimos oferecer aos congressistas 
a possibilidade de assistirem, no 
mínimo, a três especialidades do seu 
interesse”, disse Camanho. Ele res-
saltou que nos últimos congressos 
da SBOT houve maior valorização 
dos palestrantes brasileiros, tendên-
cia que se manteve em Porto Ale-
gre. “Tivemos apenas cinco ou seis 
palestrantes internacionais convida-
dos pelo congresso. Não se justifica 
mais convidarmos estrangeiros em 
larga escala porque a qualidade téc-
nica dos brasileiros hoje se equipara 
aos melhores do mundo e isso ficou 
comprovado mais uma vez, com as 
salas dos conferencistas nacionais 
apresentando grande índice de pre-
sença”, finalizou.
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40o CBOTchê!

Programação Social
Festas, jantares e passeios marcaram 

as atividades sociais do 40º CBOTchê!

Durante oito meses a Comissão 
Social do 40º CBOTchê! trabalhou, 
de forma integrada e incansável 
criando as atividades sociais que 
envolveram os ortopedistas, seus 
acompanhantes e inúmeros apoia-
dores.Para iniciar a intensa progra-
mação, foi realizado o Jantar dos 
Líderes no dia 12 de novembro com 
a presença de 200 pessoas, entre 
palestrantes, convidados estrangei-
ros e diretorias da SBOT. 

Já para as 500 acompanhantes 
inscritas, às boas vindas foram feitas 
através de um grande almoço no 
Centro de Eventos Plaza. Segundo 
Marilise Lech, presidente da Comis-
são Social do Congresso, o principal 
objetivo da comissão foi integrar 
todas as convidadas. “Os eventos 
proporcionaram o encontro entre 
velhas amigas e novas amizades 
foram feitas”, comenta. No almoço, 
as participantes também conhece-
ram e contribuíram com os proje-
tos sociais da SBOT, o já tradicional 

Ama de Leite, o SBOT Arte, o NACE 
(Núcleo de Ações Comunitárias 
Especiais) e o recém criado SBOT 
Verde, cuja finalidade é a conscien-
tização ecológica. Martha Medeiros, 
cronista gaúcha, também esteve pre-
sente e realizou um talk-show com 

Apresentação do Grupo Tholl arrancou 
aplausos

Marilise Lech e Karin Schmalzigaug

o jornalista Túlio Millmam. “Abrimos 
nossa programação com chave de 
ouro!”, comemora Marilise. 

 Para a Cerimônia Oficial de aber-
tura do 40º CBOT foram implanta-
das novidades que atraíram todo o 

Comissão Social do 40o CBOTchê! 

Acompanhantes se reúnem no Parque 
Moinhos de Vento

Almoço das Acompanhantes
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40o CBOTchê!

público. “Pela primeira vez mescla-
mos os discursos com atividades 
culturais e musicais. A platéia ado-
rou”, comenta Marilise. Durante a 
cerimônia realizada no Teatro do 
SESC-FIERGS, a Orquestra de Flau-
tas da Escola Villa-Lobos apresentou-
se, além do Grupo de Arte Circense 
Tholl, humoristas, cantores e poetas 
gaúchos. Após a abertura oficial do 
Congresso, foi realizado coquetel 
que reuniu os congressistas e acom-
panhantes. 

 A Comissão Social também pen-
sou na integração dos congressistas 
com a cultura do Rio Grande do 
Sul. “Para isso, realizamos a Festa 
das Etnias com comidas e músicas 
típicas do sul”, fala Marilise. A festa 
animada com cerca de 7.000 convi-
dados, terminou com um sorteio de 
um carro para as acompanhantes. 
A contemplada foi Carmen Lima de 
Fraiburgo, de Santa Catarina. 

Além das festas foram criados 
também espaços para o lazer, com-

pras e relaxamento das acompa-
nhantes e congressistas. O Espaço 
Mulher e o Kids-Care no Hotel She-
raton e o Espaço Zen e o Empório 
Gaúcho na FIERGS foram ponto 
de encontro entre amigos e ami-
gas. No último dia do Congresso 
foi realizado o Momento Saúde 
que contou com uma caminhada 
no parque Moinhos de Vento e 
almoço de encerramento com 
curso de degustação de vinhos no 
Restaurante Quixote. 

Para Marilise o principal compro-
misso da Comissão Social é tornar 
os dias de trabalho e estudos mais 
prazerosos, pois quando isto é feito 
entre amigos o envolvimento e o 
êxito são ainda maior. “Por isso pen-
samos em todos os congressistas e 
acompanhantes na hora que elabo-
ramos nossa programação social. 
Com tantas atividades, acredito que 
atingimos nosso objetivo”, finaliza a 
presidente da Comissão Social do 
40º CBOTchê!. 

41o CBOT e Biomecânica sorteiam um carro novo para as acompanhantes. 
Na foto: Renato Graça, Marilise Lech, Sonia Maria Pengo, Carmen Lima de Fraiburgo 
(a comtemplada), Roberto Pengo (presidente da Biomecânica) e Osvandré Lech 
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Discussão de caso clínico durante a Reunião da Comissão de Dignidade e Defesa Profissional

Congresso da SBOT

Dignidade e Defesa Profissional 
é tema durante CBOTchê! 

No dia 14 de novembro, durante 
o 40º CBOTchê!, a Comissão de 
Dignidade e Defesa Profissional rea-
lizou uma Reunião para fomentar a 
discussão e a consciência da cate-
goria sobre a importância do tema 
“Exercício Profissional”. Foram dis-
cutidos os principais desafios atuais 
da classe médica, remuneração e a 
imagem do profissional perante a 
sociedade, muitas vezes deturpada 
pela imprensa. 

Ineditamente foi promovida 
uma mesa redonda com a apre-
sentação de um caso real de 
denúncia. Segundo Robson Aze-
vedo, presidente da Comissão de 
Dignidade e Defesa Profissional 
a realização da mesa redonda 
pôde orientar todos os profissio-
nais. “`Pela primeira vez a platéia 
teve a oportunidade de interagir 

no estudo do caso e isso foi muito 
importante para orientarmos os 
médicos sobre o comportamento 
adequado do ortopedista dentro 
do centro cirúrgico e em sua prá-
tica diária”, fala. 

Robson Azevedo ressaltou tam-
bém a importância das regionais 
designarem especialistas para 
defenderem a profissão em cada 

região. De acordo com ele, há 
necessidade de uma maior cons-
cientização com o tema. “Todos 
os médicos estão preocupados, 
mas na hora da discussão pou-
cos participam. É importante que 
tenham a consciência de que, 
além da atualização científica, 
falar sobre a profissão também é 
importante”, finaliza.

A participação dos congressistas 
foi o diferencial da reunião

Robson Azevedo, presidente da Comissão 
de Dignidade e Defesa Profissional
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Projetos Diretrizes

Novas diretrizes em 
Ortopedia e Traumatologia 

A Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia (SBOT) 
em parceria com a Associação 
Médica Brasileira (AMB) e o Con-
selho Federal de Medicina (CFM), 
lançou a 7ª edição do livro Projeto 
Diretrizes com 40 novas diretrizes 
em ortopedia e traumatologia. O 
lançamento do livro aconteceu 
durante o 40º CBOTchê! com a 
presença do ortopedista Roberto 
Canto, um dos autores do livro. 

O objetivo principal do livro 
é conciliar informações da área 
médica a fim de padronizar con-
dutas que auxiliem o raciocínio e 
a tomada de decisão do médico. 
“O livro servirá para o médico 
buscar qual é a melhor evidên-
cia, o melhor trabalho científico 
na área em que ele necessita uma 

informação”, disse Roberto Canto 
em entrevista ao Jornal da SBOT 
durante o congresso. 

Ele ressaltou também que o grande 
desafio do Projeto é manter sempre 
as diretrizes atualizadas. “Precisamos 
ter registrado as melhores evidências 

científicas de diferentes aspectos da 
vida humana. Vamos reciclar esse 
material periodicamente acompa-
nhando sempre os avanços tecnoló-
gicos e científicos”, ressaltou. 

Para elaboração do Livro Projeto 
Diretrizes foram avaliados mais 
de mil estudos sobre o tratamento 
clínico e cirúrgico na área de orto-
pedia. As diretrizes foram elabo-
radas pelos profissionais da SBOT 
com a participação de outras seis 
especialidades: Colégio Brasileiro 
de Radiologia, Associação Brasi-
leira de Cirurgia da Mão, Socie-
dade Brasileira de Reumatologia, 
Sociedade Brasileira de Neuro-
cirurgia, Sociedade Brasileira de 
Neurofisiologia Clínica e Federa-
ção Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia.

Da esquerda para direita: Anastacio Kotzias, Alexandre Palottino, Vincenzo Giordano Neto, Kodi Kojima, Ingo Shneider, 
Roberto Canto e Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral

Tarcísio Barros e o presidente da Comissão 
de Diretrizes da SBOT, Roberto Canto
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Eleições SBOT

Álbum da SBOT 

SBOT elege Diretoria de 2011

No dia 15 de novembro, 
durante o 40º CBOTchê!, foi rea-
lizada a eleição para diretoria de 
2011 da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia. Das 
8h às 15h, os médicos membros 
da SBOT votaram através de com-
putadores localizados na Estância 
SBOT. No final do dia foram con-

tabilizados 1532 votos, sendo 1236 enviados 
pelo correio anteriormente e 296 votos rece-
bidos no dia da eleição. O resultado foi divul-
gado através de Assembléia Geral Ordinária 
na Sala Porto Alegre, no final do Congresso. 

A eleição da SBOT acontece todos os anos 
durante o Congresso Brasileiro da Sociedade 
e a diretoria completa é eleita com três anos 
de antecedência através do voto direto e 
secreto dos membros titulares. O presidente 
eleito ocupará os cargos de 2° e 1° Vice-Pre-
sidente, respectivamente, nos dois anos que 
antecedem o seu mandato. Para a eleição de 
2011 ficou definida a seguinte diretoria:

Membros da SBOT elegem nova diretoria, pelo voto

Diretoria 2011Diretoria 2011

Sucesso estampado

Durante o 40º CBOTchê! foi distri-
buído o Álbum de Figurinhas da SBOT. 
O álbum foi considerado sucesso abso-
luto por todos os congressitas que cor-
reram até o último minuto para conse-
guirem todas as figurinhas. No final do 
Congresso foi realizado um sorteio que 
premiou cinco congressitas, dos 60 que 
conseguiram preencher todo o álbum. 
Todos os congressistas puderam parti-
cipar do sorteio. Era necessário, apenas, 

entregar o álbum completo na Estância 
SBOT até o meio dia de 15 de novembro 
de 2008. Concebido com o objetivo de 
tornar-se uma brincadeira entre amigos 
ortopedistas, o álbum exibiu quem são 
aqueles que trabalham para colocar à 
disposição de todos os médicos as ferra-
mentas necessárias para atualização cien-
tífica e de brigar pelos direitos da classe 
ortopédica. Com certeza todos que 
participaram dessa saudável brincadeira 
reviveram os momentos inesquecíveis da 

infância quando a busca pela “figurinha 
carimbada” para completar o álbum era 
a principal motivação.

Parabéns aos vencedores
Antonio Augusto Carvalho

ganhador de uma passagem aérea 
para o Annual Meeting da AAOS 

em Las Vegas, 2009 

Luiz Carlos Lopes
ganhador de uma hospedagem 

em Las Vegas, durante o 
Annual Meeting da AAOS 2009

Luiz Henrique Penteado 
ganhador do pacote para o 

41º CBOT no Rio de Janeiro em 2009

Dara Duarte Junior
ganhadora do Notebook 

Antonio Guilherme Padovani Garofo 
ganhador do Notebook

Os prêmios serão entregues em Janeiro de 2009O sorteio foi realizado no final do 
Congresso e premiou cinco congressistas

Parabéns aos vencedores

Osvandré Lech, presidente eleito 
da SBOT 2011

Presidente
Osvandré Lech

Secretário Geral
Jorge dos Santos

1O Secretário
Marcelo Mercadante

2O Secretário
Ney Coutinho Pecegueiro 

do Amaral

1O Tesoureiro
Adalberto Visco

2O Tesoureiro
Reynaldo Jesus-Garcia Filho
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Vinheta
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Campanhas 

Fórum “Fronteiras 
da Lei Seca”

No dia 12 de novembro, durante 
o Pré-Congresso do 40ºCBOTchê!, 
foi realizado o Fórum “Fronteiras da 
Lei Seca” coordenado por José Sér-
gio Franco, presidente da Comissão 
de Campanhas Públicas e Respon-
sabilidade Social da SBOT. Foram 
apresentados os números de mor-
tes que a lei efetivamente evitou e 
dados sobre a redução do número 
de acidentes e traumatismos que 
exigem atendimento dos médicos 
e hospitais, além de uma primeira 
avaliação científica e completa 
sobre os efeitos da lei seca. 

Segundo José Sérgio Franco, o 
Fórum pôde avaliar os efeitos da lei 
seca de maneira condizente. “Como 
a nova lei entrou em vigor no dia 
20 de junho, cinco meses foi um 
prazo adequado para avaliação”, 
afirma Franco. Com uma programa-
ção intensa, foram discutidos temas 
como as causas dos acidentes de 
trânsito, vigilância e prevenção de 
violências e acidentes, atendimento 
à emergência traumática, infração 
administrativa e penal, o papel da 
Brigada Militar na defesa do cida-
dão, entre outros. Participaram 
do evento o Ministério da Saúde, 
através da Secretaria de Vigilân-
cia e Saúde, o vice-governador do 
RS, Paulo Feijó, a Polícia Militar e 
ONGs de conscientização.

Para o especialista, as estatísti-
cas divulgadas até agora sobre os 

efeitos da “Lei Seca” não mostram 
um quadro suficientemente deta-
lhado. “Sabemos que nos 61 mil 
quilômetros de rodovias federais, o 
total de mortes baixou de 620 para 
530 no mês de julho, por exemplo”, 
diz Franco. Porém, ele lembra que 
não bastam esses dados. O que os 
médicos e também a sociedade 
precisam saber é se, passado o pri-
meiro impacto, os motoristas não 
estão voltando a beber. “É preciso 
ter certeza de que a fiscalização vai 
continuar adequada, pressionar as 
autoridades para que os policiais 
tenham bafômetros em quantidade 
e bem distribuídos, não interromper 
as campanhas de conscientização, 
como a que a SBOT desenvolve 
desde 2007”. 

Por isso a SBOT decidiu refazer 

nos mesmos locais e com a mesma 
amostragem a pesquisa que realizou 
no ano passado entrevistando uni-
versitários motoristas, acompanhan-
tes de motoristas e motociclistas. 
“Um ano depois e na vigência da 
nova lei, precisamos saber até que 
ponto aumentou a conscientização, 
para determinar onde e como deve 
ser intensificada nossa campanha 
que no fundo, é uma campanha 
pela vida”, diz o médico. Para ele, 
a “Lei Seca” é um avanço, mas por 
enquanto uma ferramenta que será 
melhor ou pior usada, dependendo 
da análise científica das mudanças 
que provocou na sociedade, da 
otimização dos seus efeitos, e isso, 
conclui, só será alcançado através 
de um trabalho longo e detalhado, 
que a SBOT está disposta a liderar. 

Durante o Pré-Congresso do 40º CBOTChê!,  
profissionais da área da saúde e autoridades debateram 

os principais efeitos da lei seca no país

Paulo Feijó (vice-governador do RS), José Sérgio Franco e Fábio Dal Molin
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Próximo Congresso da SBOT 
acontecerá no Rio de Janeiro

Renato Graça, presidente do 41º CBOT

Estande do 41o CBOT durante o congresso em Porto Alegre

41º CBOT

Idealizado para remeter aos 
botequins famosos do bairro da 
Lapa no Rio de Janeiro, o estande 
do próximo CBOT recebeu elogios 
dos diversos visitantes que foram 

até lá ouvir um chorinho carioca ou 
tomar um chopp no final da tarde. 
“O objetivo foi mostrar o nosso 
-Bar Carioca- como um cartão de 
visitas do 41º Congresso Brasileiro 
de Ortopedia e Traumatologia 
que acontecerá no Rio de Janeiro. 
Acho que acertamos na escolha do 
estande, projetado com a cara da 
cidade maravilhosa”, diz Renato 
Graça, presidente do 41o CBOT.

O estande também, pela pri-
meira vez, recebeu inscrições para 
o próximo evento. “É a primeira 
vez que o congressista pôde se 
inscrever com um ano de antece-
dência para o próximo congresso”, 
fala Renato. Romeu Krause, presi-
dente da SBOT no ano de 2009 foi 
o primeiro a efetuar sua inscrição. 

Foi lançado também o portal do 
próximo evento no Rio de Janeiro. 
O 41º CBOT será realizado de 31 
de outubro a 02 de novembro 
de 2009 no Riocentro. “Estamos 
estimulando que os visitantes se 
hospedem na região da Barra da 
Tijuca, São Conrado e Recreio, 
pois pretendemos realizar todas 
as atividades sociais e científicas 
nessa região”, comenta. São espe-
rados mais de 7 mil visitantes ao 
Rio de Janeiro. “Nossa cidade está 
moderna, o Riocentro reformado 
e tudo muito bonito para receber 
os ortopedistas e acompanhantes 
no próximo Congresso. Teremos 
uma área de 30 mil metros qua-
drados para exposição comercial 
e para os auditórios”, finaliza 
Renato Graça, sem deixar de 
acrescentar que a época em que 
o Congresso irá ocorrer será per-
feita para todos. “Marcamos o 
próximo CBOT no feriado e no 
final de semana para não atrapa-
lhar a agenda do médico”.

Visite: www.cbot2009.com.br
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Registro de Cirurgias de Coluna 

SBOT terá registro de 
Cirurgias de Coluna

Foi realizado no dia 24 de 
outubro um Workshop sobre o 
software Spine Tango, programa 
utilizado pela Sociedade Euro-
péia de Coluna para registros 
dos casos de cirurgia de coluna. 
O workshop foi ministrado pelo 
responsável pelo programa, pro-
fessor Christopher Röeder da 
Universidade de Bern, Suíça, que 
apresentou o programa para dez 
cirurgiões de coluna, membros da 
SBOT e formadores de opinião. 

Segundo Fernando Façanha, 
presidente do Comitê de Pato-
logia da Coluna, a vantagem do 
software será a grande coleta de 
dados sobre os casos de cirurgia 
de coluna. “É uma troca mundial. 
Esse Banco de Dados já está dis-

ponibilizado em todos os países 
da Europa, nos Estados Unidos, 
no México e agora no Brasil. 
Através dele, poderemos analisar 
todos os casos cadastrados obser-
vando os sucessos cirúrgicos e 
eventuais problemas que pode-
rão surgir”.

O software será disponibilizado 
para os membros da SBOT que 
através de um cadastro inicial e 
uma senha de acesso irão registrar 
os seus casos online. Os dados 
registrados serão arquivados de 
maneira sigilosa no Banco de 
Dados da Universidade de Bern, 
na Suíça, berço do programa de 
registros. Para fazer o cadastro o 
médico irá acessar o site: http://
www.eurospine.org/p31000030.

html. “Pretendemos disponibili-
zar o cadastro no site da SBOT, 
mas por enquanto o registro será 
feito através da Sociedade Euro-
péia de Coluna”, diz Façanha. 

A preocupação em verificar os 
serviços médicos prestados no 
Brasil, além da manter o padrão 
de qualidade das próteses orto-
pédicas é uma constante para a 
SBOT. “Exatamente como o Pro-
jeto Piloto de Registro de Próteses 
de Quadril e Joelho, vamos acom-
panhar e avaliar o que tem sido 
feito, documentando os casos de 
cirurgias de coluna. Esse trabalho 
visa a melhoria do atendimento 
prestado à população, além da 
atualização constante dos nossos 
médicos”, finaliza Façanha.

Em pé (da esquerda para direita): Sérgio Zylberstejn, Fernando Façanha, Roberto Vialle, Sérgio Okane, Robert Meves, William Jacobson, 
Roberto Sakamoto e Edson Pudles. Sentados (da esquerda para direita): Helton Defino, Christopher Röeder e Luis Carlos Sobania.
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 Espaço Jurídico

A medicina e o direito
Nos dias 03 e 04 de dezembro, 

marcamos presença na I Jornada 
Médico-Jurídica do Rio Grande do 
Sul e VI Jornada Médico-Jurídica 
da FENAM, representando a SBOT. 
Foi um grande evento, cujos reno-
mados juristas e profissionais da 
medicina do Brasil e do exterior 
debateram questões de importân-
cia e destaque na área do direito-
médico. Sim, começa a nascer e 
ganhar força uma nova disciplina, 
uma grande parceria, que tem 
tudo para ter êxito, gerada pelo 
relacionamento médico-paciente, 
o qual, no Brasil, a exemplo do 
resto do mundo, vem sendo ana-
lisado sob as mais variadas óticas, 
levando em consideração os direi-
tos e garantias constitucionais, 
protegidos pela Carta Cidadã de 
1988, os órgãos de proteção dos 
direitos da coletividade, os expres-
sivos avanços tecnológicos, sem 
contar o paciente, cada vez mais 
informado, exigente, vigilante e em 
constante e veloz busca de conhe-
cimentos através da internet. 

 A abertura foi feita pelo Presi-
dente da FENAM e do SIMERS, Dr. 
Paulo de Argollo Mendes e, entre 
os palestrantes o evento contou 
com os representantes da Anvisa 
do Distrito Federal, a farmacêutica 
Patrícia Serpa, da Comissão Especial 
de Bioética, Biodireito e Biotecnolo-
gia da OAB, Dr. Hermes de Freitas 
Barbosa, da Dra. Lívia A. Callegari 
da OAB/SP, dos Desembardadores 
do Rio Grande do Sul, Dr. Francisco 
José Moesch, Odone Sanguiné 
e Tupinambá Pinto de Azevedo, 
do Dr. Sami El Jundi da FENAM, 
SIMERS e Faculdade de Direito 
da UFRGS, do Dr. Carlos Frede-
rico Guazelli, Defensor Público do 
R.G.S, entre tantos outros expressi-
vos pensadores. 

Entre os expoentes internacionais, 

estavam o médico norte-americano 
Allen Kachaia, da Havard Medical 
School, falando sobre gestão de 
risco e a experiência no Brigham 
and Women´s Hospital e o advo-
gado Julian Solano, da Associação 
Médica da Costa Rica.

Além do relacionamento médico-
paciente, a regulação da atividade 
profissional em saúde no Brasil, 
perícia médica, responsabilidade 
civil na atividade médica, respon-
sabilidade patrimonial do Estado na 
terceirização se serviços de saúde, 
foram alguns dos temas tratados e 
debatidos.

No encontro, durante o primeiro 
dia, foi fundada a AGADIMES, 
a Associação Gaúcha de Direito 
Médico, a mais nova entidade do 
Rio Grande do Sul - sob a presidên-
cia do Dr. Eduardo Dantas e vice-
presidência do Dr. Sami El Jundi - a 
exemplo da pioneira Associação 
Pernambucana de Direito Médico 
e Saúde, a APEDIMES.  

Qual é a base do Direito-
Médico?, devem estar se ques-
tionando os que desconhecem o 
assunto. Com o fundamental pro-
pósito de assegurar os dois lados da 
cadeia, profissionais do direito lan-
çam esse desafio e se aproximam 
da área médica e de seus pares, 
para melhor entendimento das 
dificuldades que tanto afligem o 
médico, temerário de exercitar sua 
arte, e o paciente, a cada dia mais 

em “guerra” com o médico. Fica 
claro que não há como avançar no 
assunto sem entender o que pensa, 
sente e deseja o paciente e de que 
maneira o médico corresponderá e 
atenderá a essa gama de necessida-
des. Para tanto, é fundamental que 
as linguagens, científica e jurídica, 
se mesclem e se traduzam, possi-
bilitando a produção de formas de 
proteção ao médico e ao paciente 
que iniciam um relacionamento.   

Todos sabemos que a doença 
abarca dores físicas, sofrimen-
tos psíquicos e morais e não há 
como minimizá-los ou tentar curá-
los sem avaliar e compreender o 
doente como um todo, no seu 
mais profundo e escondido íntimo. 
Para tanto, o médico deve se valer 
não só de seu conhecimento, da 
técnica, da experiência e da habi-
lidade, mas, transcender a própria 
arte e penetrar na alma de um ser 
carente e indefeso, que deseja 
viver bem e ser feliz.   Como equi-
librar as emoções, exercitar os 
deveres e preservar os direitos de 
ambos, ao mesmo tempo? Como 
resguardar um e outro, com igual-
dade e isenção? 

Conhecendo as necessidades 
individuais e fazendo com que 
ambos se respeitem mutuamente. 
Eis a importância do direito nesse 
cenário de atritos, cujas ferramen-
tas devem ser desenvolvidas e uti-
lizadas, primeiramente, em caráter 
preventivo e orientador. Por isso 
estivemos no magnífico encontro, 
assim como temos estado em tan-
tos outros de igual envergadura, 
visando trazer repertório para a 
SBOT nessa trajetória que, certa-
mente, só trará frutos a todos os 
associados.

Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica
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Foi realizada a eleição para a nova 
diretoria do Comitê Asami para o biê-
nio 2009/2010 que definiu os seguin-
tes cargos:  

A Unifesp está em processo de 
escolha do seu novo reitor. Na 
primeira etapa, caracterizada por 
uma consulta à comunidade, o or-
topedista e ex-presidente da SBOT, 
Walter Manna Albertoni, foi o mais 
votado pelos cerca de 4 mil alu-
nos, docentes e funcionários que 
compareceram às urnas nos dias 
01, 02 e 03 de dezembro. No dia 

10 de dezembro, o Conselho Uni-
versitário da Unifesp referendou o 
resultado das eleições e também in-
dicou o nome de Albertoni. A Uni-
fesp já encaminhou ao Ministério 
da Educação uma lista tríplice para 
a definição do seu futuro reitor. A 
decisão cabe ao ministro Fernando 
Haddad e deverá ocorrer no inicio 
de janeiro de 2009.

Presidente – Hilário Boatto 
Vice Presidente – Rubens Fichelli 
Júnior 
1º secretário – Fernando Adolphsson 
2º secretário – Marcus Aurélio Preti 
1º Tesoureiro – Paulo Roberto Reis 
2º tesoureiro – Renato Amorim

Segundo Hilário Boatto, novo pre-
sidente da Comissão, a diretoria se 

empenhará em realizar novas ativi-
dades incentivando a participação 
de todos em reuniões científicas 
mensais, cursos e workshops, divul-
gados a partir do ano que vem. “Es-
tamos cientes da responsabilidade 
frente à divulgação do conhecimen-
to e avanços do método de fixação 
externa”, comenta.

Unifesp indica Walter Albertoni 
para reitoria

Comitê Asami 
elege nova 
diretoria

No dia 11 de dezembro a SBOT Re-
gional de Minas Gerais lançou o livro 
“A Ortopedia nas Gerais-Memórias da 
SBOT-MG”, produzido e editado pelo 
Armazém de Idéias, além de comemo-
rar 50 anos de existência. Segundo o 
Presidente da SBOT-MG, Marcelo Ster-
nick, o livro busca valorizar as pessoas 
que ao longo da história contribuíram 
para a ortopedia praticada em Minas 
Gerais alcançar o nível de excelência 
que possui hoje. 

Divido em três partes, a publicação 
relata a história geral da ortopedia des-
tacando os fatos mais relevantes que 
aconteceram tanto no nível estadual 

quanto nacional, entre eles, a edição 
da Revista Brasileira de Ortopedia e o 
teste para Obtenção do Título de Es-
pecialista em Ortopedia e Traumatolo-
gia. Na segunda parte, há o histórico 
dos serviços credenciados, que atual-
mente são 15 em Minas Gerais, e a 
última traz a história da ortopedia no 
interior de Minas Gerais, através das 
Seccionais da SBOT-MG. O livro traz 
ainda uma homenagem aos ortopedis-
tas mineiros que foram presidentes da 
SBOT nacional, José Henrique Matta 
Machado, Márcio Ibrahim de Carva-
lho, Neylor Pace Lasmar e Arlindo Go-
mes Pardini Júnior. 

Regional de Minas Gerais lança o livro 

Marcelo Sternick, 
presidente da SBOT-MG
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Tanto na consulta à comunidade 
quanto no Conselho Universitário, 
o nome indicado para a Reitoria da 
Unifesp foi o do ex-presidente da 
SBOT, Walter Manna Albertoni
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Espaço dos Comitês

Traumatologia Desportiva

Foi com muito pra-

zer que recebi a incum-

bência de conduzir o 

Comitê de Traumato-

logia Desportiva para a 

gestão de 2009 e 2010. 

Não tenho dúvidas de 

que vou trabalhar muito 

mais, porém terei o pra-

zer de compartilhar a 

experiência de colegas 

da área esportiva no 

sentido de melhorar cada vez mais a ciência e a educação 

médica nesta área nova da nossa especialidade ortopédica.  

Nosso evento maior, que acontece a cada dois anos, será rea-

lizado em Belo Horizonte, de 11 a 13 de junho de 2009, em 

conjunto com a Sociedade Brasileira de Artroscopia, e tere-

mos, além de convidados internacionais de peso uma progra-

mação muito voltada à ciência, já que teremos a possibilidade 

de ter 42 temas livre, em horários nobres da programação. O 

intuito é que possamos cada vez mais conhecer a realidade de 

cada serviço que trabalha com esportistas, e que cada vez mais 

médicos do esporte possam estar ligados ao que acontece de 

melhor no cenário de educação médica nesta área.

Já temos confirmados, pela primeira vez em nosso país, a 

presença do Dr. Nicola Mafulli - hoje uma das pessoas que mais 

tem publicações na área de tendinopatias - e do Dr. Savio Woo, 

pesquisador de renome internacional que nos abrilhantará com 

o que tem de mais moderno em termos de pesquisa na área da 

Traumatologia Desportiva. Para o ano que vem pretendemos 

ampliar o número de sócios e continuaremos com os eventos 

regionais em diversas cidades do país, complementando o que 

vinha sendo feito nestes últimos anos pelo Dr. Edílson Thiele, 

que realmente soube conduzir o barco da Maratona de Trauma-

tologia Desportiva com maestria. Espero contar com a sugestão 

de todos, e desde já me coloco a disposição para qualquer con-

tato pelo e-mail (rogerio@neoesporte.com.br).  

Saudações esportivas a todos.

Rogerio Teixeira da Silva

Up To Date

FACULDADE DE MEDICINA • U S P

6° Curso Interinstitucional de 
Traumatologia Ortopédica 

Será realizado nos dias 24 e 25 de abril 
de 2009 o 6° Curso Interinstitucional de 

Traumatologia Ortopédica no Teatro Mar-
cos Lindenberg na Unifesp/EPM. Durante 
o Curso serão abordados Trauma de Alta 
Energia e Fratura da Pelve e Acetábulo. 
As inscrições podem ser feitas pelo site 

- http://proex.epm.br/eventos/even.htm 
até o dia 27 de março de 2009. 

V COTCOB  
Será realizado em Brasília, de 13 a 15 de 
agosto de 2009, o V Congresso de Orto-
pedia e Traumatologia do Centro Oeste 
- COTCOB. Mais informações com a SBOT 
Regional Distrito Federal por email: sbo-
tdf@ambr.com.br, ou telefone: (61)3346-
8148, com Olga. 

VII Curso Preparatório TEOT 
da SBOT Regional Rio Grande 

do Sul 
A SBOT Regional do Rio Grande do Sul já 
definiu as datas de 2009 para o próximo 
curso preparatório para o Exame de Obten-
ção do Título do Especialista em Ortope-
dia e Traumatologia da SBOT. Realizado na 
Associação Médica do Rio Grande do Sul 
– AMIRGS, em Porto Alegre o evento ocor-
rerá nas datas: 07 de março, 04 de abril, 23 
de maio, 20 de junho, 11 de julho, 15 de 
agosto, 26 de setembro, 17 de outubro, 14 
de novembro e 12 de dezembro. Informa-
ções e inscrições através do site: http://
www.ccmeventos.com.br/teot2009. 



22 • Jornal da SBOT

Comissões da SBOT

Ensino e Treinamento (CET): Wilson Mello Alves Jr. (presidente), Renato 
Graça, João Batista dos Santos, Roberto Sobania, César Rubens da Costa 
Fontenelle, Rui Maciel Godoy Junior, Francisco Carlos Salles Nogueira, 
Alberto Naoki Miyazaki, José Luis Amim Zabeu. Educação Continuada 
(CEC): Túlio Fernandes (Presidente), Sergio Drumond, Múcio Brandão Vaz de 
Almeida, Paulo Roberto B. de Toleto Lourenço, Maurício Kfuri Júnior, Marcelo 
Tomanik Mercadante, Helio Jorge Alvachian Fernandes, Rogério Fuchs, Pedro 
Henrique Barros Mendes, Carlos Giesta, Wilson Mello Alves Jr., Gilberto Luís 
Camanho, Marco Antonio Percope de Andrade. Ética, Dignidade e Defesa 
Profissional e Honorários Médicos: Robson Paixão de Azevedo (presidente), 
Kleber Tavares, Jorge dos Santos Silva, Mário Jorge Lemos de Castro Lobo, 
Carlos Alfredo Lobo Jasmin, Alceuleir Cardoso de Souza, Aloísio Fernandes 
Bonavides Júnior, Hélio Jorge Alvachian Fernandes, Hélio Barroso dos Reis, 
Adalberto Visco. Controle de Material Ortopédico: Luiz Carlos Sobania 
(presidente), Sergio Okane , Helton Luiz A. Defino, Edison Noboru Fujiki, 
William Dias Belangero. Tecnologia da Informação: Marcos Britto da Silva 
(presidente), Clark M. Yazaki, Leonardo Cortes Antunes, Eduardo Sadao, Sérgio 
Zylbersztejn, Ricardo Ferreira de Oliveira Silva, Rames Mattar. Campanhas 
Públicas e Responsabilidade Social: José Sérgio Franco (presidente), Edílson 
Forlin, Alexandre Fogaça Cristante, Élson Sousa Miranda, Leonardo Eulálio 
de Araújo Lima, Fábio Farina Dal Molin, Verônica Fernandes Viana. Estatuto 
e Regimentos: Marcelo Mercadante (presidente), Edison Antunes, Arnaldo 
José Hernandez, Carlos R. Schwartsmann, Marcelo Abagge. Congressos: 
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, Geraldo Rocha Motta Filho, Walter 
Manna Albertoni, Osvandré Luiz Canfield Lech, Renato Graça. Publicação 
e Divulgação: Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, Kodi Edson Kojima, 
Geraldo Rocha Motta Filho, Carlos Giesta, Cláudio Santili. Conselho Editorial 
da RBO: Carlos Giesta (editor-chefe), Arlindo Pardini, Karlos Mesquita, 
Roberto Santin, Tarcísio Eloy P. E. Barros Filho, José Batista Volpon, Flávio 
Faloppa. Conselho Editorial do Jornal da SBOT: Cláudio Santili (editor-chefe), 
Sandro da Silva Reginaldo, Olavo Pires de Camargo, Oyama Arruda Filho, 
Jamil Faissal Soni, Márcia Uchoa. Benefícios e Previdência Social: Ricardo 
Esperidião (presidente), Pedro Péricles, Walter Albertoni, Idemar Monteiro da 
Palma, Ricardo Sprenger Falavinha. Integração das Regionais: Arnaldo José 
Hernandez (presidente), Pedro Doneux Santos, João A. Matheus Guimarães, 
Fernando Façanha Filho, Chang Chia Po, Osvaldo André Serafini. Integração 
dos Comitês: Jorge dos Santos Silva (presidente), Marcos Musafir, João Maurício 
Barretto, Luiz Antônio Munhoz da Cunha, Osmar Camargo, Jorge dos Santos 
Silva, César Luiz Ferreira de Andrade Lima, Nilson Roberto Severino, Alberto 
Tesconi Croci. Assuntos AMB/CFM: Akira Ishida (presidente), Anastácio 
Kotzias, Hélio Barroso dos Reis, Olavo Pires de Camargo, Marco Martins 
Amatuzzi, Roberto Lofti, João Eduardo Simionatto. Assuntos Internacionais: 
Reynaldo Jesus-Garcia (presidente), José Sérgio Franco, Neylor Pace Lasmar, 
Patrícia M. M. de Barros Fucs, Sérgio Luiz Checchia, Osny Salomão. 
Implantação do Selo de Certificação de Qualidade: Marcos Esner Musafir 
(presidente), João Maurício Barretto, Roberto Attílio de Lima Santin, Edílson 
Forlin, Nelson Keiske Ono, Luiz Carlos Sobânia, Luiz Roberto Gomes Vialle. 
Ex-Presidentes: Luiz Carlos Sobânia, Gilberto Luis Camanho, José Sérgio 
Franco, Neylor Pace Lasmar, Walter Manna Albertoni, Arlindo Gomes Pardini, 
Marcos Esner Musafir. Marketing: Michael Simoni, José Luiz Runco, Ricardo 
de Paula Leite Cury, Rene Jorge Abdalla. Políticas Públicas-SUS: Paulo Lobo 
Junior (presidente), Mário Lúcio Heringer, Ronaldo Ramos Caiado, Cipriano 
Correia, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, Arnaldo Valdir Zumiotti, Francisco 
Matheus Guimarães, Silvio Mendes, Edilberto Ramalho. Projeto Diretrizes: 
Roberto Canto (presidente), Marcos Sakaki, Osvaldo Guilherme Nunes Pires, 
Vincenzo Gioardano Neto, Rodrigo Montezuma César de Assumpção, Hélio 
Barroso dos Reis, Marcos Britto. Conselho Editorial do Portal da SBOT: 
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, Osvandré Luiz Canfield Lech; Túlio 
Diniz Fernandes; Robson Paixão. Estudos Epidemiológicos em Ortopedia e 
Traumatologia: Flavio Faloppa (presidente), Olavo Pires de Camargo, Marco 
Bernardo Cury Fernandes, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Guilherme Colares. 
Censo do Exercício da Ortopedia: Moisés Cohen (presidente), Itiro Suzuki, 
Marco Antonio Percope, Sergio Daher, Ney Gonçalves Pecegueiro do Amaral. 
Comissão Especial de Ensino e Graduação em Ortopedia: Olavo Pires de 
Camargo (presidente), Flávio Faloppa, Luiz Roberto Gomes Vialle, Isaac Sirota 
Rotbande, Saulo Monteiro dos Santos, Willian Dias Belangero, Luiz Roberto 
Stigler Marczyk, Hamilton da Rosa Pereira, Gildasio de Cerqueira Daltro. 
Conselho Fiscal 2008: Roberto Santin, Walter Manna Albertoni, Gilberto Luís 
Camanho (efetivos). Karlos Celso de Mesquita, José Sérgio Franco, Julio César 
Pereira dos Santos (suplentes).

Agenda de Eventos

 Evento: 38º TEOT - Título de Especialista em Ortopedia 
e Traumatologia

 Data: 8 a 10 de Janeiro de 2009
 Local: The Royal Palm Plaza Hotel   Campinas  SP   Brasil
 Site: http://www.sbot.org.br

 Evento: AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC 
SURGEONS - AAOS

 Data: 25 de Fevereiro de 2009 a 1 de Março de 2009
 Local: LAS VEGAS CONVENTION CENTER - USA   LAS 

VEGAS     USA
 Site: http://www.aaos.org

 Evento: CIOT 2009 - Congresso do Instituto de 
Ortopedia e Traumatologia

 Data: 16 a 18 de Abril de 2009
 Local: Centro de Convenções Rebouças   São Paulo  SP   

Brasil

 Evento: XII Congresso da Sociedade Brasileira de 
Coluna

 Data: 29 de Abril de 2009 a 2 de Maio de 2009
 Local: Mabu Hotel & Resort   Foz do Iguaçu  PR   Brasil
 Site: http://www.sbc2009.com.br

 Evento: 14º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 
do Tornozelo e Pé

 Data: 30 de Abril de 2009 a 2 de Maio de 2009
 Local: Costão do Santinho Resort   Florianópolis  SC   Brasil
 Site: http://www.congpe2009.com.br

 Evento: 15º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
 Data: 21 a 23 de Maio de 2009
 Local: Windsor Barra Hotel - Rio de Janeiro/RJ   Rio de 

Janeiro  RJ   Brasil

 Evento: VI TROIA 2009 - Congresso de Traumatologia 
em Ortopedia Infantil - Atualização

 Data: 29 a 30 de Maio de 2009
 Local: Associação Médica de Minas Gerais   Belo Horizonte  

MG   Brasil
 Site: http://www.sbop.org.br

 Evento: 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia e 
5º Congresso Brasileiro de Traumatologia 
Desportiva

 Data: 11 a 13 de Junho de 2009
 Local: Minascentro   Belo Horizonte  MG   Brasil
 Site: http://www.suporteeventos.com.br

 Evento: Congresso Conjunto Traumatologia Desportiva 
e Sociedade Brasileira de Artroscopia

 Data: 11 a 13 de Junho de 2009
 Local: Belo Horizonte   B.H.  MG   Brasil

 Evento: 29º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
 Data: 25 a 27 de Junho de 2009
 Local: Centro de Convenções Frei Caneca   São Paulo  SP   

Brasil
 Site: http://www.mao2009.com.br

 Evento: XXI Congresso Internacional de Atualização 
em Ortopedia e Traumatologia - Ortra 
Internacional 2009

 Data: 9 a 11 de Julho de 2009
 Local: Hotel Intercontinental Rio  Rio de Janeiro  RJ  Brasil

 Evento: XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Quadril
 Data: 3 a 5 de Setembro de 2009
 Local:    Gramado  RS   Brasil

 Evento: XVI Congresso Sulbrasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia

 Data: 4 a 7 de Setembro de 2009
 Local: Centro de Eventos Cau Hansen   Joinville  SC   Brasil






