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Editorial 

O Jornal da SBOT tem sido um importante veícu-
lo de comunicação para nossos membros, com 
temas de interesse da comunidade ortopédica 
em geral . Neste número, abordamos a aprova-
ção do Ato Médico em entrevista exclusiva com 
a senadora e relatora do projeto, Lúcia Vânia; e 
disponibilizamos um novo espaço, o “Fale com 
o presidente”, aberto a toda a comunidade SBOT, 
que precisa participar mais de perto de nossa 
Sociedade, conforme a vontade de nosso presi-
dente e de toda a diretoria executiva, que não 
medirão esforços para essa aproximação . 

A Comissão de Educação Continuada (CEC), co-
ordenada pelo João Maurício, nos mostra suas 
ideias inovadoras para 2012 . Temas de interesse 
sobre defesa profissional também são aqui abor-
dados . O espaços das regionais e dos comitês 
nos orgulham, dando mostras da pujança de 
nossa Sociedade por todo o país, além da par-
ticipação de nosso presidente em debates na 
Academia Americana, levando nossa SBOT ao 
exterior . Mande seus questionamentos, o jornal 
é seu e a SBOT é sua .

Quando convidado pelo nosso presidente Geral-
do Motta, refleti um pouco sobre a importância 
do convite e da responsabilidade em fazer algo 
melhor do que já realizado na minha primeira 
experiência como editor do jornal . 

Atualmente, com o desenvolvimento da mídia 
eletrônica, as informações têm sido veiculadas 
muito rapidamente, mas a publicação em papel 
ainda está muito presente e, sinceramente, não 
sei se algum dia ficará tão obsoleta, como afir-
mam alguns .

A internet mudou todo o comportamento da 
comunidade mundial, e em nosso pequeno 
mundo da saúde isso também é verdadeiro . A 
mídia social tem ocupado um papel muito im-
portante em todos os setores e também envolve 
médicos e pacientes, que em tempo real trocam 
informações . Não temos dúvida de que se esse 
instrumento, símbolo da modernidade, for mal 
manipulado, poderá se tornar um modificador 
de conceitos hoje compilados em nosso Código 
de Ética Médica . Até que ponto temos de nos 
curvar a tudo isso? 

Até 2005, a mesma pergunta era feita questio-

nando-se e-mails e internet, em que éramos 
apenas consumidores de informações e não 
contribuintes como somos hoje em dia . Essa 
tecnologia permite a qualquer um emitir opi-
niões ou resultados sem validação ou revisão 
externa da veracidade das informações, numa 
escala quase imensurável .

Assim, temos os blogs, os vídeos do YouTube, 
Wikipedias, Facebook, Linkedin, Twitter, além de 
muitos outros sendo criados de tempo em tem-
po num ritmo galopante, o que nos faz questio-
nar: qual será o próximo?

Será que teremos regulação dessas informa-
ções? Há diretrizes para serem seguidas? O Co-
mitê de Comunicação da Sociedade Médica de 
Massachusetts escreveu extensivamente sobre 
como nós, médicos, deveríamos nos comportar 
na mídia social (lfisher@massmed .org) . Algu-
mas das diretrizes estabelecem que o médico 
precisa manter os princípios de privacidade e 
confidencialidade dos pacientes, separar o que 
é pessoal do que é profissional e, principalmen-
te, saber que o conteúdo eletrônico poderá ter 
um impacto público muito grande para a car-
reira médica, seja positivo ou negativo, influen-
ciando em sua reputação junto aos pacientes e 
colegas de profissão .

Os pacientes não estão apenas olhando na mídia 
eletrônica os seus problemas, mas também se 
informando e comentando, bem ou mal, sobre 
cada um de nós . Mas, ainda assim, temos que 
continuar colaborando e participando dessas 
mídias, porém mantendo sempre os mais altos 
padrões profissionais e definindo políticas e di-
retrizes para que não sejamos atropelados pela 
evolução dos tempos .

Temos certeza de uma coisa: que essa evolução 
não para mais e que seguramente muitos pro-
blemas éticos surgirão para serem discutidos 
ou, então, para mudarem nossos sagrados con-
ceitos sobre a ética médica, sacramentados por 
Hipócrates .

Bem, vamos à leitura de nosso jornal, antes que, 
segundo alguns, ele não se torne uma “lembran-
ça de antigamente” .

Moisés Cohen 
Editor

Moisés Cohen

O poder da informação
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Palavra do Presidente

Fale com o presidente 
Este espaço destina-se a receber mensagens para o presidente da SBOT . O obje-
tivo é criar um canal direto de comunicação entre a diretoria e os associados . 
Encaminhe seus comentários, ideias, críticas e sugestões . Todas as mensagens 
serão respondidas pelo presidente Geraldo Rocha Motta Filho . Contato através 
do e-mail: diretoria@sbot .org .br, ou pelo correio: Al . Lorena, 427, 14º andar - Jd . 
Paulista - CEP: 01424-000 .

Um ano de realizações 
Num editorial recente 
para a revista de uma de 
nossas regionais, afirmei: 
“A consciência coletiva dos 
ortopedistas brasileiros fez 
da SBOT uma instituição 
respeitada e, reconhecida-
mente, uma das socieda-
des médicas mais atuantes 
na discussão das políticas 

de saúde do nosso país, da qual todos os ortopedis-
tas brasileiros podem (e devem) se orgulhar” . 

Faço questão de reafirmar este pensamento por-
que ele deverá nortear todo o nosso trabalho em 
2012 . Assim como os colegas que nos antecede-
ram na diretoria da SBOT, esperamos realizar mui-
to pela nossa Sociedade até o final do ano, com 
a implementação de alguns projetos inovadores, 
mas precisamos contar com a colaboração de 
todos os ortopedistas brasileiros nessa tarefa . 

Nossa compreensão é de que conseguimos atin-
gir o patamar de excelência em que hoje nos 
encontramos somente por causa dessa parti-
cipação democrática . A SBOT cresce a cada dia 
e isso é fruto do trabalho árduo de milhares de 
profissionais dedicados e preocupados com a 
evolução da nossa especialidade e com o reco-
nhecimento profissional . Conquistamos respeito 
e admiração e é nosso dever manter a Ortopedia 
brasileira como referência e modelo para outras 
instituições . 

Algumas ações gerenciais já foram implemen-
tadas nesses primeiros dois meses de atividade, 
mas a definição do nosso planejamento estraté-
gico ocorrerá em Angra dos Reis, em abril, com 

a presença dos líderes e representantes das re-
gionais, comitês, comissões e futuras diretorias . 
E um dos itens da agenda é justamente ampliar 
o espaço de participação do nosso sócio na dis-
cussão de questões importantes para sua atua-
ção profissional nos estados .

Outra atividade importante de curto prazo é a 
realização do Fórum de Preceptores, que discute 
aspectos ligados à formação dos nossos residen-
tes . Em vez de acontecer em agosto, como geral-
mente ocorre, neste ano o fórum será em junho 
com o intuito de que os preceptores tenham 
mais tempo para multiplicar, no segundo semes-
tre, o conhecimento adquirido . Quero destacar, 
também, que o 44º Congresso Brasileiro de Or-
topedia e Traumatologia já se encontra em fase 
adiantada de organização, com a programação 
científica definida . Voltamos todos os nossos es-
forços para proporcionar aos ortopedistas brasi-
leiros os recursos necessários para sua atualiza-
ção e ampliação do conhecimento . 

Pretendo manter este canal de diálogo perma-
nentemente aberto com os associados . A SBOT 
é formada por todos nós e, por isso, tenho muito 
interesse em saber quais são as principais neces-
sidades dos ortopedistas em todo o Brasil . Sei 
que juntos podemos fazer mais por nossas car-
reiras e também pela nossa Sociedade . Vamos in-
teragir e trocar ideias visando sempre à evolução 
da nossa especialidade e da nossa SBOT . 

Conto com todos para isso! 

Geraldo Motta 
Presidente da SBOT

Geraldo Motta Filho
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 Radar SBOT

Anuidades 2012 
A anuidade 2012 já está disponível no site da SBOT . Os pagamentos poderão ser feitos no próprio site, em ambiente 
seguro, ou através de impressão do boleto bancário . Os associados têm até o dia 31 de março para efetuar pagamento . 
Acesse: www .sbot .org .br . 

Intercâmbio 
Os ortopedistas Rafael Jacob Benoliel, secretário-geral da SBOT-AM, e Sérgio Luiz Bizerra estiveram na cidade de 
Lyon, França, no final de 2011, representando a Regional Amazonas da SBOT . O intercâmbio entre a França e o Brasil 
é conhecido por todos e proporciona livre acesso aos mais variados serviços franceses . 
Orientados pelos renomados professores doutores Jean-Claude Panisset, Thierry Gaillard, Jean-Pierre Carret e Hervé 
Chavané, eles desenvolveram atividades nos serviços da Clinique des Cedres, da Clinique du Beaujolais, Clinique 
du Val de Saône e, especialmente, no Hospital Universitário Edouard Herriot . “Muitas coisas pudemos aprender e 
trazer como novidades ao nosso meio, mas creio que o mais importante foi o intercâmbio e a promessa firmada 
da participação de todos eles no nosso próximo Congresso Amazônico, que será realizado em setembro/2012”, diz 
Rafael . Ele ressalta ainda a receptividade dos amigos franceses com os ortopedistas brasileiros . Segundo eles, “a casa 
está sempre aberta” .

JBJS disponível na Biblioteca Virtual 
No site da SBOT, está disponibilizado o acesso ao conteúdo conceituado 
do Journal of Bone and Joint Surgery, britânico e americano . Com quase um 
século de tradição, o JBJS é fundamental para a prática do ortopedista . Na 
internet, encontram-se recursos adicionais como o JBJS Express, comentários 
interativos com arquivos desde o início de sua publicação . Há também duas 
ferramentas eletrônicas: Case Conector e Essential Surgery Techniques. 

O Case Conector é uma base de dados de referência cruzada que auxilia na 
busca de precedentes, conexões e tendências do tratamento em que o or-

topedista tem interesse . Através dessa ferramenta única, podem-se encontrar pontos comuns entre casos e beneficiar-se 
da experiência de seus pares .  

O Essential Surgery Techniques é um ambiente dedicado à aprendizagem cirúrgica em todos os níveis . Cada procedi-
mento é descrito passo a passo e extensivamente ilustrado com imagens que promovem uma maior compreensão do 
processo e conceitos . São disponibilizados trechos de vídeo, indicações, contraindicações, armadilhas e desafios que são 
claramente destacados . Um quadro interativo apresenta discussões, criando a possibilidade de compartilhamento do 
conhecimento e consulta ao autor e colegas em um fórum . 

Visita anual 
Como acontece todos os anos, os presidentes das regio-
nais visitaram a sede administrativa da SBOT . No dia 11 de 
janeiro, eles conheceram a rotina administrativa da Socie-
dade, seus colaboradores e suas atividades . O encontro 
também propiciou uma excelente troca de ideias entre os 
presidentes e a diretoria do ano vigente . Após a visita à 
sede, eles seguiram para Campinas, onde acompanharam 
o Exame para Obtenção de Título de Especialista . Presidentes das regionais conheceram a sede da SBOT
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Radar SBOT 

Ciclo 8 do PROATO aborda temas inéditos
A escolha dos temas para o Ciclo 8 do Programa de Atualização em Traumatologia e Ortopedia (PRO-
ATO) privilegiou tópicos inéditos . Alguns controversos, porém todos necessários ao dia a dia do pro-
fissional . Os organizadores, Alexandre Fogaça Cristante e João Baptista Gomes dos Santos, buscaram 
temas de interesse de todos os ortopedistas, dos generalistas aos especialistas . O PROATO é uma 
parceria entre a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e a Artmed Panamericana 
Editora, por meio do SEMCAD .  
Entre outros temas, o Ciclo 8 também contempla “Artroplastia do quadril e do joelho”, privilegiando 
o aspecto técnico das cirurgias e as nuances para escolha da melhor prótese para cada caso . Para 
especialistas em coluna vertebral, por exemplo, escolheram o tema artrose . Para os profissionais de traumatologia, o dr . 
Cristante salienta que esta edição discute o tratamento ao politraumatizado, além de diversos tipos de fratura e lesões 
comuns nos prontos-socorros . 
O Ciclo 8 do PROATO também está disponível em formato de e-book. Nesse formato, os inscritos podem fazer anotações, 
compartilhar suas notas com amigos, ler seu módulo com diferentes opções de layout, entre outras funcionalidades . 

Bolsas de aperfeiçoamento em técnicas AO

Admiração por todos 

QR Code 
Você já reparou no canto inferior esquerdo da capa do Jornal da SBOT? Ali está disponível o QR 
Code, um código de barras que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos celulares 
equipados com câmera disponíveis no mercado . Com a leitura desse código, é possível ler o Jornal 
da SBOT pelo seu dispositivo eletrônico . É necessário que o celular tenha um software instalado 
para a leitura do QR Code . Para usuários de iPhone, pode ser baixado gratuitamente na App Store o 
aplicativo Qrafter . Usuários do Android podem buscar o aplicativo QR Droid na Android Market . Já 
os usuários de Blackberry podem instalar o Blackberry QR-Code Reader .

O Comitê Socioeconômico, um órgão da Fundação AO, 
está oferecendo aos ortopedistas uma bolsa com duração 
de um mês para treinamento adicional no tratamento das 
fraturas e lesões do aparelho locomotor, segundo os prin-
cípios AO . A preferência é para ortopedistas que trabalham 
ou irão trabalhar em locais afastados dos grandes centros 
e em regiões menos desenvolvidas . 

Os locais de treinamento são: Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto e Pavilhão Fernan-
dinho Simonsen da Santa Casa de São Paulo . A bolsa cobre 
despesas de acomodação, café da manhã e transporte 
(ônibus) .
Os interessados podem entrar em contato pelo HC Ribei-
rão Preto, com a Sandra C .C . de Oliveira, das 8h às 12h, pe-
los telefones: (16) 3602-2417 ou pelo e-mail: sandra-ao@
hcrp .fmrp .usp .br . Ou pela Santa Casa de São Paulo, das 
7h às 12h, no telefone: (11) 3338-2600 ou pelo e-mail: 
ao .santacasa@uol .com .br .  

Durante o TEOT 2012, no dia 12 de janeiro, foi a vez de o or-
topedista Luiz Carlos Sobania receber o Mérito Ortopédico 
Brasileiro – Nicholas Andry . Instituído na gestão de 2011, 
o prêmio é sinônimo de reconhecimento e admiração da 
SBOT pelos ortopedistas que colaboraram e ainda colabo-
ram com o crescimento da instituição .  
Sobania emocionou-se ao receber a premiação das mãos 
de seu filho, também ortopedista, Roberto Luiz Sobania . 
Para ele, é uma homenagem por algo que sempre fez na-
turalmente . 
Sua trajetória é repleta de conquistas que vieram através 
de muitas lutas . Já ocupou cargos de grande responsabili-
dade na SBOT, além de ser um cirurgião da mão atuante na 
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) .

Da esq. para a dir.: Osvandré Lech, Luiz Carlos Sobania, Roberto 
Luiz Sobania e Geraldo Rocha Motta Filho
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AAOS

Participação ativa na AAOS
De 7 a 11 de fevereiro de 2012, a SBOT participou do congresso anual da American 
Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), em São Francisco. Um estande divulgou 
o 44º CBOT, que será realizado em Salvador em novembro, além das realizações 
da Sociedade brasileira. Representantes da SBOT participaram de importantes 
atividades institucionais que definiram a parceria entre as duas sociedades 

SICOT 2014
A diretoria da SBOT e seus representantes 
realizaram duas reuniões com a diretoria 
da SICOT para discussão e definição do 
local para realização do Congresso Mun-
dial de Ortopedia e Traumatologia em 
conjunto com o Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia, na cidade do 
Rio de Janeiro em novembro de 2014 . O 
evento, que é de grande relevância para a 
exposição global da SBOT, será realizado 
no Centro de Convenções Sul América . 
Bem localizada, a região possui uma vasta 
opção de hospedagem e é de fácil aces-
so . A SBOT e a SICOT trabalharão intensa-
mente para oferecer uma programação 
científica de peso, com grande presença 
internacional .

Lideranças discutem sobre SICOT 2014  
Café da manhã com os presidentes
Como é de costume, a AAOS oferece um 
café da manhã para todos os presidentes 
das sociedades presentes . Este ano, Ge-
raldo Motta (presidente) e Arnaldo José 
Hernandez (2º vice-presidente) repre-
sentaram a diretoria . Durante o café, foi 
apresentada uma palestra sobre Atendi-
mento Médico em Catástrofes, proferida 
pelo presidente da Sociedade Japonesa 
de Ortopedia e Traumatologia, a Nação 
Homenageada pela AAOS neste ano . A 
apresentação sobre a dinâmica de aten-
dimento durante o terremoto do último 
ano foi impactante e pôde mostrar a pu-
jança do povo japonês, bem como sua 
capacidade de organização e tecnologia .

Geraldo Motta: Brasil é reconhecido na 
Ortopedia mundial

Educação em Ortopedia e 
Traumatologia 
Os presidentes internacionais participa-
ram de uma reunião para discussão dos 
modelos utilizados por diferentes socie-
dades no mundo para o treinamento e 
educação continuada de seus associados . 
Geraldo Motta, representante da América 
Latina, discorreu sobre as formas de con-
dução dos programas da SBOT . As ações 
apresentadas foram muito bem recebi-
das e ficou claro que, apesar das diversas 
particularidades de cada país, o Brasil é 
reconhecido e respeitado por todos pela 
condução destes temas e citado por vá-
rios dos presentes como uma das lideran-
ças mundiais nestes tópicos .

Parceria SBOT e AAOS para Educação 
Continuada  
Geraldo Motta e Arnaldo José Hernandez 
participaram de reunião com Joseph Ral-
ph Cass, presidente do Comitê de Educa-
ção da AAOS, e manifestaram interesse na 
continuidade dos projetos em educação 
pelas duas entidades . Potencialmente, 

uma parceria com a AAOS para o CBOT 
em 2013 ficou preliminarmente acertada . 
As ações de educação continuada podem 
ocorrer tanto por programas presenciais, 
como por programas a distância, no for-
mato de “webinar” . “A AAOS demonstrou 
estar feliz em trabalhar com a SBOT para 
desenvolver um programa de educação 
que atenda às necessidades da nossa so-
ciedade”, ressalta Hernandez . Os pedidos 
devem ocorrer até o dia 1º de abril . 

Bolsa de Estudos para jovens 
ortopedistas brasileiros 
Foi realizada uma ampla discussão sobre 
o atual programa de bolsas AAOS-SBOT . 
Embora haja interesse em manter o pro-
grama, existe a necessidade clara de que 
a SBOT desempenhe um papel ativo na 
seleção dos beneficiários, uma vez que 
os três bolsistas escolhidos são custea-
dos pela SBOT . Será preparado um artigo 
para publicação em conjunto nos meios 
de comunicação da AAOS e da SBOT di-
vulgando esse programa . Os escolhidos 
deverão ser anunciados oficialmente du-
rante o 44º CBOT . 

Estande da SBOT: ponto de encontro dos 
brasileiros
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Gestão 2012

Diretoria 2012: da esq. para dir.: Arnaldo José Hernandez (2º vice-presidente), Fernando Baldy 
dos Reis (1º tesoureiro), Patricia M. de Moraes Barros Fucs (secretária-geral), Geraldo Rocha 
Motta Filho (presidente), Flávio Faloppa (1º vice-presidente), Arnaldo Amado Ferreira Neto (1º 
secretário), Marco Antonio Percope de Andrade (2º tesoureiro) e Luiz Antonio Munhoz da Cunha 
(2º secretário)

Descentralização, 
mas trabalho em equipe

Geraldo Rocha Motta Filho assumiu a presidência da SBOT para o ano 
de 2012. Segundo ele, as principais metas englobarão apoio e incentivo às 

regionais e aos comitês, e atenção direta ao associado através de novos 
projetos e atividades educacionais 

Todos os anos, mais especificamente 
desde 1999, quando o mandato da dire-
toria da SBOT passou a ser de apenas um 
ano, um novo ciclo recomeça para a Socie-
dade . Geralmente são estipulados novos 
planos, trajetos e ideias que proporcionam 
crescimento para todos os ortopedistas e, 
consequentemente, para a especialidade . 

O ano de 2012 não será diferente . 
“Somos pungentes no que se refere 
à educação médica continuada e o 
ensino e treinamento . Fruto de um 
trabalho em equipe que vem sendo 
desenvolvido desde o início da Socie-
dade . Estes terão sua evolução natural, 
mas, nesta gestão, vamos nos dedicar 
especialmente aos assuntos que estão 
sendo cada vez mais abordados pelos 
colegas . Como exemplo, o formato do 
CBOT”, diz o presidente da gestão 2012, 
Geraldo Rocha Motta Filho . 

O CBOT é vital para a sobrevivência da 
SBOT e também a principal ferramenta 
de atualização de muitos sócios brasilei-
ros . Como um grande evento, deve abor-
dar os principais temas da Ortopedia 
de uma maneira que atenda a todas as 
necessidades dos congressistas . “E será 
a nossa grande meta em 2012: trans-
formar o formato do congresso para ser 
mais atrativo, interativo, acompanhando 
a necessidade de atualização e educa-
ção de todos”, diz Motta . 

Porém, ele entende que será impossí-
vel, da sede da SBOT, resolver todos os 
problemas dos ortopedistas brasileiros . 
Aí que entra a descentralização, sem 
esquecer a importância do trabalho em 
equipe . “Cada estado possui uma rea-
lidade muito diferente . O que dá certo 
em São Paulo poderá não ter resultado 
nenhum na Bahia, por exemplo . Tenho 
a consciência de que precisaremos do 
envolvimento de todas as comissões, 

comitês, regionais e dos ortopedistas 
para melhorarmos em conjunto .” 

Exemplos bem-sucedidos 

São inúmeros os exemplos de ortopedis-
tas que arregaçaram as mangas e corre-
ram atrás de seus direitos . Eles são os ver-
dadeiros heróis das mudanças . Um caso 
que deu certo e que merece ser citado é 
a paralisação dos ortopedistas de Belém, 
no Pará, que conseguiram um aumento 
de 200% (veja a matéria na pág . 15) . “De 
nada adianta criticar as diretorias e cobrar 
ações se o próprio ortopedista não está 
disposto a começar, por ele mesmo, uma 
mudança . Aliás, a primeira atitude é parar 
de reclamar e começar a agir”, ressalta 
Motta, que acredita que a participação de 
todos é completamente essencial . 

É claro que, como uma sociedade mãe, 
a SBOT proporciona uma estrutura de 
suporte para todas as atividades . No 
âmbito da Defesa Profissional, para este 
ano estão sendo programadas palestras 
que irão levar esses exemplos que deram 
certo para os outros estados brasileiros . 
“Pretendemos usar essas experiências, 
levando os colegas que tiveram êxito 

em suas ações para outras cidades, onde 
poderão ensinar qual o modelo para se 
conseguir uma vitória, para se obterem 
melhores condições de trabalho e uma 
melhor remuneração”, diz o presidente 
da SBOT . Também serão disponibilizadas 
aulas on-line de Defesa Profissional . As 
apresentações irão instruir os médicos 
sobre como devem agir . “Acredito que 
terá um excelente resultado .”

Feliz em ocupar o cargo maior da direto-
ria da SBOT, Geraldo Rocha Motta Filho 
enfatiza o tamanho de sua responsabi-
lidade e trabalho voluntário, realizado 
por todos os membros da diretoria . Há 
mais de 20 anos presente na Sociedade, 
ele já ocupou todos os cargos possíveis e 
sente-se preparado para este momento . 
“Ao longo desses anos, a SBOT só cres-
ceu e acredito que deu um passo muito 
importante administrativamente, for-
talecendo-se para enfrentar o mundo 
moderno . Nesta gestão, espero que 
todos nós possamos continuar contri-
buindo ainda mais para esta constante 
evolução . Acredito que através do tra-
balho em equipe e do envolvimento de 
todos, isso será possível”, finaliza . 
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SBOT Entrevista

Ato Médico: um avanço 
para a classe médica

O Projeto de Lei “Ato 
Médico” foi aprovado 
pela Comissão de 
Constituição, Justiça 
e Cidadania no último 
dia 8 de fevereiro. Em 
entrevista ao Jornal da 
SBOT, a senadora Lúcia 
Vânia, que assumiu a 
relatoria do Projeto 
de Lei “Ato Médico” 
desde 2004, fala sobre 
o longo processo das 
negociações. Foram 
realizadas mais de 
30 reuniões, em que 
foram ouvidas cerca 
de 1.800 pessoas, 
entre especialistas, 
parlamentares, 
consultores e 
representantes dos 
grupos de interesse.

SBOT: A senhora relata o trabalho 
árduo durante dois anos para rees-
crever um novo projeto que aten-
desse aos profissionais de saúde e 
aos médicos. Por favor, pode falar um 
pouco desse trabalho? Quais foram 
as principais dificuldades?
Lúcia Vânia: Foi, realmente, o que se 
pode chamar de trabalho árduo, porque 
de grande responsabilidade e comple-
xidade, por envolver as 14 profissões de 
saúde do país . No início tínhamos dois 
grandes movimentos: o chamado Movi-
mento Contra o Ato Médico, de um lado, 
e o Movimento a Favor do Ato Médico, 
de outro . Vivia-se um clima de guerra .
Estabeleci uma estratégia de trabalho 
que contemplava as seguintes linhas: 

estudo da legislação nacional e de outros 
países relativa à regulamentação do 
exercício das profissões de saúde e, espe-
cificamente, do chamado “ato médico”; 
estabelecimento de uma agenda de reu-
niões que me permitiram ouvir todos os 
segmentos interessados no assunto em 
todo o Brasil, assim estiveram envolvidas 
nessas reuniões mais de 2 .100 pessoas; 
oitiva de especialistas nas 14 áreas de 
saúde, mas, também, de consultores jurí-
dicos de peso; oitiva de representantes 
do Ministério da Saúde e do Conselho 
Nacional de Saúde; consulta à Organiza-
ção Mundial da Saúde e à Organização 
Panamericana de Saúde sobre alguns 
conceitos básicos em discussão . As difi-
culdades iniciais de posições acirradas 

foram substituídas, gradativamente, por 
um desejo comum de se chegar a um 
consenso .

SBOT: O projeto é ainda muito criti-
cado pelos outros profissionais da 
saúde. Por quê?
Lúcia Vânia: Acredito que seja por profis-
sionais que não estavam nos seus conse-
lhos nacionais na época da discussão . Por-
que, no final da discussão, formamos dois 
grandes grupos técnicos com os maiores 
especialistas do país, representando cada 
profissão . O que se conseguiu, e acaba de 
ser votado pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, foi o consenso 
possível, sem que nenhuma profissão de 
saúde esteja sendo prejudicada .

Senadora Lúcia Vânia 
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SBOT: Quais são as principais reivin-
dicações desses profissionais?
Lúcia Vânia: No meu entendimento 
não há mais muitas reivindicações neste 
momento . A única categoria que tinha 
uma dúvida, a fisioterapia, foi atendida 
na passagem pela Câmara Federal, que 
dizia respeito à questão do diagnóstico 
snésio funcional .

SBOT: Como a senhora orienta os 
médicos durante a tramitação do 
Projeto de Lei “Ato Médico”?
Lúcia Vânia: Na verdade, não orientei e 
não oriento os médicos nesse processo . 
Tudo foi feito dentro de um respeito abso-
luto aos espaços legais de cada categoria 
da área de saúde . O meu entendimento é 
que os médicos, à semelhança das outras 
categorias, que já conseguiram a sua 
legalização, merecem ter a sua profissão 
reconhecida . Lutei em todo o processo 
para que a saúde da população brasileira 
fosse beneficiada por uma visão contem-
porânea de um trabalho multidisciplinar . 
Em que todos os profissionais se envol-
vem, cada um dentro de sua especifici-
dade, para o bem o paciente .

“O objetivo a que me propus 
foi produzir um texto de consenso 

que fosse aceito por ambos os lados 
da polêmica, mas que, acima de 
tudo, atendesse aos interesses da 

sociedade

”SBOT: Atualmente, como está o pro-
cesso?
Lúcia Vânia: O projeto 268, de 2002, 
o chamado Ato Médico, acaba de ser 
aprovado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, com uma recep-
tividade muito grande por parte dos 
senadores . Basicamente foi aprovado o 
arcabouço que relatei aqui no Senado, 
anteriormente . O senador Antônio Carlos 
Valadares, que é o relator agora, foi feliz 
ao aproveitar os aperfeiçoamentos reda-
cionais apresentados na Câmara Federal . 
O projeto irá proximamente à Comissão 
de Educação do Senado e à Comissão de 
Assuntos Sociais, onde, provavelmente, 
assumirei a relatoria final .

SBOT: Pode-se dizer que será uma 
batalha ganha para os médicos? Por 
favor, a senhora pode pontuar os 
principais pontos positivos do pro-

jeto para a classe médica? E para a 
população brasileira? 
Lúcia Vânia: Das profissões de saúde 
regulamentadas no país, a medicina é a 
única que não tem o seu campo de atua-
ção delimitado em documento legal . 
Apesar de ser profissão muito antiga, 
as leis que tratam de seu exercício não 
cuidam de determinar qual é a área de 
atuação do médico, nem quais são as 
atividades que devem ser exercidas 
exclusivamente por médicos . Esse vácuo 
normativo contribuiu para a ocorrência 
de conflitos com diversas outras catego-
rias profissionais da saúde, em função da 
amplitude de atuação da medicina e da 
incorporação, por outros profissionais, 
de práticas antes restritas aos médicos . 
A melhor maneira de solucionar os con-
flitos nesse campo é, sem dúvida, a edi-
ção de diploma legal que determine, de 
forma clara, as atribuições privativas dos 
médicos e as atividades que podem ser 
compartilhadas com os demais profissio-

nais de saúde . Não obstante, um obje-
tivo que, em princípio, parece bastante 
simples mostrou-se muito difícil de ser 
alcançado na prática . A população brasi-
leira ganha porque emergem desse pro-
cesso categorias de saúde cônscias de 
suas delimitações profissionais .

SBOT: De acordo com o projeto, a che-
fia de serviços médicos é privativa do 
médico, mas a chefia administrativa 
não. Na prática, tal distinção não 
poderá gerar conflitos?
Lúcia Vânia: Os grupos técnicos que 
fecharam o texto final não entenderam 
a possibilidade de conflito . Isso porque 
vivemos em uma época em que há espe-
cificações acadêmicas para a área admi-
nistrativa, mesmo nas áreas de saúde . E 
tais especificações podem ser alcança-
das por qualquer profissional . Aquilo que 
se privilegia, no caso, é a competência 
gerencial, seja qual for a origem do pro-
fissional administrativo .

Atividades privativas do médico: 

Formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica;  

Indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados   

médicos pré e pós-operatórios;

Indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diag-  

nósticos, sejam terapêuticos, sejam estéticos, incluindo os acessos vascula-

res profundos, as biópsias e as endoscopias;

Intubação traqueal;  

Coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica   

invasiva, bem como as mudanças necessárias diante das intercorrências 

clínicas, e do programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, 

incluindo a desintubação traqueal;

Execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral;   

Emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedi-  

mentos diagnósticos invasivos e dos exames anatomopatológicos;

Indicação do uso de órteses e próteses, exceto as órteses de uso temporário;  

Prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;  

Determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;  

Indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde;  

Realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exa-  

mes laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas genéticas e de biologia 

molecular;

Atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;  

Atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em localidade em   

que não haja médico .
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Fórum no TEOT

Fórum TEOT 2012:
Participação dos ortopedistas

Com base nas questões enviadas pelos associados, o Fórum do TEOT 
foi palco de discussões calorosas sobre o futuro da SBOT e da especialidade

É durante o Exame para Obtenção do 
Título de Especialista em Ortopedia e 
Traumatologia (TEOT) que novos ortope-
distas apresentam seus conhecimentos 
científicos, suas técnicas e habilidades . 
Mas é também no TEOT que renoma-
dos especialistas reúnem-se e discutem 
sobre os novos caminhos da especiali-
dade e da Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia . 

Realizado no dia 12 de janeiro, o Fórum do 
TEOT 2012 foi palco para discussões sobre 
assuntos como formação, defesa profis-
sional e o papel das regionais e comitês . 
Neste ano, o Fórum foi totalmente ela-
borado com base nas principais indaga-
ções dos ortopedistas brasileiros enviadas 
para a sede da SBOT . Milhares de cartas 
e e-mails foram analisados para criar o 
evento, dividido em três blocos . 

O primeiro momento do Fórum abor-
dou a formação profissional e a atuali-
zação . Foi questionada a descentraliza-
ção da prova, que teve uma aprovação 
de 60% dos ortopedistas, a mudança da 
data do TEOT para fevereiro, com 82% 
de aceitação, além dos aspectos admi-
nistrativos da prova . A maioria acredita 
que essas mudanças seriam benéficas 
para todos os envolvidos: residentes, 
ortopedistas e serviços . 

No segundo bloco o tema foi o de defesa 
profissional . Os ortopedistas foram inda-
gados sobre o nível de renda, caso dei-
xassem de atender todos os planos de 
saúde . Um pouco mais da metade (54%) 
acredita que não conseguiria manter sua 
renda e que perderia seus ganhos . Eles 
também acreditam que essa realidade se 
repetiria com seus colegas ortopedistas . 

O aumento crescente do número de 
acidentados e a dificuldade de liberação 
de materiais também foram abordados 

pelos participantes . Muitos questionaram 
a falta de condição para um atendimento 
ao paciente do trauma e a necessidade de 
um maior financiamento da saúde para a 
liberação dos materiais . Uma parcela de 
58% dos ortopedistas gostariam que a 
SBOT elaborasse uma tabela de honorá-
rios particulares referenciada . 

O último bloco abordou a relação da 
SBOT com suas regionais e comitês . Mui-
tos ressaltaram sobre os recursos, cada 
vez mais escassos para eventos e ações . 
Foi unânime a opinião sobre a união 
das regionais e dos comitês com a sede 

nacional . Os ortopedistas acreditam que a 
regional tem como dever envolver e esti-
mular a participação de todos . É obriga-
ção dos comitês comporem com a SBOT 
um bloco solidário, seja para organização 
científica ou financeira . 

Computado, o resultado do Fórum do 
TEOT está sendo analisado e estudado 
pela nova diretoria, que promete inter-
vir com novas ações que propiciem a 
evolução da especialidade e, conse-
quentemente, do especialista . Afinal, os 
maiores interessados são todos os orto-
pedistas brasileiros .

Fórum reuniu interessados em discutir os caminhos da SBOT

Médicos fizeram fila 
para expressar suas opiniões
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Projetos da CEC

Interatividade e conhecimento
Em 2012, a Comissão de Educação Continuada apresenta projetos que 

proporcionarão uma maior troca de experiências entre os ortopedistas brasileiros

O conhecimento pode ser transmitido de 
diversas formas . Porém, atualmente, não 
se pode ignorar que a internet, com a sua 
agilidade, permite a realização de ativi-
dades educacionais, aproximando um 
maior número de interessados . Tendo em 
vista esta realidade, a Comissão de Educa-
ção Continuada (CEC) da SBOT preparou 
um calendário de trabalhos que visa ao 
alcance de todos . Segundo João Maurício 
Barreto, novo presidente da CEC, “vamos 
enfatizar ações on-line que proporcio-
nam aos ortopedistas de todo o Brasil 
atualização de qualidade no conforto de 
suas casas” .   

Os Projetos On-line da CEC são 
divididos em: 

Artigo do mês: 9  Todo mês é enviada 
uma newsletter com um artigo abor-
dando um tema de interesse para o 
ortopedista . Os artigos ficam dispo-
níveis no site da SBOT . 

Atualização On-line: 9  Todas as 
segundas-feiras, às 21h, ao vivo, um 
ortopedista explora um tema de 
interesse em Ortopedia e Traumato-
logia . Depois, as aulas ficam disponí-
veis no portal da SBOT para acesso 
on demand .

O que é...?: 9  Um projeto voltado para 
os pacientes . No site da SBOT estão 
disponíveis para impressão 18 fôlde-
res com informações sobre as prin-
cipais patologias ortopédicas . Basta 
acessar o site e imprimir os materiais 
de seu interesse . 

“O nosso principal objetivo é proporcionar 
uma maior interatividade com os associa-
dos, possibilitando uma troca de conhe-
cimentos, um espaço onde os ortopedis-
tas possam tirar suas dúvidas e debater 
sobre os temas”, ressalta João Maurício . 
Esta interatividade também poderá ser 
percebida no novo formato do CBOT, que 
será realizado em Salvador, de 15 a 17 de 

Da esq. para dir.: Jorge dos Santos Silva (SP), Múcio Brandão Vaz de Almeida (PE), Henrique 
Ayzemberg (SC), Robert Meves (SP), João Maurício Barretto (RJ), Sandro da Silva Reginaldo 

(GO), Maria Isabel Pozzi Guerra (RS), Tito Rocha (RJ) e Marcelo Abagge (PR)

novembro . “O espaço para o debate e a 
participação da plateia será a nossa prin-
cipal preocupação”, enfatiza ele . 

A programação para o CBOT é inaugurar 
uma nova referência em interatividade e 
participação do congressista . Nos próxi-
mos dias, serão realizadas pesquisas de 
opinião entre os associados, que pode-
rão opinar sobre os temas que devem ser 
abordados no congresso, o formato que a 
grade científica deverá ter etc .  

“A ideia é que o ortopedista brasileiro faça 
o congresso junto conosco . Idealizamos 
um modelo em que praticamente todas 
as atividades científicas deverão ser con-
templadas com bastante tempo para 
discussões com a plateia e pesquisas de 
opinião interativas, de forma que o con-
gressista tenha todas as oportunidades 
de tirar suas dúvidas e expressar sua opi-
nião sobre o que está sendo discutido”, 
explica o presidente da CEC . 

Quanto à literatura, a CEC já programou 
o lançamento de quatro publicações 
importantes para a atualização do orto-
pedista: 

Técnicas Cirúrgicas   »
Fraturas em Adultos, de Rockwood  »
& Green, 7ª edição
Clínica Ortopédica »
Proato »

O livro de Rockwood & Green tem sido 
referência em Traumatologia há anos . A 
sua tradução e disponibilização na língua 
portuguesa permitirá o acesso de todos os 
ortopedistas brasileiros a esse importante 
acervo científico . Já o livro Técnicas Cirúr-
gicas é fundamental a todo ortopedista . 
João ressalta que, “com muitos vídeos e 
bem ilustrado, o livro apresenta de forma 
prática as cirurgias que fazem parte do 
cotidiano da nossa vida profissional” .

O livro Clínica Ortopédica, revitalizado, 
será referência para os estudos de revi-
são e atualização . A ideia é também pro-
duzir um e-book . “Pretendemos criar um 
formato que possibilite aos nossos asso-
ciados responderem a avaliações rela-
tivas ao assunto do volume, somando 
pontos para a certificação .” 

Fórum de Preceptores 
Programado para os dias 22 e 23 de junho 
em Guarulhos, São Paulo, o evento tem 
sido fundamental na divulgação da polí-
tica de ensino da SBOT . João ressalta que 
os Serviços de Residência Médica de todo 
o país podem indicar os preceptores que 
deverão comparecer . “Os nomes devem 
ser enviados para a CEC, que fará o con-
vite formalmente . O Fórum de Precepto-
res é uma excelente oportunidade para 
uma discussão elevada sobre os rumos 
dos serviços médicos e das residências”, 
finaliza João Maurício Barreto
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200% de aumento
Saiba como a SBOT-PA conseguiu um aumento de 200% aos ortopedistas e traumatologistas 
de Belém nos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS

O engajamento e a união de 
todos os ortopedistas de Be-
lém do Pará levaram a uma vi-
tória para a classe ortopédica 
do estado: 200% de aumento 
salarial . “Só a união traz resul-
tados”, disse Fernando Brasil 
no Fórum de Defesa Profis-
sional realizado durante o 43º 
CBOT em novembro passado . 

A luta desses ortopedistas co-
meçou após um caso isolado 

ocorrido no dia 18 de julho de 2011, quando um ortopedista 
de plantão de um hospital particular credenciado pelo SUS, na 
falta de leito reservado para o paciente, negou o caso e enca-
minhou o paciente para o hospital público de origem . Na oca-
sião, que teve grande impacto na mídia, um promotor militar 
anunciou e referendou uma liminar que afirmava que “todo e 
qualquer militar deveria dar voz de prisão ao médico que repe-
tisse o ato e conduzi-lo à delegacia” . 

Com esse cenário, os ortopedistas resolveram agir . A motiva-
ção era de resgate do respeito e valorização profissional, contra 
a baixa remuneração, a sobrecarga de trabalho, atraso nos pa-
gamentos e, agora, ameaça de prisão . “Pior, impossível”, ressal-
tou Fernando Brasil . 

“Ninguém nos deu a mínima atenção . Encontramos na parali-
sação a única forma de sermos escutados”, explica Brasil . Doze 
ortopedistas de cinco hospitais particulares conveniados ao 
SUS entraram em greve . O movimento foi completamente le-
galizado, sendo comunicado previamente aos órgãos compe-
tentes do Pará – Secretaria do Estado de Saúde Pública (Sespa), 

Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Sindicato dos Médicos, 
Ministério Público e a SBOT-PA . 

Sem médicos para atender a população, os órgãos responsá-
veis se desesperaram com a situação . “A união dos ortopedistas 
de Belém fez toda a diferença”, enfatizou Fernando Brasil, na 
época presidente da SBOT-PA . Com isso, após reuniões com 
o governo, os ortopedistas puderam comemorar a vitória da 
classe . O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) reconhe-
ceu o reajuste de 200% aos médicos especialistas . Em reporta-
gem no jornal O Liberal, o prefeito de Belém, Duciomar Costa, 
disse: “Os valores estão realmente defasados e o reajuste foi 
uma maneira de reconhecer essa reivindicação e impedir que 
a população fosse prejudicada” . A paralisação durou pouco me-
nos que uma semana . 

Realidades diferentes pedem ações 
descentralizadas   

Para Geraldo Motta, presidente da SBOT, a movimentação dos 
ortopedistas de Belém é um exemplo a ser seguido por todos 
os especialistas brasileiros . “A ação, a vontade de resolver a si-
tuação são as principais ferramentas para mudança e melhoria 
das condições de trabalho . A SBOT sempre apoiará todos os 
ortopedistas, mas o primeiro passo precisa ser dado por cada 
um”, disse ele . 

O Brasil é um país com uma diversidade absoluta e nem sem-
pre as resoluções são as mesmas em todos os estados . Por isso, 
Motta acredita no engajamento de cada um . “As pessoas têm 
que estar motivadas e entender que a participação delas é 
completamente essencial . Aproveito e parabenizo a ação da 
SBOT-PA . Eles arregaçaram as mangas e fizeram acontecer”, fi-
nalizou o presidente da SBOT .

Fernando Brasil

A paralisação dos ortopedistas repercutiu na mídia local
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Novas regras sobre 
publicidade médica

Em outras oportunidades a publicidade médica já foi objeto de 
comentários neste espaço e, agora, por força da publicação da 
Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1974/11, nova-
mente o assunto merece destaque . Por que a necessidade de 
tantas atualizações? Por que tanta repercussão ao redor do as-
sunto diante de inúmeros desafios que envolvem a ética médica? 
O interesse pela matéria não se esgota porque, notadamente, a 
evolução da ciência ocorre a ritmo veloz e na mesma intensi-
dade nasce a necessidade de prestar informação ao paciente e 
à sociedade . Como o papel da mídia é muito importante nesse 
processo de divulgação, sempre surgem novas dúvidas, ques-
tionamentos entre o desejado e o possível em relação à publici-
dade médica, à melhor forma de transmissão das informações .    

A Resolução CFM 1974/11 começou a vigorar a partir de 15 de 
fevereiro . Assim, com o novo texto, que amplia o conteúdo de 
outras normas, em especial da que vigorava desde 2003, os mé-
dicos, instituições e todos aqueles que desenvolvem atividade li-
gada à saúde devem ficar atentos às disposições quando o tema 
for divulgação de serviço na área .

Os fundamentos do novo regramento ainda estão assentados nos 
consagrados princípios que vetam a mercantilização da medicina, 
a autopromoção e o sensacionalismo . Por outro lado, foram inú-
meras as inovações, mas faremos comentários acerca das essen-
ciais . Naturalmente, o médico tem o direito de revelar a terceiros 
seus títulos, o setor em que atua, suas especialidades, portanto o 
que lhe é vedado é fazê-lo com a finalidade de se destacar para 
atrair pacientes . Logo, quanto ao anúncio de títulos, o médico só 
pode anunciar as especialidades, desde que não excedam a duas, 
e as áreas de atuação, somente após o registro dos mesmos no 
conselho em que atua, mediante a obtenção do RGE – Registro de 
Qualificação de Especialista . Vale ressaltar que títulos acadêmicos 
não relacionados à especialidade não poderão ser a ela associa-

dos . A pós-graduação lato sensu em área que não é considerada 
especialidade médica pelo CFM não pode ser anunciada, assim 
como uma pós-graduação em área reconhecida, sem que o pro-
fissional não possua título, também não pode ser divulgada . Ao 
contrário, o médico poderá divulgar um treinamento feito e rela-
cionado à área em que atua, desde que registrado . 

Em catálogos em geral, quer de clínicas médicas, quer de pla-
nos de saúde, deverão constar apenas as informações ligadas à 
especialidade de cada profissional . Vale dizer que os documen-
tos médicos devem mencionar o nome do profissional, o nú-
mero do CRM, a especialidade ou área de atuação registradas 
e o respectivo número de registro, o RQE . As pessoas jurídicas, 
igualmente, devem apresentar o nome e o número de CRM 
do diretor técnico . A participação em anúncios publicitários 
envolvendo empresas ou produtos médicos é vedada ao mé-
dico, sendo possível a contratação de leigos ou de atores, desde 
que não recomendem o uso dos serviços, ou revelem que os 
utilizam . As entrevistas sobre assuntos médicos são permitidas, 
desde que o foco seja a orientação à população . Consultas ou 
eventuais esclarecimentos a distância estão proibidos, exceção 
feita aos esclarecimentos a pacientes conhecidos que já foram 
atendidos presencialmente . O agendamento de consultas de 
forma eletrônica pode ser feito, assim como é possível criar blogs 
voltados apenas à disponibilização de informações . Em caso de 
dúvida, o profissional não deve vacilar, é recomendável a con-
sulta à CODAME, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, 
existente em todos os Conselhos de Medicina . Por fim, a leitura 
da Resolução é imprescindível, assim como de seus anexos e 
perguntas e respostas mais frequentes . Afinal, a prevenção é 
sempre o melhor remédio!   

Adriana C. Turri Joubert
Assessora jurídica 

Deveres do médico: 

•	 Os	 títulos	 lato sensu só poderão 
constar quando vinculados à es-
pecialidade registrada no Conse-
lho Regional de Medicina (CRM) . 
Tal cuidado impede que cursos 
ministrados para fins pedagógi-
cos sejam equiparados à residên-
cia médica ou à prova de títulos 
da Associação Médica Brasileira 
(AMB), as únicas duas formas de 
reconhecimento, pelo CFM, para 
fins de registro em especialidade .

•	 É	 introduzida	 a	 obrigatoriedade	
do registro dos certificados de 
atualização quando o médico pre-
tender anunciar sua especialidade 
ou área de atuação .

• 	 Os	 anúncios	 médicos	 devem	
conter,  obrigatoriamente, os se-
guintes dados: nome do profis-
sional;  especialidade e/ou área 
de atuação, quando registrada 
no Conselho Regional de Me-
dicina; número de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina; 

número de registro de qualif ica-
ção de especialista (RQE) . 

•	 O	 médico	 pode,	 utilizando	 qual-
quer meio de divulgação leiga, 
prestar informações, dar entre-
vistas e publicar artigos versando 
sobre assuntos médicos de fins 
estritamente educativos . Porém, 
deve evitar qualquer tipo de auto-
promoção e sensacionalismo . Não 
é permitida a divulgação de en-
dereço e telefone de consultório, 
clínica ou serviço .
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É vetado ao médico:  

•	 O	médico	não	deve	permitir	que	seu	
nome seja incluído em concursos 
ou similares, cuja finalidade seja es-
colher o “médico do ano”, “destaque”, 
“melhor médico” ou outras denomi-
nações que visam ao objetivo pro-
mocional ou de propaganda, indivi-
dual ou coletivo .

•	 É	proibida	a	sugestão	de	que	o	ser-
viço médico ou o médico citado é o 
único capaz de proporcionar o tra-

tamento para o problema de saúde, 
e assegurar ao paciente ou a seus 
familiares a garantia de resultados . 

•	 O	 médico	 não	 pode	 apresentar	 de	
forma abusiva, enganosa ou assus-
tadora representações visuais das 
alterações do corpo humano causa-
das por doenças ou lesões; todo uso 
de imagem deve enfatizar apenas a 
assistência .

•	 Anunciar	 especialidades	 para	 as	
quais não possui título certificado 
ou informar posse de equipamentos, 
conhecimentos, técnicas ou proce-
dimentos terapêuticos que induzam 
à percepção de diferenciação .

•	 Não	declarar	possível	conflito	de	in-
teresse ao se apresentar como pales-
trante/expositor em quaisquer even-
tos (simpósios, congressos, reuniões, 
conferências e assemelhados, públi-
cos ou privados), sendo obrigatório 
explicitar o recebimento de patro-
cínios/subvenções de empresas ou 
governos, sejam parciais ou totais .

•	 Não	informar	potencial	conflito	de	in-
teresses aos organizadores dos con-
gressos, com a devida indicação na 

programação oficial do evento e no 
início de sua palestra, bem como nos 
anais, quando estes existirem, no caso 
de médicos palestrantes de qualquer 
sessão científica que estabeleçam 
relações com laboratórios farmacêu-
ticos ou tenham qualquer outro inte-
resse financeiro ou comercial .

Em vigor desde o dia 15 de fevereiro 
de 2012, os médicos e as empresas de 
serviços médicos têm um prazo de 180 
dias, a partir da data da publicação da 
nova Resolução, para se adequarem às 
suas disposições a respeito de propa-
ganda, publicidade, informação e ou-
tras práticas cujo objetivo seja a divul-
gação ou promoção de atividades . 

A Resolução pode ser acessada na ín-
tegra no site do CFM: portal .cfm .org .
br/publicidademedica/index .html . 

Caso o médico tenha 
mais dúvidas, o certo é 
procurar a Comissão de 
Divulgação de Assuntos 
Médicos (Codame) do CRM 
de seu Estado.
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Saúde Suplementar: 

A luta continua em 2012 
Lideranças reuniram-se no último dia 2 de março para definir novas estratégias para este ano 

A SBOT, representada por Robson Azevedo, presidente da Comis-
são de Dignidade e Defesa Profissional, participou da reunião or-
ganizada pela Comissão Nacional de Saúde Suplementar (COMSU) 
no dia 2 de março, na sede da Associação Paulista de Medicina, 
onde médicos de todo o país reivindicaram recomposição dos ho-
norários, estabelecimento do reajuste anual e fim de interferências 
sobre a autonomia profissional . 
Coordenada por Aloísio Tibiriçá (CFM), Florisval Meinão (AMB) e 
Márcio Bichara (FENAM), a reunião definiu estratégias para o mo-
vimento médico em 2012 no setor da saúde suplementar . Tam-
bém ficou definida a data 25 de abril como o Dia da Mobilização 
Nacional, que terá ações descentralizadas em todos os estados . 
“A SBOT está pronta para lutar ao lado de toda a classe médica . 
Vamos elaborar atividades com os nossos associados”, ressalta Ro-
bson Azevedo . 

São reivindicações dos médicos: 
- Reajuste de honorários . 
- Inserção de critérios de credenciamento, descredenciamento, 

glosas e outras situações que configurem interferência na auto-
nomia do médico . 

- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

(CBHPM) como referência para o processo de hierarquização a 
ser instituído por Resolução Normativa da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) .

- Apoio aos projetos de lei sobre reajuste dos honorários médicos 
(PL 6964/10 – tramita na Câmara e PL 380/00 – tramita no Se-
nado) e sobre a CBHPM como referência na saúde suplementar 
(PLC 39/07 – tramita no Senado) . 

Todos os médicos podem contribuir com o movimento . Basta en-
caminhar e-mail para: comsu@portalmedico .org .br . As sugestões 
serão sistematizadas para compor a proposta a ser defendida pe-
las entidades nacionais no âmbito da ANS e nas negociações com 
as operadoras .

Cartões amarelos para os planos de saúde 
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O livro Qualidade na Recepção, de 

Ana Paula C. Ferreira, traz uma abor-

dagem objetiva e prática para que as 

secretárias de consultórios e clínicas 

possam desenvolver suas carreiras e 

ao mesmo tempo colaborar para o 

atendimento médico de excelência.  

Na maior parte dos casos, as secre-

tárias não possuem a exata dimensão 

da importância do seu trabalho. São 

elas que recepcionam os pacientes, 

que agendam as consultas, que orga-

nizam o dia a dia do profissional de 

saúde, que gerenciam o ambiente e 

o tempo de espera, apenas para citar 

algumas das responsabilidades. Elas 

são o cartão de visita do médico.

Em outras palavras, será impos-

sível em qualquer consultório ou 

clínica oferecer atendimento de qua-

lidade aos pacientes se a profissional 

que está na linha de frente, ou seja, 

a secretária, não estiver engajada 

e consciente do seu papel e da sua 

relevância. Por esta razão, este livro 

torna-se leitura obrigatória para as 

secretárias de todo o Brasil. 

A secretária que deseja crescer 

na carreira deve entender que este 

crescimento passa por uma postura 

mais profissional, por motivar-se, 

definir objetivos e buscar sempre 

a excelência nas suas atividades 

diárias. Se você é esta profissional, 

tenha a certeza de que encontrará 

neste livro muitas informações que 

serão decisivas para a sua carreira e 

para a sua vida.

Ana Paula C. Ferreira

Administradora e executiva em 
Saúde, a autora do livro Qualidade 
na recepção - Encantando pacientes no 
dia a dia, transmite um pouco de sua 
experiência de 15 anos no mercado 
de Saúde nesta publicação. 

A autora é professora de gradua-
ção e pós-graduação em disciplinas 
relacionada à área e pesquisadora 
dos temas de Qualidade e Acredita-
ção Hospitalar. Diretora de uma ins-
tituição de Saúde, a executiva atua 
fortemente na proposta da qualifica-
ção dos profissionais de atendimento 
e linha de frente. 

Nesta publicação, Ana Paula Fer-
reira visa a desenvolver o aprimo-
ramento da profissional que, por 
muitas vezes, é o braço direito do 
médico e do gestor em Saúde.
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Qualidade na

encantando o paciente no dia a dia

Como ser uma secretária de sucesso praticando um 
atendimento de excelência

“Trata-se de um livro de leitura fácil, porém com conceitos extremamente 

importantes e obrigatórios nos dias de hoje para o profissional que atende ao 

público, em especial na prestação de serviços no segmento da saúde.”

Dr. Eduardo Assis (Superintendente médico da Unimed Rio)

“A ideia do livro é ótima. O ‘primeiro médico’ a ter contato com o paciente 

é a secretária. Baseada no paciente, a saúde é uma situação de bem-estar físico 

social e emocional. A tranquilidade, o respeito e a presteza, demonstradas 

pela secretária, são fatores que contribuem para a saúde.” 

Dr. Osvandré Lech (Presidente da Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia)

“A qualificação e treinamento corretos para uma secretária são muito 

importantes para a carreira não só dessa profissional, como do médico 

também. Este que precisa contar com uma pessoa de confiança para poder 

exercer a Medicina da melhor forma. Uma publicação com esta temática vem 

suprir uma necessidade do mercado.”

Drª. Vera Fonseca (Secretária-executiva da Federação Brasileira de 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia)

“É importante que o médico atenda bem aos seus pacientes, mas também é 

necessário que ele esteja atento ao trabalho da sua secretária. Que ele incentive 

o aprimoramento dessa profissional, além do treinamento de padrões e 

condutas que se repetem constantemente em um hospital ou consultório.” 

Dr. Antônio Carlos Buzaid (Diretor-geral do Centro de Oncologia do 

Hospital Sírio Libanês)

Qualidade na 
Recepção
Ana Paula C. Ferreira

Uma abordagem 
objetiva para 
recepcionistas 
contruirem um 
atendimento de 
excelência.

Revista DOC 
Gestão em Saúde

Maior publicação 
nacional sobre gestão 
e carreira médica, 
a Revista DOC traz 
conteúdo exclusivo, 
ajudando no seu 
desenvolvimento. 
Assine agora!
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RAIO-X | Hospital carioca 
mostra porque, aos 61 anos, 
não parou no tempo

FUTURO | Saiba por que a 
Medicina do Trabalho é uma das 
especialidades que mais cresce 

DEBATE | Especialistas 
explicam como organizar as 
finanças no consultório
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Médicos falam dos cuidados necessários  
para você se aposentar com segurança 

aposentadoria
Os desafios da

ESPORTE
Otorrino paulista faz 

do caratê sua
 filosofia de vida 
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Arnaldo Amado, 80 anos: 
ortopedista paulista com 
aposentadoria tranquila

Marketing Médico
Renato Gregório

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

Guia prático: plano 
de marketing 
para clínicas e 
consultórios
Rubens Coelho

Um guia prático, 
que apresenta os 
principais itens para o 
planejamento de um 
consultório.

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

Aproveite
esta oportunidade!

CONSULTÓRIOS
Rubens Coelho

GUIA PRÁTICO: PLANO DE

MARKETING
PARA CLÍNICAS E

O planejamento é algo imprescindível para 
qualquer negócio. Na Saúde, vale a mesma re-
gra. Por isso, é tão importante que este pro-
fissional tenha em mente o quão importante é 
elaborar um plano de marketing. Em Guia prá-
tico: plano de marketing para clínicas e con-
sultórios, fica evidente que este documento 
não precisa ser extenso. O plano de marketing 
deve ser abrangente o suficiente para que o 
médico saiba onde o seu negócio está e aonde 
pode chegar.

Este livro é verdadeiramente um guia prático, 
que apresenta brevemente os principais itens 
para o planejamento de negócios em Saúde. Ter 
estes conceitos em mente na hora de montar 
um consultório ou clínica fará toda a diferença 
e mudará a maneira como os profissionais da 
Saúde enxergam o mercado, suas oportunida-
des e o próprio termo marketing.
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Aspectos que interferem na 
eficiência do marketing médico

por Renato Gregório*

O profissional da Saúde que está preocupado com o crescimento da sua carreira, 
muitas vezes, encontra no marketing médico uma forma de nortear as suas ações . 
Tenho mostrado nesta coluna que existem fatores que interferem na eficiência das 
ações de marketing usadas no consultório e que são aspectos que podem deixar o 
paciente insatisfeito com o serviço oferecido .

A lista de fatores que pode afetar a credibilidade e a imagem do profissional é grande 
e inclui o atendimento prestado pela linha de frente (recepção do consultório), o 
atendimento telefônico, o ambiente físico e sua decoração, o tempo de espera e a 
relação médico-paciente . A seguir, apresento três outros fatores que encerram esta 
lista e mostro como o médico deve trabalhá-los no seu dia a dia .

O primeiro destes aspectos é a qualificação profissional, que engloba não somente a 
preparação do médico, como também a da sua equipe . Um bom atendimento médico 
inclui dois pontos essenciais: o conhecimento adquirido durante os anos de graduação 
e o aprimoramento alcançado durante a prática médica. Ou seja, um bom atendimento 
precisa de qualificação constante, e o médico faz isso participando de congressos, 
seminários, palestras, conferências e outros eventos, que são excelentes oportunidades 
para trocar experiências com outros médicos; com cursos, oficinas e workshops e com 
o hábito da leitura de revistas especializadas e a busca de informações na internet . 
Mas, além de adquirir esta qualificação, o médico deve se preocupar também com dois 
aspectos que encerram nossa lista: a comunicação e o feedback . Sem estes, de nada 
adianta o aprimoramento constante .

Trabalhar a comunicação no consultório significa, basicamente, ter atenção à 
promoção dos serviços médicos . Quando se fala neste assunto, a principal ideia que 
se tem é a elaboração de publicidade e propaganda dos serviços, o que não deixa de 
ser um conceito, em parte, correto . Porém, o profissional não deve investir nas formas 
tradicionais de propaganda, que não são as mais eficientes na área da saúde . Ele precisa 
utilizar outras formas de promoção que facilitem a divulgação dos seus serviços e a 
prospecção de clientes para o consultório .

Folhetos explicativos, materiais institucionais (da clínica), cartão de visita ou site (pessoal 
ou institucional) são as melhores formas de se comunicar com os pacientes . O essencial, 
no entanto, é que estes materiais evidenciem a qualificação do profissional . De nada 
adianta participar de vários congressos e cursos se os materiais de comunicação não 
informam isso ao seu público-alvo . Um minicurrículo do médico em algum espaço do 
material auxilia esta promoção .

Por fim, temos o feedback, que nada mais é do que um “retorno” dos pacientes avaliando 
os serviços do médico . Muitos profissionais acreditam que este é um recurso que não 
precisa ser utilizado em consultórios médicos, pois os pacientes expõem durante a 
consulta tudo o que pensam ou sentem . Este é um pensamento equivocado, pois 
a função do feedback não é ouvir dúvidas sobre patologias, medicamentos ou 
tratamentos . A sua utilidade é que o paciente possa avaliar o serviço oferecido .

Através de um bom feedback, o médico pode saber se sua equipe está atendendo 
bem os pacientes, se o atendimento telefônico é eficiente, se a decoração agrada 
aos pacientes e se o tempo de espera não está longo demais . Agindo dessa forma, 
o médico pode verificar se todas as suas ações de marketing estão surtindo um 
efeito positivo . E caso detecte falhas, fica mais fácil tentar solucioná-las . Para fazer 
um bom feedback, basta disponibilizar um questionário com até cinco perguntas na 
recepção ou uma caixa de coleta de opiniões ou, ainda, um e-mail para o paciente 
manter contato com o médico . 

* Mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial, Renato Gregório é um dos maiores 
especialistas em gestão de carreira médica do país. Escritor e professor com MBA em Gestão Estratégica, 
ministra cursos e palestras, além de publicar diversos trabalhos neste campo. Ao longo de sua carreira 
tem assessorado diversas sociedades de especialidades, associações médicas e instituições de saúde 
no Brasil. É autor do livro Marketing Médico – Criando valor para o paciente, da Editora DOC.
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Da esq. para dir.: integrantes da nova diretoria – Raul Franklin Almeida, José 
Wanderley Vasconcelos, Leopoldina Milanez da Silva Leite, Júlio César B. 
Frazão, José Roberto Freire, Paulo Rogério Costa de Sousa, Bartolomeu A. 
Coutinho Filho.

No dia 25 de janeiro de 2012, foi realizada a primeira reu-
nião da nova diretoria da SBOT-MA . Com todos os mem-

Marco Pedroni: defesa profissional será destaque em sua gestão

O ortopedista Marco Pedroni é o novo presidente da SBOT-
PR . Além de dar sequência a importantes ações do seu ante-
cessor, Marcelo Abagge, e de presidentes de outras gestões, o 
novo dirigente tem prioridades bem estabelecidas em diver-
sas frentes para 2012 . A primeira delas será a organização do 
XII Congresso Paranaense de Ortopedia e do XX Encontro 

MARANHãO 
Projetos para 2012

PARANá 
Nova diretoria prioriza ações científicas e a defesa profissional 

bros presentes, a nova gestão definiu o calendário de ações 
para este ano . Nesse período, a SBOT-MA se compromete 
em realizar as atividades: 

9 Ensino continuado com reuniões mensais sob a respon-
sabilidade dos comitês das especialidades .

9 Campanhas sociais durante todo o ano (Fevereiro: Car-
naval sem Traumas; Março: Mochila Escolar; Maio: Or-
topedia e a Saúde do Trabalhador; Junho: Prevenção 
aos Acidentes com Fogos de Artifício nas Festas Juni-
nas; Julho: Férias sem Traumas; Agosto: Jornada Mara-
nhense de Ortopedia e Traumatologia; Setembro: Mês 
do Ortopedista; Outubro: Casa Segura / Criança Segura 
no Trânsito / Parque Seguro; Novembro: Segurança nos 
Esportes Amadores) .

9 Recadastramento dos ortopedistas que atuam no Maranhão .

9 Criação do site da SBOT-MA . 

9 Cursos de Educação Continuada . 

9 Interação com a LOT-MA (Liga Acadêmica de Ortopedia e 
Traumatologia da Universidade Federal do Maranhão) .

Heinz Rücker da SBOT-PR . Os dois eventos estão programa-
dos para os dias 23 a 25 de agosto na sede da Associação 
Médica do Paraná . Toda a diretoria da Sociedade já vem se 
empenhando para tornar esses eventos marcantes no âmbito 
do conhecimento, congraçamento e prevenção em saúde .

Também já estão definidas as datas do 1º Simulado dos Resi-
dentes, programado para 12 e 13 de junho; e do 2º Simulado, 
dias 2 e 3 de outubro . Nos dias 26 e 27 de outubro, será rea-
lizada a Imersão para Preparo dos Residentes (com local e 
demais informações a serem divulgados) .

Defesa profissional
Defesa profissional será, de acordo com o novo presidente, 
tema constante de ações da nova diretoria . “Desde o início 
da nossa gestão, temos enviado cartas aos convênios, solici-
tando reavaliação dos honorários”, ressalta Pedroni . 
 
Ao mesmo tempo, segundo o presidente, “buscamos abrir 
espaços de negociações e manter abertos os canais de diá-
logo com os colegas do interior para ouvir propostas e ideias, 
bandeiras que iremos perseguir constantemente, sem des-
canso”, finaliza . 
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“A SBOT-MT esteve presente na reunião 
da diretoria com os presidentes das regio-
nais durante o período do TEOT/2012, 
onde pôde participar de um rico fórum 
de discussões que tratou de assuntos 
relacionados à defesa e dignidade pro-
fissional e também sobre os repasses às 
regionais . Não posso dizer que saímos 
vitoriosos em relação aos repasses, pois 
não foi colocado em votação durante a 
assembleia, mas em relação à defesa pro-
fissional rendeu argumentos importantes 
para que eu envolvesse o CRM-MT, atra-
vés de sua presidente, Dra . Dalva Alves 

das Neves, que também demonstrou 
preocupação com a terceirização da saúe 
no SUS em Mato Grosso e os honorários 
vis pagos pelas seguradoras e operadoras 
de planos de saúde . Estamos agendando 
para as próximas semanas reuniões com 
as entidades médicas para discussão 
de forma mais ampla sobre as alternati-
vas que temos, que, porém, ainda estão 
pouco obscuras, apesar da vitória que foi 
o movimento em 2011 .”

José Milton Pelloso Junior
Presidente da SBOT-MT

MATO GROSSO
SBOT-MT – Um estado emergente

José Milton P. Júnior: presidente 
da SBOT-MT

Ortopedistas catarinenses no lançamento do totem que contabiliza o nú-
mero de vítimas pelo trânsito

A capital de Santa Catarina dá mais um passo na luta contra 
a violência no trânsito . Através da SBOT-SC, Florianópolis 
recebe o totem “Chega de Acidentes”, que de hora em hora 
contabiliza o número de vítimas fatais, pessoas hospitali-
zadas e o impacto econômico dos acidentes nas estradas 
brasileiras . O totem foi inaugurado no dia 15 de fevereiro, 
em frente à sede da Associação Catarinense de Medicina 
– ACM, na Rodovia SC-401 . A estrada, que dá acesso às 
principais praias da cidade, é a rodovia com maior fluxo de 
automóveis do estado .

O lançamento do totem teve a presença de autoridades esta-
duais e municipais, diante da importância dessa campanha 
de conscientização dos motoristas que trafegam na rodovia 

SANTA CATARINA 
Florianópolis recebe totem “Chega de Acidentes”

catarinense . O presidente da SBOT-SC, André Luís Fernandes 
Andújar, destaca que os ortopedistas são parceiros da popu-
lação na luta contra os acidentes de trânsito: “São os médicos 
da especialidade que prestam o atendimento nas emergên-
cias de traumas, vendo de perto o número de vidas perdi-
das e de sequelas deixadas por esse grande problema social” . 
Por essa razão, a SBOT-SC vem realizando diversas ações de 
responsabilidade social e de conscientização, sempre abor-
dando, junto a motoristas e pedestres, o indispensável cum-
primento das leis de trânsito e a prática da direção defensiva .   

Os dados demonstrados no totem “Chega de Acidentes” têm 
origem no Ministério da Saúde, quanto ao número de víti-
mas decorrentes de acidentes de transporte terrestre, e de 
estudos do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), 
no que se refere ao impacto econômico gerado pelos cho-
ques de automóveis nas estradas que atravessam todo o país . 
O movimento “Chega de Acidentes” é uma ação lançada em 
2009, por entidades com um histórico de lutas em prol da 
segurança no trânsito brasileiro: a ABRAMET (Associação Brasi-
leira de Medicina de Tráfego), a ANTP (Associação Nacional de 
Transportes Públicos) e o CESVI BRASIL (Centro de Experimen-
tação e Segurança Viária), que formaram um comitê organiza-
dor inicial do movimento, ao qual se juntou mais tarde a AND 
(Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito) .

Outras cidades brasileiras já receberam o totem e a cam-
panha com a contagem só vai parar quando um Plano 
Nacional de Segurança Viária for implantado no país e 
quando for constatada uma redução efetiva de vítimas 
de acidentes de trânsito .
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Wilel Almeida Benevides assumiu, em janeiro de 2012, a presidência da SBOT-MG, para um mandato de um ano, em substi-
tuição a Francisco Nogueira, que está agora à frente do Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia, marcado para os 
dias 9 a 11 de agosto, em Juiz de Fora . 

Ao tomar posse em seu novo cargo, Wilel Benevides destacou as metas de sua gestão, que terá como responsabilidade 
dar continuidade à programação da diretoria anterior, tendo como foco a realização e o apoio aos eventos científicos, a 
luta pela defesa profissional em seus diversos aspectos e o desenvolvimento de campanhas e palestras educativas volta-
das para a comunidade, dentro dos temas desenvolvidos pela SBOT Nacional .

“Estou muito entusiasmado com os desafios, e tenho a certeza de que darei conta de todos, uma vez que conto com uma 
diretoria altamente competente, entrosada e com muita disposição”, ressaltou Benevides, acrescentando a valorização da 
ortopedia mineira, cuja luta vem sendo desenvolvida pela SBOT-MG e demais entidades médicas em prol de melhores 
honorários e condições de trabalho para o colega ortopedista . 

Outra meta é a atualização profissional, principalmente do interior do estado, com as jornadas nas diversas secionais . “Além 
disso, teremos à frente mais um preparatório para o TEOT dentro do nosso Programa de Educação Continuada para os médi-
cos residentes e especializandos”, diz ele .

Congresso Mineiro

Com um nível de palestrantes altíssimo, convidados estrangeiros já confirmaram as suas participações . Destaque para o 
Prof . Wade Smith, dos Estados Unidos, liderança mundial no Trauma Ortopédico, com enorme experiência no tratamento 
de pacientes gravemente traumatizados . Ele é também editor de importantes jornais, como o Journal of Trauma, o Jour-
nal of Orthopaedic Trauma e o Patient Safety in Surgery . Também já confirmaram presença o Prof . J .A . “Tony” Herring, dos 
EUA, do Texas Scottish Rite Hospital for Children, mundialmente conhecido pelo seu trabalho em Ortopedia Pediátrica; e 
Marc Philippon, também dos EUA, renomado especialista e internacionalmente conhecido pela sua atuação na área de 
Quadril/Artroscopia . 

“Como veem, o desafio é enorme, mas com a participação e o envolvimento de companheiros comprometidos com este traba-
lho, tenho a certeza de que poderemos, juntos, fazer muito pela ortopedia mineira”, conclui o novo presidente da SBOT-MG . 

MINAS GERAIS 
SBOT-MG tem novo presidente

Wilel Almeida Benevides assume 
presidência da SBOT-MG 

 Espaço das Regionais
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Diretoria da SBOT-ES da esq. para dir.: Valbert de Moraes Pereira, Ruy Gus-
man, Adelmo Rezende, Hélio Barroso dos Reis, Marcelo Rezende, Alexandre 
de Lacerda Rossoni, Francisley Gomes Barradas, Alexandre André Ciríaco, 
Welton do Nascimento e Alceuleir Cardoso de Souza

A SBOT-ES está sob nova direção . Em cerimônia realizada 
no auditório SBOT-ES/COOTES, no dia 2 de janeiro, Adelmo 
Rezende transferiu o cargo de presidente para o colega orto-
pedista Marcelo Rezende, que foi empossado junto com a 
sua nova diretoria .

Da esq. para dir.: Vincenzo Giordano, Paulo Roberto Barbosa e Carlos Alfredo 
Jasmin

No dia 9 de janeiro, aconteceu a primeira sucessão de 
presidente da SBOT-RJ desde que o modelo de adminis-
tração tríplice foi adotado . Tomou posse Paulo Roberto 
Barbosa, tendo como primeiro e segundo vice-presidentes 
Vincenzo Giordano e Henrique de Barros, que assumirão o 
cargo, sucessivamente . Este perfil de administração, esta-

ESPíRITO SANTO
Marcelo Rezende assume a presidência da SBOT-ES

RIO DE JANEIRO 
SBOT-RJ –  Três passos à frente

Durante o evento, Adelmo Rezende apresentou o balanço 
administrativo final de sua diretoria com as realizações feitas 
durante o ano de 2011, e também agradeceu o apoio que 
recebeu dos colegas e colaboradores enquanto esteve à 
frente do cargo .

Ao assumir a nova função, Marcelo Rezende apresentou os 
projetos nas áreas científicas, sociais e culturais da SBOT-ES 
para o ano de 2012 . Dentre as ações, cabe destacar a realiza-
ção do 10º COTES, que é o Congresso de Ortopedia e Trau-
matologia do Espírito Santo e um dos mais importantes e tra-
dicionais eventos de educação continuada na especialidade . 
Além disso, a nova diretoria dará sequência às aulas do Curso 
TEOT, às Jornadas SBOT-ES e a uma série de outros eventos .

Entre todos que prestigiaram a cerimônia, vale ressaltar a 
presença no auditório da Cooperativa dos Ortopedistas 
do Estado do Espírito Santo (COOTES), representada pelas 
figuras do diretor presidente Hélio Barroso dos Reis, do 
diretor tesoureiro Alceuleir Cardoso e do diretor secretário 
Ruy Rocha Gusman .

belecido na eleição de 2010, pode ser considerado uma 
mudança significativa em um modelo que precisava ser 
ajustado para melhor atender às necessidades dos ortope-
distas do Rio de Janeiro . 

Em 2011 foi comprovado que três gestores – Carlos Alfredo 
Jasmin, Paulo Roberto Barbosa e Vincenzo Giordano –, pen-
sando e agindo em prol das melhorias para a classe, fazem a 
diferença . A gestão é tríplice e a eleição ocorre anualmente, 
possibilitando a continuidade de projetos importantes . 

Regional consolida parceria com a americana 
Campbell Clinic

Está confirmada a participação de membros da renomada 
Campbell Clinic – Memphis – EUA no VII Congresso Interna-
cional de Artroplastia e Reconstrução Musculoesquelética 
do Rio de Janeiro da SBOT-RJ, que será realizado de 12 a 14 
de julho . O congresso, presidido por Carlos Alfredo Jasmin, 
apresentará um formato interativo com discussões de casos, 
aulas de atualização, demonstrações de técnicas cirúrgicas 
e cursos de instrução prática . Mais informações sobre o 
evento podem ser obtidas no site www .sbotrj .com .br . 
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Da esq. para dir.: Erick Nunes, Jean Klay Machado, Fernando Brasil, Fábio 
Moriya e Bruno Brasil

Tomou posse a nova diretoria gestão 2012, composta 
pelos ortopedistas Fabio Vidal Moriya (presidente), Jean 
Klay Machado (vice-presidente), Erick Nunes (1º secretário), 
Bruno Brasil (2º secretário), Marcus Preti (1º tesoureiro), Hedi-
valdo Freitas (2º tesoureiro), com a proposta de Integraliza-
ção e Sustentabilidade da regional, já com a programação 
da nova agenda científica de 2012 .

De 10 a 12 de maio, a cidade turística de Campos do Jor-
dão, em São Paulo, receberá o 24º COTESP, o tradicional 
congresso de ortopedia e traumatologia da cidade de 
São Paulo . As inscrições podem ser feitas com desconto 
até o dia 10 de abril de 2012 nos valores: R$ 450,00 para 
médicos (membros quites com a SBOT), R$ 550,00 para 
médicos (não membros da SBOT), R$ 300,00 para residen-
tes e para acadêmicos de Medicina . A data limite para o 
envio do tema livre é 23 de março de 2012 . Acesse o site 
e veja mais informações: www .cotesp2012 .com .br . 

Carlos Eduardo Guerra, presidente da SBOT-RR

No início de 2012, Carlos Eduardo Guerra assumiu a pre-
sidência da SBOT-RR . Para ele, o objetivo principal são as 
ações de defesa profissional . “Tenho como meta regulari-
zar a regional de Roraima junto à SBOT, defender a Orto-
pedia e meus colegas trazendo novos membros e regu-
larizando os ortopedistas junto à SBOT . Também vamos 
credenciar o serviço de residência médica do estado”, 
ressalta Carlos Eduardo . 

No dia 30 de novembro de 2011, foram realizadas as elei-
ções para diretoria da SBOT-AL e do Conselho Fiscal para o 
biênio 2012-2013 . 
Diretoria: Glauber José de Melo Cavalcanti Manso (pre-
sidente), Rogério Barboza da Silva (vice-presidente), Gus-
tavo Francisco Vasconcelos Nascimento (1º secretário), 
Hilton José Melo Barros (2º secretário), Humberto Medei-
ros de Barros Júnior (1º tesoureiro) e Reinaldo Fernandes 
Júnior (2º tesoureiro) .
Membros do Conselho Fiscal: titulares – Givaldo Trindade 
Rios, Sálvio Tadeu Correia de Barros e Francisco Américo 
de Almeida Silva; suplentes – Felix Oiticica de Lima, Sérgio 
Toledo Barbosa e Julião Martins de A . Neto .

PARá
Nova diretoria

SãO PAULO 
Cotesp será em Campos do Jordão

RORAIMA 
Desafios da SBOT-RR

ALAGOAS 
Diretoria SBOT-AL 
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CIRURGIA DA MãO 
32º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão

CIRURGIA DO JOELHO 
Aproxima-se o 14º CBCJ

São Paulo sediará o congresso da especialidade de 28 a 30 
de abril de 2012, no Centro de Convenções Rebouças . Com 
uma vasta programação científica, o presidente do con-
gresso, Ivan Chakkour afirma que o evento será a melhor 

oportunidade de atualização . “É o momento ideal para troca 
de experiências em diferentes afecções e técnicas ligadas à 
Cirurgia da Mão”, ressalta . 

Com um formato diferenciado, o 32º CBCM terá três salas 
para as mesas redondas e para as apresentações dos temas 
livres e concentrará as outras atividades em apenas uma 
sala . “Desenhamos o evento neste formato visando o maior 
aproveitamento dos congressistas”, explica Giana Giostri, 
presidente da Comissão Científica . As inscrições podem ser 
feitas pelo site: www .mao2012 .com .br .  

Convidados internacionais confirmados: 
Brian Adams – EUA
Donald H . Lalonde, MD – Canadá
Hermann Krimmer – Alemanha
Wustner Hotmann – Alemanha

De 29 a 31 de março será realizado o Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do Joelho no complexo Iberostar, na Praia do Forte 
(BA) . O evento, preparado com afinco pela comissão orga-
nizadora, terá um formato um pouco modificado . “Este ano 
estendemos um pouco mais a programação da manhã para 
que a grade termine mais cedo, dando tempo, assim, para que 
os congressistas desfrutem do local e da convivência mútua 
no final da tarde”, explica Ricardo Cury, presidente da SBCJ .

A programação científica abrange um amplo número de 
tópicos da cirurgia do joelho, com temas atuais, que serão 
transmitidos pelos convidados nacionais e pelos 14 convida-
dos internacionais . Serão mesas convencionais, modernas, e 
conferências nacionais e internacionais, com maior tempo 
para os palestrantes exporem suas ideias e pontos de vista . 
“Em todos os dias teremos os cursos focando nas principais 
áreas de concentração em cirurgia do joelho . Lembrando 
que no dia 28 de março, realizaremos a prova de admissão 
de novos sócios”, ressalta Cury .  

Como a programação social também é muito importante nos 
congressos da SBCJ, Ricardo Cury explica que foram contra-
tados dois shows para a abertura e o encerramento do con-
gresso . “Na quinta-feira, dia 29/03, o conjunto baiano Casa 
Dimãe se apresentará, e no encerramento, no sábado, show 
com Ivete Sangalo, com a certeza de que todos irão apreciar 
muito” . Além disso, o complexo turístico Iberostar conta com 
shows noturnos em seus teatros, que ocuparão a noite de 
sexta-feira, além de opções de turismo pelas proximidades 
para as famílias . “Estamos trabalhando para que o CBCJ man-
tenha sua tradição e a fama de um dos melhores congressos 
da Ortopedia nacional”, finaliza o presidente da SBCJ . 

Ricardo Cury garante um CBCJ de sucesso 
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TRAUMA ORTOPÉDICO 
Abertas as inscrições para a 18ª edição do CBTO

CIRURGIA DO PÉ E TORNOzELO 
Curso Internacional do Pé Infantil e do Adolescente

Nos dias 16 e 17 de março será realizado o Curso Internacional do Pé Infantil e do Adolescente no Espaço Apas, em São 
Paulo . Com parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, o curso terá a participação de expoentes da Or-
topedia nacional e internacional, com enfoque em temas de indisputável relevância para o aprimoramento científico dos 
colegas, mediante uma abordagem multidisciplinar das patologias do tornozelo e pé e seu respectivo tratamento . Informa-
ções: www .peinfantil2012 .com .br .

ONCOLOGIA ORTOPÉDICA 

VIII Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica 

A cidade histórica de Tiradentes, MG, receberá de 12 a 14 de abril a 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica . 
Na programação científica, destaque para os convidados confirmados: Mark Scarborough, do Serviço do Professor Enneking, 
Pietro Ruggeri, do Instituto Rizzoli e Adesegun Abudu, do Royal College of Orthopaedic Surgeons – Inglaterra . Mais informa-
ções no site: http://www .oncologiaortopedica2012 .com .br . 

Florianópolis receberá 
a 18ª edição do Con-
gresso Brasileiro do 
Trauma Ortopédico, 
de 17 a 19 de maio, no 
Centro de Convenções 
Centro Sul, que terá 
como foco central a 
medicina baseada em 
evidências . Visando o 
aproveitamento total 
de todos os participan-
tes, como diferencial 
deste evento, a Comis-
são científica inseriu 

em cada sessão uma palestra sobre como manejar deter-

minada fratura com implantes convencionais . “Grande parte 
dos colegas atua em centros de tratamentos do interior do 
país que nem sempre disponibilizam instrumentos de ponta 
para resolução das fraturas . Por isso, resolvemos adotar os 
implantes convencionais”, ressalta Marcelo Abagge, presi-
dente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico . 

Ele afirma também que a edição de Florianópolis terá 
como palestrantes alguns dos principais nomes brasileiros 
nas várias áreas da Ortopedia, e será abrilhantada pela pre-
sença de convidados internacionais que, com a sua experi-
ência, contribuirão muito para o enriquecimento científico 
do evento . São eles: David C . Ring (EUA), Harvard Medical 
School; Donald Wiss (EUA), Orthopaedic Trauma at Cedars-
Sinai Medical Center; Sean Nork (EUA), Harborview Trauma 
Center – Seattle . 
 
Mais informações sobre todos esses palestrantes, sobre a 
programação e sobre os trabalhos científicos, cujo prazo de 
entrega encerra-se em março, já podem ser encontradas no 
site www .traumaortopedico .med .br . 

Marcelo Abagge
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QUADRIL 

Congresso de Cirurgia Avançada de Quadril será em maio

O Congresso de Cirurgia Avançada da Sociedade Brasileira de Quadril – SBQ será de 10 a 12 de maio, no Instituto de Ensino e 
Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo .

Como as vagas são limitadas pelo tamanho do auditório, o presidente da SBQ, Sergio Rudelli, pede que as inscrições sejam 
feitas o mais breve possível, com Vanessa, no telefone (11) 3155-1244 ou pelo e-mail vanessa .aandrade@hsl .org .br . 

O evento está atraindo muitos interessados por causa do alto nível dos conferencistas internacionais . São eles: Graham Gie, 
ex-presidente da Sociedade Inglesa do Quadril, do Princess Elizabeth Hospital; John Timperly, presidente eleito da Sociedade 
Inglesa do Quadril e também do Princess Elizabeth Hospital; John Charity, brasileiro, igualmente do Princess Elizabeth Hospital; 
Rafael Sierra, da Mayo Clinic; Adolph Lombardi, da Universidade do Estado de Ohio; Roberto Giacometti, do Instituto Galeazzi 
de Milão; e Tim Chessser, da Universidade de Bristol, no Reino Unido .

Os convidados da Inglaterra apresentarão os resultados obtidos com próteses totais cimentadas e híbridas, além da experi-
ência com as revisões com enxerto ósseo impactado, enquanto os especialistas dos Estados Unidos e da Itália apresentarão 
casuística sobre o uso ao longo prazo das próteses totais do quadril não cimentadas, o que permitirá uma comparação direta, 
já que em Exeter é utilizada unicamente a Prótese Femoral Cimentada .

ORTOPEDIA PEDIáTRICA 

Destaques do Curso Internacional do Pé Infantil 

O evento que será realizado nos dias 16 e 17 de março de 2012, no Espaço APAS em São Paulo, em parceria com a ABTPé, trará 
os convidados estrangeiros: Alvin Crawford (EUA), Fernando Salas (Argentina), Mikhail Samchukov (EUA), Scott Mubarak (EUA) e 
Vincent Mosca (EUA) . A programação científica, já definida, pode ser acessada pelo site: www .peinfantil2012 .com .br . As inscri-
ções também devem ser feitas pelo site . Os temas oficiais são: afecções congênitas, doenças neuromusculares, traumas, lesões 
esportivas e utilização de fixadores externos . 

“O pé da criança e do adolescente encontra-se em área limítrofe entre as especialidades de Ortopedia pediátrica e da Cirurgia do 
tornozelo e pé, e esse curso, de alto nível científico, além de promover a integração dos comitês, proporcionará a troca de conhe-
cimentos entre diversos especialistas renomados do meio nacional e internacional”, ressalta Rui Maciel de Godoy Júnior . 

COLUNA 

WCMISST 

De 16 a 18 de agosto será realizado o III WCMISST – World 
Congresso f Minimally Invasive Spine Surgery & Techni-
ques, na Praia do Forte – Salvador . A realização do evento 
no Brasil é um orgulho para todos os ortopedistas brasi-
leiros . Segundo Pil Sun Choi, presidente do congresso, o 
ponto alto do evento será a integração de todas as Socie-
dades Minimamente Invasivas do mundo e a fundação da 
Federação Mundial de Cirurgia da Coluna Minimamente 
Invasiva e Técnicas (WFMISST) . A data limite para envio de 

trabalhos científicos é 14 de junho de 2012 . Visite o site do 
evento: www .wcmisst2012 .com .br, para mais informações 
e inscrições .  
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Agenda de Eventos

Divulgue seu evento no Jornal da SBOT. 
Mande as informações para: imprensa@sbot.org.br.

MARçO 2012

X Curso de Cirurgia de Ombro e 
Cotovelo
15 a 17 de março 
São Paulo - SP
secretaria .iep@hsl .org .br 
11 3155-8800

Curso Internacional nas Afecções 
do Pé da Criança e Adolescente
16 a 17 de março
São Paulo - SP
abtpe@terra .com .br
11 3082-2518 / 11 3082-6919

14º Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do Joelho
29 a 31 de março
Praia do Forte - BA
eventos@rveventos .net
11 3283-3326

Programa de Educação 
Continuada 2012 – Encontro de 
Coluna Vertebral    
30 a 31 de Março  
Passo Fundo - RS  
Contato:  Dr . André Hübner

ABRIL 2012

VIII Congresso Brasileiro de 
Oncologia Ortopédica
12 a 14 de abril
Tiradentes - MG

I Congresso Sabará de 
Especialidades Pediátricas
19 a 21 de abril
São Paulo-SP

1º Simpósio Internacional de 
Doenças Neuromusculares / 
16º Simpósio de Ortopedia do 
Hospital Mater Dei  
26 a 28 de abril  
Belo horizonte - MG  
contato@organizaeventos .net .br 
(31) 41412448

32º Congresso Brasileiro de 
Cirurgia da Mão
28 a 30 de abril
São Paulo -SP
info@meetingeventos .com .br
11 3849-0379

MAIO 2012

VIII Congresso Gaúcho de 
Ortopedia e Traumatologia/ 
XXIV Congresso Brasileiro 
de Medicina do Exercício 
do Esporte / XI Congresso 
Sudamericano de Medicina do 
Esporte
9 a 12 de maio
Porto Alegre-RS
51 3012-9148

24º COTESP  
10 a 12 de maio  
Campos do Jordão - SP  
www .cotesp2012 .com .br

18º Congresso Brasileiro de 
Trauma Ortopédico
17 a 19 de maio
Florianópolis - SC
41 3022-1247

I Congresso Latino-Americano 
de Osteoporose
24 a 27 de maio
São Paulo -SP
frederico .torres@mci-group .com
11 3217 - 3883

JUNHO 2012

X Congresso Brasileiro de 
Ortopedia Pediátrica  
06 a 09 de junho  
Fábrica de Negócios do Hotel Praia 
Centro  
divulgacao@arxweb .com .br
(85) 4011-1572

Nice Shoulder Course
7 a 9 de junho
Nice – France / Hotel Palais de La 
Méditerranée

V Jornada Lyonesa no Brasil
14 a 16 de junho
Ouro Preto - MG

IX Congresso Brasileiro de 
Cirurgia de Ombro e Cotovelo
14 a 16 de junho
Foz do Iguaçu – PR
contato@cseventos .net 
11 5012-7966 / 5012-8146

Team Physician Course 2012  
20 a 23 de junho  
São Paulo - SP  
sueli@luminaeventos .com .br
(11) 39512813 

JULHO 2012

X Congresso Brasileiro de 
Ortopedia Pediátrica
6 a 9 de julho
Fortaleza - CE
85 4011-1572

VII Congresso Internacional 
de Artroplastia / I Congresso 
de Reconstrução Músculo-
Esquelético 
12 a 14 de julho
Rio de Janeiro-RJ

AGOSTO 2012

ISKT - International 
Sypmposium on KNEE TRAUMA
9 a 11 de agosto

Ribeirão Preto - SP
vera@oxfordeventos .com .br
16 3967-1003

Congresso Mineiro de Ortopedia 
e Traumatologia 
9 a 11 de agosto
Juiz de Fora - MG

2º World Congress on External  
Fixation & Reconstruction 
Societies e 11º Congresso 
Brasileiro de Comitê A.S.A.M.I. 
da SBOT
6 a 8 de agosto
Praia do Forte - BA
eventos@rveventos .net 
11 3283 - 3326

Simpósio Multi-institucional de 
Oncologia Ortopédica  
10 a 11 de agosto  
São Paulo - SP  
andre .baptista@uol .com .br
(11) 8173-7373  

5º Curso de Artroplastia do 
Joelho 
17 a 18 de agosto
Curitiba - PR
41 3091-5050 / 3026-6959

Simpósio da SBRATE
23 a 26 de agosto
Salvador - BA

VII Curso Avançado de Cirurgia 
do Joelho
23 a 25 de agosto
São Paulo-SP
cecore@terra .com .br ou 
tatianasatyro@gmail .com
11 9595-8814

XX Encontro Heinz Rucker da 
SBOT-PR  
23 a 25 de Agosto  
Curitiba - PR  
sbotpr@sbotpr .org .br
(11) 3262-8023  
 
XII Congresso Paranaense de 
Ortopedia  
23 a 25 de Agosto  
Curitiba - PR  
sbotpr@sbotpr .org .br
(11) 3262-8023  

SETEMBRO 2012

2º World Congress on External 
Fixation & Reconstruction 
Societies/
11º Congresso Brasileiro de 
Comitê A.S.A.M.I.
6 a 8 de setembro
Praia do Forte - BA
organizzaeventos@hotmail .com/ 
eventos@rveventos .net
(11) 3283-3326

XXV Encontro do Centro de 
Estudos do Profº José Henrique 
Machado
30 de setembro a 2 de outubro
Caeté – MG
organizzaeventos@hotmail .com /
organizaeventos@organizacongres-
soseeventos .com .br
31 3786-6963 / 8343-5979

XV Congresso Norte e Nordeste 
de Ortopedia e Traumatologia
20 a 22 de setembro
Fortaleza - CE

XV JOPPAQ – Jornada Paulista 
de Patologia do Quadril
20 a 22 de setembro
Ribeirão Preto - SP
joppaq2012@vsfutura .com .br 
16 3623 - 9399

10º COTES - Congresso de 
Ortopedia e Traumatologia do 
Espírito Santo  
30 de agosto a 02 de setembro  
Vitória - ES  
vanessa@ames .com .br

OUTUBRO 2012  

XI Congresso Paulista de 
Medicina do Esporte / XIII 
Encontro A. A. A. R. L. de 
Medicina Esportiva  
18 a 20 de outubro  
Ribeirão Preto - SP  
congressospamde@luminaeventos .
com .br
(11) 39512813

NOVEMBRO 2012

XX Congresso Latino Americano 
de Medicina e Cirurgia da Perna 
e Pé
12 a 14 de novembro
Salvador - BA
joppaq2012@vsfutura .com .br
(16) 3623 - 9399

44º CBOT – Congresso Brasileiro 
de Ortopedia e Traumatologia
15 a 17 de novembro
Salvador - BA
cbot@sbot .org .br /
eventos@sbot .org .br
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Congressos
Adalberto Visco (BA)
avisco@uol .com .br
Fernando Baldy dos Reis (SP)
fernando .baldy@unifesp .br
Geraldo Motta (RJ)
geraldomotta@terra .com .br
Osmar Avanzi (SP)
oavanzi@hotmail .com
Rogerio Fuchs (PR)
rfuchs@microcomp .com .br

Controle de material ortopédico
Sergio Y. Okane (SP) - Presidente
okanesergio@uol .com .br
Edison Noboru Fujiki (SP)
enfuji@terra .com .br
Julio RufinoTorres (AM)
torres .julio@terra .com .br
Luis E. Munhoz da Rocha (PR)
lemrocha@gmail .com
Leonardo Rocha (RJ)
leonardorocha@me .com

Dignidade e defesa profissional
Robson de Azevedo (GO) – Presidente
defesaprofissional@gmail .com 

Defesa profissional
Alexandre Guedes Marcolla (RS)
agmarcolla@gmail .com
Eduardo Luis Cruells Vieira (SP)
eduardolvieira@hotmail .com
Leonardo Eulálio de A. Lima (PI)
leonardoeulalio@gmail .com

Ética
Fabio dos Santos Magalhães (MS)
fmagalhaes@brturbo .com
Pedro Doneux (SP)
pdoneux@uol .com .br
Renato de Brito A. Graça (RJ)
rgraca@radnet .com .br

Honorários médicos e CBHPM
Fábio Dal Molin (RS)
dalmolin@ombrocotovelo .com .br
Fernando Brasil (PA)
fernandobrasil@superig .com .br
Joel Brito Coelho (AP)
jb_coelho_br@yahoo .com .br

Educação continuada
João Mauricio Barretto (RJ) - Presidente
joaomb@gbl .com .br
Henrique Ayzemberg (SC)
henrique@iot .com .br
Jorge dos Santos Silva (SP)
jssg@uol .com .br
Marcelo Abagge (PR)
mabagge@bighost .com .br
Maria Isabel Pozzi Guerra (RS)
isa .pozzi@terra .com .br
Múcio Brandão Vaz de Almeida (PE)
vaz@superig .com .br
Robert Meves (SP)
robertmeves@hotmail .com

Sandro da Silva Reginaldo (GO)
ombroecotovelo@yahoo .com .br
Tito Rocha (RJ)
titorocha@mac .com
Gilberto Luis Camanho (SP) – Editor RBO
gilbertocamanho@uol .com .br
André Pedrinelli (SP) – Pres. CET
pedrinelli@uol .com .br
Romeu Krause (PE) – 44º CBOT - Científica
romeukrause@gmail .com

Ensino e treinamento
André Pedrinelli (SP) - Presidente
pedrinelli@uol .com .br
Aloisio Bonavides Jr. (DF)
aloisiobonavides@hotmail .com
André Kuhn (RS)
andrekuhn@terra .com .br
Fernando A. M. Façanha Filho (CE)
ffacanhafilho@yahoo .com .br
João A. Matheus Guimarães (RJ)
jomatheus@uol .com .br
Marcos Giordano (RJ)
ffacanhafilho@yahoo .com .br
Osvaldo Guilherme Pires (SP)
ospa@uol .com .br
Roberto Yukio Ikemoto (SP)
rehema@terra .com .br
Wagner Nogueira da Silva (MG)
wagnernogueiradasilva@yahoo .com .br

Estatuto e regimentos
Marcelo Mercadante - Presidente
marcelomercadante@uol .com .br
Arlindo Gomes Pardini (MG)
arpardini@uol .com .br
Glauco Manso (AL)
glaucomanso@uol .com .br
Jaime Wageck (RS)
wageck@joelho .com .br
Karlos Celso Mesquita (RJ)
karlosmesquita@terra .com .br
Luiz Carlos Sobania (PR)
sobania@microcomp .com .br

História da ortopedia
Samuel Ribak (SP) - Presidente
samuelribak@terra .com .br
Edison José Antunes (DF)
antunes@ambr .com .br
José Carlos A. Ferreira (SP)
jcarlos_f@uol .com .br
Manlio Napoli (SP)
manlionapoli@bol .com .br
Marcio Ibrahim (MG)
jane@prover .com .br

Interatividade social 
(Campanhas Públicas, Responsabilidade 
Social e Marketing)
Edilson Forlin (PR) - Coord. Ações Inst.
ediforlin@hotmail .com
Rodrigo Lasmar (MG) - Secretário Adjunto
contato@rodrigolasmar .com .br
Edílson Forlin (PR) – Camp. Públicas
ediforlin@hotmail .com
Fábio Krebs (RS) – Ativ. Esportivas

fabio .krebs@terra .com .br
Francisco R.V. Alves (CE) – Portal, Orkut, etc
robson .ortopedista@gmail .com
Leandro Reckers (RS) - Divulg. Científica
leandroreckers@uol .com .br
Kodi Kojima (SP) – Adultos 3ª Idade
kodikojima@uol .com .br
Miguel Akkari (SP) – Criança
miguel .akkari@gmail .com

Nacional de benefícios e 
previdência social
Ricardo Esperidião (GO) – Presidente
ricaresper@zipmail .com .br
Cássio Telles (MT)
drcassio@terra .com .br
Giana Giostri (PR)
ggiostri@gmail .com
Pedro Péricles R. Baptista  (SP)
drpprb@gmail .com
Reynaldo de Jesus Garcia (SP)
rjgarcia .ops@terra .com .br
Salvador Luiggi Oliveira (PE)
sluiggi@uol .com .br

Publicação e divulgação
Fernando Baldy dos Reis (SP)
fernando .baldy@unifesp .br
Geraldo Motta (RJ)
geraldomotta@terra .com .br
Gilberto Luís Camanho (SP)
gilbertocamanho@uol .com .br
Moisés Cohen (SP)
m .cohen@uol .com .br

Tecnologia da informação
Pedro Péricles R. Baptista (SP) – Presidente
drpprb@gmail .com
André Wever (SP)
andre@wever .com .br
Francisco R. Vasconcelos Alves (CE)
robson .ortopedista@gmail .com
Ingo Schneider (SC)
ingo@iot .com .br
Luis Marcelo de Azevedo Malta (RJ)
marcelomalta@hotmail .com
Marcelo C. Krause Gonçalves (PE)
marcelo_krause@hotmail .com
Paulo Colavolpe (BA)
pcolavolpe@yahoo .com .br

Conselho editorial do jornal
Moisés Cohen (SP) – Editor Chefe
m .cohen@uol .com .br
Antonio Marcos Ferracini (BA)
ferraciniam@gmail .com
Benno Ejnisman (SP)
bennoale@uol .com .br
Giancarlo Polesello (SP)
giancarlopolesello@hotmail .com
Marcos Musafir (RJ)
mmusafir@uol .com .br
Rene Jorge Abdalla (SP)
cecore@terra .com .br

Conselho editorial da RBO
Gilberto Luís Camanho (SP) – Editor Chefe
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gilbertocamanho@uol .com .br
Akira Ishida (SP)
akira .dot@epm .br
Helton Luiz A. Defino (SP)
hladefin@fmrp .usp .br
Marcio Carpi Malta (RJ)
malta@predialnet .com .br
Marco Antonio Percope (MG)
mapa .bhz@terra .com .br
Sérgio Luiz Checchia (SP)
sergio@ombro .med .br
Sérgio Zylbersztejn (RS)
sergiozyl@terra .com .br

Assuntos AMB / CFM
Akira Ishida (SP) - Presidente
akira .dot@epm .br
Afonso Henrique Fernandes (DF)
afonsohpf@yahoo .com .br
Hélio Barroso dos Reis (ES)
heliobarrosoreis@gmail .com .br

Assuntos internacionais
Sérgio Checchia (SP) - Presidente
sergio@ombro .med .br
José Sérgio Franco (RJ)
jsfranco@globo .com
Marcos Musafir (RJ)
mmusafir@uol .com .br
Patricia M. de M. Barros Fucs (SP)
patrícia@fucs .com .br 
Reynaldo de Jesus Garcia (SP)
rjgarcia .ops@terra .com .br

Ensino e graduação em 
ortopedia e traumatologia
Osmar Avanzi (SP) - Presidente
oavanzi@hotmail .com
Augusto Braga dos Santos (GO)
augustobsantos@gmail .com
Luiz Roberto Stigler Marczyk (RS)
marczyk .ez@terra .com .br;
Olavo Pires de Camargo (SP)
olapcama@uol .com .br
Osmar Pedro A. de Camargo (SP)
opac@uol .com .br
William Dias Belangero (SP)
belangerowd@gmail .com

Estudos epidemiológicos em 
ortopedia e traumatologia e 
censo do exercício da ortopedia
Helio Jorge A. Fernandes (SP) - Presidente
heliofernandes@terra .com .br
Adriano Marchetto (SP)
amarchetto@uol .com .br
José Edilberto Ramalho (RJ)
eramalho@pobox .com
José Olavo M. de Castro (SP)
joseolavo@gmail .com
Leandro Spinelli (RS)
spinelli@portoweb .com .br

Ex-presidentes
Neylor Pace Lasmar (MG)
nplasmar@uol .com .br

Walter Manna Albertoni (SP)
albertoniwm@uol .com .br
Arlindo Gomes Pardini (MG)
arpardini@uol .com .br; 
Marcos Esner Musafir (RJ)
mmusafir@uol .com .br
Tarcisio E. P. Barros Filho (SP)
pebarros@netpoint .com .br
Romeu Krause Gonçalves (PE)
romeukrause@hotmail .com
Cláudio Santili (SP)
ortopedsantili@yahoo .com .br
Osvandré Lech (RS)
Lech@lech .med .br

Integração dos comitês
Maurício Kfuri (SP) - Presidente
mauriciokfuri@terra .com .br
Anderson V. Monteiro (SP)
avmonteiro@uol .com .br
Luiz Eduardo Munhoz da Rocha (PR)
lemrocha@gmail .com
Michael Simoni (RJ)
michael@globo .com
Ricardo de Paula Leite Cury (SP)
ricacury@uol .com .br
Rui Maciel de Godoy Jr. (SP)
rui_maciel@uol .com .br

Integração das regionais
Francisco Carlos S.Nogueira (MG)-Presidente
fcsnogueira@terra .com .br
Carlos Alfredo Lobo Jasmin (RJ)
alfredojasmin@hotmail .com
Fabio Dal Molin (RS)
dalmolin@ombrocotovelo .com .br
Hermann Costa Gomes (RN)
hecoga2000@yahoo .com .br
Tulio Diniz Fernandes (SP)
tulio_diniz@terra .com .br

Interinstitucional
Marco A. Percope (MG) – Coord. Projetos
mapa .bhz@terra .com .br
Michel Simoni (RJ)
michael@globo .com .br
André Pedrinelli (SP) - CET
pedrinelli@uol .com .br
João Mauricio Barretto (RJ) - CEC
joaomb@gbl .com .br
Gilberto Luis Camanho (SP) - RBO
gilbertocamanho@uol .com .br

Políticas públicas
Eriko Filgueira (DF) - Presidente
erikofilgueira@hotmail .com
Isaias Levy (RS)
ilevy@terra .com .br
Luiz H. Mandetta (MS)
clinicaeliomanbetta@brturbo .com .br
Ronaldo Ramos Caiado (GO)
ronaldocaiado@camara .gov .br
Walter Rodrigo Daher (DF)
wrdaher@gmail .com

Preceptores
Romeu Krause - Presidente

romeukrause@gmail .com
João Baptista G. dos Santos (SP)
joaobgs@ig .com .br
Chang Chia Po (AM)
changchiapo@yahoo .com .br
Epitácio Rolim (PE)
romeukrause@gmail .com
Roberto Luiz Sobania (PR)
bobsobania@globo .com
Carlos Alberto de S. Araujo Neto (RJ)
carlosneto@superig .com .br
Vincenzo Giordano Neto (RJ)
v_giordano@mac .com

Registro nacional de 
artroplastias
Luiz Carlos Sobânia (PR) - Presidente
sobania@microcomp .com .br
Ary Ungareti Neto (RS)
ungar@terra .com .br
Luiz Sérgio Marcelino Gomes (SP)
marcelin@com4 .com .br
Marcus Vinicius G. Amaral (RJ)
mvgamaral@terra .com .br
Roberto S. de Tavares Canto (MG)
rstcanto@terra .com .br
Silvio Neupert Maschke (PR)
snmaschke@uol .com .br

SBOTPrev
Diretoria executiva
Adalberto Visco (BA) - Diretor Presidente
avisco@uol .com .br
Jaime Wageck (RS) – Diretor Adm. Benefício
wageck@joelho .com .br
Nelson Ravaglia (PR) – Diretor Financeiro
nravaglia@gmail .com

Conselho deliberativo
Ricardo Esperidião (GO) – Cons. Presidente
ricaresper@zipmail .com .br
Romeu Krause (PE) – Cons. Vice-Presidente
romeukrause@gmail .com
Reynaldo Jesus Garcia (SP) – Cons. Titular
rjgarcia .ops@terra .com .br
Pedro Péricles R. Baptista(SP) – Cons. Titular
drpprb@gmail .com
Francisco Nogueira (MG) – Cons. Suplente
fcsnogueira@terra .com .br
Jorge dos Santos Silva (SP) – Cons. Suplente
jssg@uol .com .br
Antonio Sergio Passos (BA) – Cons. Suplente
asspassos@atarde .com .br
Itamar Sofia do Canto (RS) – Cons. Suplente
isofia@terra .com .br

Conselho fiscal
Salvador Luiggi (PE) - Presidente
paulolobojr@gmail .com
Paulo Lobo Jr. (DF) – Vice-Presidente
sluiggi@uol .com .br
Paulo Oliveira Colavolpe (BA) – Suplente
pcolavolpe@yahoo .com .br
Marco Antonio Percope (MG) - Suplente
mapa .bhz@terra .com .br






