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Editorial

Ortopedia em festa – sorria,
estamos na bahia
Estamos às portas do maior evento científico de nossa especialidade, o Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, em sua 44a edição, na linda cidade de Salvador.
Entre 14 e 17 de novembro, Salvador receberá mais de 5 mil ortopedistas nacionais e
internacionais para reciclarem seus conhecimentos e trocarem experiências. Tudo está
sendo muito bem preparado pela comissão organizadora local, capitaneada pelo presidente do Congresso, Adalberto Visco, que ao lado de Romeu Krause, presidente da
Comissão Científica, certamente fará um dos maiores eventos que nossa Sociedade já
teve. Cabe um comentário à parte da muito merecida homenagem ao unanimemente
querido Luiz Carlos Menezes, “Lapão”, que sem dúvida é o mais legítimo embaixador da
Ortopedia na Bahia.
Moisés Cohen
Editor
“Baiano é um
estado de espírito.”
Jorge Amado
“Bahia, terra da
felicidade, que não
me sai do pensamento.”
Dorival Caymmi
“A alegria é a
melhor coisa que
existe, é assim como
a luz no coração…
porque o samba
nasceu lá na Bahia.”
Vinicius de Morais e
Baden Powell

São aguardados 15 palestrantes internacionais do mais alto nível, além de conferencistas
nacionais, que darão o peso científico ao evento. Como novidade, teremos uma nova
atividade: “Técnicas Cirúrgicas, passo a passo”, nos moldes do Congresso da Academia
Americana, com estações de vídeos que contam com áudio individual sobre temas a
serem escolhidos no “menu científico”, de acordo com o seu interesse. Deve ser dada
ênfase à presença feminina na Ortopedia brasileira, com 370 mulheres ortopedistas, que
participarão de um almoço especial e exclusivo. É interessante lembrar que há 77 anos se
realizava o primeiro CBOT, em São Paulo, relatado na coluna do Samuel Ribak, “Ontem e
Hoje”, quando as atividades eram muito diferentes, com romaria ao túmulo do professor
Puech, visita ao estádio do Pacaembu, jantar em Santos, além de outros eventos comemorativos da época. Recentemente, tivemos uma das maiores transações comerciais da
Medicina, entre grupos nacional e internacional americano, o que vem corroborar com o
que temos repetido aqui reiteradamente, que a “Medicina é um grande e rentável negócio” para todos que militam ao seu redor, exceto para o médico, que infelizmente, há
algum tempo, passou de ator principal a um coadjuvante de quinta categoria. Vamos
aguardar atentos a evolução dessas negociatas, que via de regra só prejudicam o médico.
Como será o final dessa história? Quem será beneficiado com tudo isso? Parece que aqui
está mais fácil de acertar do que na novela da Globo. Será que precisaremos aguardar o
último capítulo, ou poderemos interferir para mudar o final?

“Bahia, fonte mística e encantada,
expande o teu axé,
não esconda nada.”
Caetano Veloso

Bem, tristezas e decepções à parte, espero encontrá-los em Salvador durante nosso congresso, tanto na parte científica como nos shows de Carlinhos Brown e Gal Costa, que
não medirão esforços para abrilhantar nosso evento, cuja estrela principal é você, ortopedista brasileiro.

“Toda menina
baiana tem encantos que Deus dá.”
Gilberto Gil

Vamos juntos conferir as palavras de Jorge Amado, Caymmi, Vinicius, Baden, Caetano,
Gil e Bethânia. Desejo a cada um de vocês muito axé nesse que, com certeza, será um
congresso inesquecível.

“Oh! Bahia da
magia, dos feitiços
e da fé.”
Maria Bethânia
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Palavra do Presidente

Cirurgia Segura: em
benefício dos pacientes
São muitas as preocupações que devem pautar as atividades e projetos de
uma entidade tão representativa quanto a Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia. A maioria dessas ações é voltada para os associados porque os
ortopedistas sócios da SBOT constituem a razão maior do nosso trabalho e dedicação.
Nesse sentido, a Diretoria 2012 não tem medido esforços para criar novos projetos
e manter os já existentes. Ao investir no sócio, estamos cumprindo a vocação da
nossa Sociedade desde sua fundação, afinal, a manutenção dos valores e princípios
da Ortopedia brasileira foi a base da plataforma que elegeu esta Diretoria no pleito
de 2009.
Os programas de Educação Continuada, Ensino e Treinamento são criados para
o sócio da SBOT, mas o beneficiário final é e sempre será o paciente, que terá
acesso a um atendimento profissional mais bem qualificado. E o cuidado com
o paciente é justamente o objetivo de uma grande iniciativa que iremos lançar
durante o congresso da SBOT em Salvador: o PROJETO CIRURGIA SEGURA, que será
totalmente voltado para o paciente e sua segurança em primeiro plano. É de se
esperar que estejamos preocupados com esse assunto, pois a literatura revela um
número expressivo de erros cirúrgicos cometidos em praticamente todos os países,
e é nosso dever trabalhar para reduzir as estatísticas. A Organização Mundial da
Saúde já divulgou várias pesquisas e estabeleceu protocolos simples que, se forem
adotados, poderão evitar sequelas irreparáveis em pacientes de todas as idades.

Geraldo Motta
Presidente da SBOT

Nos dias 15 e 16 de novembro teremos duas atividades importantes que,
esperamos, serão de grande interesse para os sócios. Trata-se de seis conferências
ministradas por especialistas brasileiros e estrangeiros com diversas abordagens,
mas com um objetivo único: fomentar os protocolos de cirurgia segura através
das experiências de outras instituições. Ao abordar esse problema de forma direta,
a Ortopedia brasileira dará o exemplo inequívoco de que atingiu sua maturidade
científica, equiparando-se aos melhores centros médicos do mundo na prática de
uma medicina responsável e de qualidade. Participe dessas atividades durante o
44º CBOT e divulgue o projeto em seu hospital, clínica e consultório. Sua atitude
pode fazer a diferença!
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Radar SBOT

Valorização profissional é discutida em São Paulo
nos próximos meses com diversas atividades sugeridas e aprovadas neste último encontro”, ressalta ele.

Pesquisa com o associado

Grupo de ortopedistas responsável pelas ações em São Paulo

Recém-criado, o Grupo Especial de Valorização Profissional da
SBOT com atuação no Estado de São Paulo já tem realizado
ações em prol do ortopedista paulista. No último dia 10 de
outubro, na AACD em São Paulo, médicos ortopedistas de
várias gerações, responsáveis por prestação de serviços e chefes de grupos de subespecialidades de renomadas faculdades
discutiram a necessidade de rever os valores de honorários de
consultas, cirurgias e procedimentos.
Segundo Nelso Astur, membro do grupo, São Paulo é a única
capital a não ter implantado a CBHPM. “Por isso, avançaremos

A preocupação em conhecer as necessidades dos ortopedistas e as suas principais reclamações quanto à defesa profissional, honorários médicos e questões relacionadas com
materiais ortopédicos, mobilizou o novo grupo de defesa
profissional.
Por isso, será criado um canal direto com o associado através
do e-mail: defesaprofissionalsp@sbot.org.br, onde todos poderão encaminhar sugestões, perguntas e expor seus problemas
quanto às relações trabalhistas, entre outros assuntos.
“Neste primeiro momento esperamos que todos encaminhem suas dúvidas quanto à defesa profissional para que
possamos buscar as respostas junto a entidades como a
Associação Paulista de Medicina (APM), Conselho Regional
de Medicina (CRM) e Fundação PROCON – SP”, explica Astur.
Posteriormente o grupo irá compilar todas as informações e
transmiti-las aos associados.

SBOT apresenta seus projetos comerciais
No dia 26 de outubro, a SBOT apresentou aos seus parceiros
comerciais, o planejamento para o ano de 2013. Com o objetivo
de realizar projetos que ampliem o conhecimento e também a
interação entre comitês e regionais, foram oferecidas diversas
atividades que englobam cursos presenciais, atualização on-line,
TEOT, fóruns de planejamentos, entre outras importantes ações.
“Queremos auxiliar na formação dos ortopedistas, na sua atualização, além de proporcionar ferramentas para uma melhor atuação profissional como um todo. A SBOT tem este compromisso,
principalmente com aqueles médicos que moram distante dos
grandes centros”, ressalta Flávio Faloppa, próximo presidente da
SBOT, em 2013.

Reunião com os principais parceiros comerciais da SBOT

Comunicado Projeto de Lei nº 3661/2012
Ortopedista,
Está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 3661/2012, de autoria do Conselho Nacional dos Técnicos em
Radiologia, que dá a esses profissionais o direito de realizarem ultrassonografia. Em oposição ao PL há um grupo de médicos, organizado a partir de contatos em redes sociais, que está conclamando a classe, em todas as especialidades, à união e à mobilização
contra a aprovação do PL que já passou pelo Senado Federal e retornou à Câmara.
Conheça melhor o assunto acessando: www.facebook.com/groups/atomedico, no grupo valorização do ultrassom:
www.facebook.com/groups/ultrassom, e também lendo a petição contra o PL: www.peticaopublica.com.br.
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Eleições 2015

Mensagem Chapa 2015

Diretoria SBOT
de defesa profissional, já que o Fórum de Defesa Profissional terá a
participação de todas as regionais.

Caros colegas,
Neste ano, nas eleições para a diretoria
da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia haverá apenas uma
chapa.
Isto aumenta em muito nossa responsabilidade e reforça nosso compromisso
com o desejo de todos nós, ortopedistas, por condições dignas de trabalho
e por uma remuneração justa. Isto vai
nortear nossas ações no ano de 2015!

•

Integração dos Comitês: aumentar o apoio aos comitês, fornecendo ferramentas que auxiliem
os comitês menos fortes a realizar
seus congressos e viabilizando os
pré-congressos ligados ao CBOT.

•

Renovação de nomes: como demonstrado na própria formação
da nossa chapa, nossa proposta
é com a renovação de nomes nas
diferentes comissões da SBOT. O
objetivo é que novas ideias surjam
com essa renovação.

•

Educação Continuada: manutenção das ações de educação
continuada proporcionadas pela
CEC ao longo dos anos, como os
programas on-line, e criação dos
programas presenciais, que são
desejo das regionais.

Nossa estratégia para 2015
irá basear-se nos seguintes
pontos:
•

•

•

Defesa Profissional: apoio às
ações do CFM e AMB, mas também
à luta particular de todos nós, ortopedistas, por melhores condições
de trabalho e honorários dignos.
Para isso, nossa proposta é realizar
um fórum com a participação de
todas as regionais, para a implantação de estratégias de luta em cada
um dos estados.
Inserção do Ortopedista Jovem:
enquanto todos discutem honorários da saúde suplementar, muitos
ortopedistas mais jovens, recémentrados no mercado de trabalho,
têm dificuldade em conseguir o
seu credenciamento nos planos de
saúde ou de ingressarem nas nossas
cooperativas médicas. Nosso plano
é criar uma comissão, composta
de ortopedistas jovens, para buscar
formas de luta, com o objetivo de
inseri-los no mercado de trabalho,
mais uma vez de forma descentralizada.
Integração das Regionais: considerando serem as regionais o principal elo entre a SBOT e os ortopedistas, é nossa meta aumentar sua
participação nas ações da SBOT.
Essa ação é integrada à proposta

Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2012
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Ensino e Treinamento: fortalecer
a CET nas suas ações de supervisão e orientação dos programas
de residência médica nos Serviços
de Ortopedia e Traumatologia credenciados pela SBOT e na realização do TARO e do TEOT.

Como pode-se ver, nós viemos com
uma proposta de renovação e muito
trabalho.
Contamos, para isso, com o apoio de
todos para a plena execução de nossas
propostas.
Esse apoio vem na forma do voto!
Não deixem de votar nas eleições
para 2015!
Um abraço a todos.

Chapa para a Diretoria da
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia em 2015
Presidente
Marco Antonio Percope de Andrade (MG)
Secretário-geral
André Pedrinelli (SP)
1° Secretário
Osvaldo Guilherme Nunes Pires (SP)
2° Secretário
Antônio Sérgio Sousa Passos (BA)
Diretor de Comunicação e Marketing
Vincenzo Giordano Neto (RJ)
Diretor de Regionais
Paulo Silva (GO)
Diretor de Comitês
Rubens Antonio Fichelli Júnior (SP)
1° Tesoureiro
Miguel Akkari (SP)
2° Tesoureiro
Renato Amorim (SC)

Marco Antonio Percope de Andrade
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Artigo

A importância do
marketing pessoal
por Renato Gregório*
Desde o início desta coluna, venho abordando os vários aspectos do marketing médico e
como o profissional pode executá-los no seu dia a dia. Assim, o próximo tema que apresentarei
neste artigo é o marketing pessoal. Esta ação é essencial e o médico deve saber como
trabalhar a sua “marca individual”, ou seja, sua credibilidade e competência. Pois não basta ser
competente, é preciso parecer ser.
Todos nós, querendo ou não, carregamos uma “marca” pessoal, que é uma espécie de valor
agregado que adquirimos com o tempo, de acordo com as nossas atividades, experiência
profissional, qualificação, comportamento, entre outros fatores. Para que a marca seja boa, o
médico precisa trabalhar corretamente estes pontos.
O marketing pessoal desenvolve importantes habilidades de percepção, convívio social,
dedicação profissional, liderança e carisma para melhorar a imagem do profissional frente a
seu público-alvo. Uma empresa não vai a lugar algum se não conhece os seus públicos, suas
demandas, expectativas e não se posiciona de maneira satisfatória na mente das pessoas. Este
é um trabalho constante. Com os indivíduos, um processo semelhante ocorre: se conhecemos
nosso público, suas demandas e expectativas e construímos um bom relacionamento, temos
condições de criar melhores vínculos e parcerias.
O objetivo do marketing pessoal não é vender o profissional como um produto ou maquiar
seus defeitos. O que se pretende é maximizar os pontos fortes do médico junto aos públicos
com os quais se relaciona e à sociedade em geral, a fim de promover este indivíduo e atrelar
sua imagem a determinados atributos.
Existem diversas formas e caminhos para valorizar a imagem junto aos públicos com os
quais o médico interage. De acordo com os objetivos propostos, são recomendadas desde
simples mudanças nos hábitos e nas atitudes até completas reformulações na maneira de
interagir com os demais. Mas não acredito que seja necessário um excessivo formalismo para
desenvolver um bom planejamento de marketing pessoal. O que devemos fazer é determinar
as metas para a nossa carreira em curto, médio e longo prazo: onde gostaríamos de estar daqui
a cinco anos, por exemplo, e em que condições? Depois que definimos as metas, devemos
pensar em maneiras práticas para potencializá-las: como chegaremos a tal posto? Como
faremos as pessoas saberem que possuo tal qualificação? Este é o desafio.
Para o médico, fica a recomendação: estruture seus planos e objetivos e os anote em
um bloco, caderno ou arquivo de computador. Reveja suas metas periodicamente e faça
sempre um balanço entre o que foi conquistado e o que ainda está por vir. Este planejamento
não precisa ser excessivamente formal, mas é necessário o mínimo de organização e força
de vontade para que as coisas realmente aconteçam. Em grande parte dos casos, o maior
obstáculo não é refletir sobre aonde se quer chegar e sim ter disciplina e perseverança para
alcançar seus hábitos, vencer preconceitos e derrubar paradigmas.
A seguir, apresento diversos aspectos importantes para a carreira do médico. São pontos
que devem ser utilizados na medida exata das necessidades verificadas por cada profissional:
• Invista na postura e no relacionamento interpessoal;
• Melhore sempre sua qualificação;
• Faça networking;
• Cuide da sua saúde;
• Tenha atitudes positivas e invista na sua liderança junto à equipe;
• Seja organizado;
• Tenha um contato sólido com o paciente;
• Faça sua divulgação pessoal;
• Mostre-se ético em qualquer situação;
• Tenha bom senso e coerência.
Claro que existem muitos outros aspectos que poderiam se encaixar nesta lista, mas minha
intenção aqui é dar exemplos dos princípios básicos que servem para orientar o médico
em sua carreira. Lembre-se de que uma pessoa leva anos e anos para construir uma sólida
reputação. Mas esta pode ser destruída em questão de minutos. Basta uma ação equivocada
ou mal planejada.
* 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 nesse 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.

8

www.sbot.org.br

Olimpíadas

Trabalhar nas Olimpíadas,

a experiência de um
especialista de quadril

Ele conta que a delegação brasileira
foi para uma área de “Aclimatação”
em Manchester, por 15 dias, com um
tratamento de alto nível e depois se
transferiu para Londres, onde a Vila
Olímpica contava com a melhor infraestrutura. “O ambulatório tinha todas
as condições para que pudéssemos
operar, se necessário, inclusive ressonância e raio X.”
Lucas tinha como atribuição atender
à equipe de “goalball”, esporte em que
atletas cegos e com os olhos vendados
se valem de uma bola sonora (com
guizos) para vazar o gol adversário, o
judô de cegos e o futebol de cegos,
que é seu favorito.

Lucas Leite Ribeiro (em pé de camisa azul-escura) com a delegação brasileira

Atender a um paratleta biamputado, lesionado na coxa durante uma
semifinal de 1.000 metros, ou a um
jogador cego de futebol que, por
não enxergar, sofreu uma concussão
ao dar violentíssima cabeçada num
adversário é um dos desafios que
o ortopedista Lucas Leite Ribeiro
enfrentou durante um mês em Londres, convocado que foi como diretor
médico da Confederação Brasileira
de Deficientes Visuais.
Teoricamente, Lucas deveria atender
apenas a equipe brasileira de Futebol
de Cegos que, por sinal, voltou ao Brasil
com medalha de ouro, o que já é uma
tradição, pois foi campeã também nas
Paraolimpíadas de Atenas e da China.
Na prática, porém, o ortopedista que
integra a Sociedade Brasileira de Quadril,
vinculada à SBOT, acabou atendendo
aos mais variados problemas de paraatletas de várias modalidades e confessa:
Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2012

“Adorei a experiência, a gente aprende
muito mais com eles, com a garra desses
deficientes, do que ensinamos”.

Comemoração: Brasil torna-se campeão
mundial

Ele diz que ficou muito impressionado
com as condições oferecidas às delegações em Londres. “A primeira providência
foi revalidarem meu diploma brasileiro
por um mês, o que me permitiu exercer
a Medicina no Reino Unido”.

No futebol, jogado em quadra de
futebol society, cada time tem cinco
jogadores e apenas o goleiro é vidente,
isto é, não é cego. Para a seleção foram
convocados 16 paratletas dos vários
times de deficientes visuais do Brasil,
e escolhidos 10, que disputaram a
vaga nas Paralimpíadas. Classificado, o
Brasil empatou no primeiro jogo, com
a França, em seguida venceu a Turquia,
a China, e disputou uma semifinal clássica e extremamente competitiva, com
a Argentina. A final foi um jogo novamente contra a França, e dessa vez o
Brasil ganhou por 2x0, faturando a
medalha de ouro.
Para o ortopedista, o trabalho com
os deficientes visuais é um constante
aprendizado, de superação, de garra
e autossuficiência. Como exemplo,
conta que durante um almoço um
médico comentou que estava exausto,
o trabalho era muito puxado, e um
paratleta, que estava na mesma mesa
e não tinha as duas pernas e um braço,
levantou a única mão que lhe restava e
disse, sorrindo: “Se ajudar, posso ceder
minha mão”.
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Álcool e Direção

“Álcool e Direção – uma
mistura que não combina”
Campanha realizada entre os meses de setembro e outubro
mobilizou ortopedistas de 20 estados brasileiros

Com apoio das regionais – participaram
desta ação os estados: Acre, Amazonas,
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande

Foram ressaltadas as seis regras
básicas para andar no trânsito com
segurança. São elas: se beber, não dirija; respeitar as leis do Código de Trânsito;
usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás; não ultrapassar os
limites de velocidade; não utilizar o celular ao dirigir; para os motociclistas, evitar
o ziguezague com a moto e nunca deixar
de utilizar corretamente o capacete.

A SBOT tem feito campanhas permanentes sobre o problema e lembra que a ONU instituiu 2011
a 2020 como a Década de
Ações para a Segurança
no Trânsito. E os ortopedistas brasileiros conhecem
bem o problema, já que ficam
na “linha de frente” dos prontossocorros em todo o Brasil atendendo
milhares de vítimas de acidentes de trânsito que, apesar do tratamento, morrem
ou apresentam sequelas permanentes.
“Vivemos diariamente o sofrimento de
familiares e amigos com as perdas e as
limitações”, afirma o presidente da SBOT,
Geraldo Motta.

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Amazonas

A SBOT entende que a orientação e a prevenção são as ferramentas mais eficazes
para evitar as quase 150 mil pessoas internadas em decorrência dos acidentes de
trânsito. Por isso, durante os meses de setembro e outubro, comemorando o Dia
do Ortopedista (19 de setembro), a Comissão de Campanhas Públicas da SBOT,
coordenada por Edilson Forlin, deflagrou
a campanha “Álcool e Direção – uma mistura que não combina”.

Acre
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do Norte, Rondônia, Santa Catarina e
São Paulo e Grande ABC -, totalizando 20 estados brasileiros,
ortopedistas distribuíram
fôlderes com orientação
aos motoristas, motociclistas e pedestres.

ABC

www.sbot.org.br

Álcool e Direção

Bahia

Espírito Santo

Paraíba

Maranhão

Ceará

Santa Catarina

Paraíba

Rondônia

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2012

São Paulo
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Espaço Jurídico

18 de outubro:
Dia do Médico

Os dias de outubro têm corrido em grande efervescência.
A escolha é estratégica, pois dia 18 é celebrado o Dia do
Médico, aquele profissional aguerrido, em constante luta
para exercer seu mister com dignidade. Bastante divulgado
pela mídia, grande protesto foi organizado pelas entidades
que representam a categoria contra as empresas do setor
de saúde suplementar, especialmente entre 10 a 25/10.
Marcando a magnitude da agenda minuciosamente preparada para chamar a atenção da população e das autoridades, no dia 2 foi entregue ao Ministério da Saúde um ofício
informativo sobre todos os atos, e cópia de carta endereçada às operadoras. Resumidamente, a classe anseia por
reajuste nos honorários; pelo término da rotineira interferência das operadoras na relação médico-paciente, o que é
considerado antiético; além da definição de critérios justos
de comercialização e inclusão nos contratos de prestação
de serviços de índices de periodicidade de reajustes, mediante negociação coletiva pelas entidades médicas.

aos beneficiários de plano privado de assistência à saúde e,
fundamentalmente, sobre os prazos máximos para a realização do atendimento, desde a consulta básica em Pediatria,
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia em
até sete dias úteis; as consultas nas demais especialidades
em até 14 dias úteis; os serviços de diagnóstico e terapia
ambulatorial em até 10 dias; ao atendimento em regime de
internação eletiva em até 21 dias, à exceção das urgências
e emergências, que devem ser imediatamente atendidas.
Trata-se de um grande trunfo nas mãos do paciente usuário
de plano de saúde diante da atitude pró-ativa que repercutirá favoravelmente ao médico.
Vale dizer, a queixa reiterada dos pacientes, pela falta de
cumprimento dos prazos definidos na norma em razão da
ineficiência das operadoras, poderá desencadear a suspensão da comercialização de planos de saúde por parte
dessas empresas. Recentemente, em julho, foi amplamente
divulgado que 37 operadoras receberam a punição.

Apesar do grande barulho das ações, o movimento em si
não é novidade, pois a luta é antiga, infelizmente, como todos sabem. Mas, acreditamos na importância da briga, e ela
deve crescer e continuar até a exaustão, unindo esforços
e vozes! Mas vale um lembrete: os médicos só não devem
se esquecer de convidar os pacientes a participarem desse
embate. Explicamos melhor: a atuação dos pacientes é de
extrema importância nesse processo, no instante em que
eles podem fazer toda a diferença quando o assunto é a
reclamação.

Caros leitores, vocês imaginam o que isso significa, correto?
É o paciente rompendo a cadeia da lucratividade desses
organismos; são dias e dias sem a entrada de nenhum real
nos respectivos bolsos! Reflitam bem sobre a sugestão, informem seus pacientes que eles têm direitos, oriente-os a
fazerem suas queixas: é simples, basta o acesso ao site da
ANS: www.ans.gov.br.

Ocorre que a Resolução Normativa 259 da Agência Nacional da Saúde – ANS dispõe sobre a garantia de atendimento

Adriana Turri Joubert
Assessora Jurídica
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Parabéns pelo Dia do Médico! Outubro de 2013 poderá ser
muito melhor!

www.sbot.org.br

Direito Médico

Congresso Mundial
de Direito Médico
Brasil sediou pela primeira vez o evento no último mês de agosto
A ELP Rede Nacional de Advogados
Especializados na Área da Saúde (parceira da SBOT no fornecimento de
conteúdo jurídico e no atendimento
personalizado e com condições especiais aos ortopedistas associados) e
a Associação Brasileira de Direito da
Saúde (ABDS), de forma inédita, trouxeram para o Brasil, a 19ª Edição do
Congresso Mundial de Direito Médico
(19th World Congress on Medical
Law - WCML 2012); evento global da
WAML (World Association for Medical
Law) que aproxima, a cada dois anos,
milhares de profissionais do Direito e
da Saúde. Os próximos dois congressos
mundiais serão realizados na Indonésia
(2014) e Estados Unidos (2016).
Evento aconteceu de 6 a 10 de agosto e mobilizou diversos profissionais da área

Em 2012, o Brasil foi o epicentro deste
debate sediando, pela primeira vez,
o congresso; que teve como idiomas
oficiais o inglês, português e espanhol, realizado no período de 6 a 10
de agosto de 2012 em um dos mais
modernos centros de eventos do País
– o Centro Cultural e de Convenções
de Maceió (Centro de Convenções
Ruth Cardoso – Maceió/AL).
Com a participação de aproximadamente 1.500 profissionais, de mais de
70 países, o WCML 2012 apresentou
as últimas tendências ligadas a temas
como Direito Médico, Direito Odontológico, Direito Hospitalar, Direito da
Saúde, Bioética, Biodireito, Segurança
do Paciente, Acreditação em Saúde,
Medicina Legal, Perícias Médicas e
Odontológicas, entre outros, contribuindo de maneira significativa para o
desenvolvimento de pessoas, empresas
e do próprio País. O congresso contou
com mais de 150 palestrantes internacionais e nacionais. Uma jornada de
conhecimento, repleta de atividades
paralelas, durante quatro dias.
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Em parceria com a SBOT, a ELP apresentou um painel sobre aspectos
legais e éticos da Ortopedia na atualidade, além dos principais casos clínicos que mais geram reclamações e
demandas em face dos ortopedistas.
De forma adicional à programação/
grade oficial, o congresso foi realizado de forma conjunta ao Congresso
Brasileiro de Direito da Saúde (ABDS),
e também contou com mais de 20
eventos paralelos, entre os principais:
Fórum Brasileiro de Judicialização da
Saúde, Fórum Brasileiro de Segurança
do Paciente e de Acreditação em
Saúde, Fórum Internacional de Medicina Legal e Perícias Médicas, Fórum
Jurídico de Saúde Suplementar, Fórum
Jurídico dos Sindicatos Médicos
do Brasil, Fórum de Arbitragem e
Mediação em Saúde, entre outros.
Nos últimos anos, temas como o
Direito Médico e Ética Médica alcançaram significativa relevância no
cenário nacional, sendo atualmente

discutidos em praticamente todo o
território nacional pelo governo e tribunais brasileiros.
Para os ortopedistas interessados no
tema, ressaltamos que as informações
sobre o congresso realizado e o livro
contendo o resumo dos trabalhos científicos apresentados (mais de 200 abstracts) estarão disponíveis e poderão ser
acessados a partir de 10 de novembro de
2012 diretamente no portal do Congresso
(www.2012wcml.com), ou no portal da
ELP (www.advsaude.com.br). E ainda, que
o próximo Congresso Brasileiro de Direito
da Saúde será realizado em setembro de
2013 em Porto Seguro, na Bahia, cujas
informações estarão disponíveis a partir
de 20 de novembro de 2012 no portal do
Congresso Brasileiro de Direito da Saúde
2013 (www.2013cbds.com.br).
ELP Rede Nacional de Advogados
Especializados na Área da Saúde
ABDS Associação Brasileira de
Direito da Saúde
www.sbot.org.br

44º CBOT

Participação
internacional no 44º CBOT
Nesta edição do congresso, realizado em Salvador de 14 a 17 de
novembro, são esperados 15 palestrantes estrangeiros. Conheça a
opinião de alguns desses convidados
Cada vez mais a Ortopedia brasileira tem
se destacado no cenário internacional. A
participação de médicos brasileiros em
congressos internacionais tem se intensificado, como também a valorização e
o reconhecimento da nossa produção
científica. O resultado disso é uma saudável troca de expe-riências e informações
entre ortopedistas de todo o mundo.
Reconhecido internacionalmente, o
congresso da SBOT já é considerado uma
das principais ferramentas de atualização também para ortopedistas estrangeiros. E essa interação entre países proporciona conhecimento e crescimento
para todos.

Vernon T. Tolo

Philippe Hernigou

Bernard Morrey

James Stannard

James P. Stannard: Não, eu já participei e ministrei aulas em outras cinco
edições.

especialidade e os cursos pré-congressos,
irão não somente me permitir aprender
sobre os temas ortopédicos, mas também interagir com os ortopedistas brasileiros. Irei com certeza, me atualizar sobre
as questões médicas e sociais com que
os ortopedistas brasileiros têm que lidar
atualmente. Com este conhecimento, poderei comparar com as mesmas questões
que lidamos nos Estados Unidos atualmente. Mal posso esperar para aprender
muito em muitas áreas.

Nesta edição do 44º CBOT, 15 ortopedistas de países como a França, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Chile,
Paraguai e Equador dividirão suas experiências com os médicos brasileiros.
O Jornal da SBOT procurou saber de renomados palestrantes o que eles esperam do CBOT. Confira abaixo a opinião
de quatro convidados internacionais.

Esta é a sua primeira vez em
um congresso brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia?
Vernon T. Tolo: Não. Cerca de 10 anos
atrás eu participei de um congresso no
Rio de Janeiro e fiquei impressionado
com a programação científica e com a
hospitalidade com que fui recebido na
época.
Philippe Hernigou: Não. Eu já estive
várias vezes no Brasil, particularmente
em Salvador, onde meu amigo professor Gildásio Daltro trabalha.
Bernard Morrey: Sim.
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Quais são as suas expectativas para o 44º CBOT?
Vernon T. Tolo: Eu estou muito animado
em participar do congresso em Salvador.
As muitas propostas educacionais, incluindo conferência internacional, o dia da

www.sbot.org.br

44º CBOT
Philippe Hernigou: Poder cooperar
com a SBOT visando melhorar o tratamento dos pacientes no Brasil e na
França.
Bernard Morrey: Ter percepções das
informações, como a administração
dos problemas ortopédicos de outras
culturas.
James P. Stannard: Espero que seja
um encontro extraordinário e estou
muito honrado em participar.

O que você conhece sobre
a Ortopedia brasileira?
Vernon T. Tolo: Eu conheço a alta
qualidade da prática da Ortopedia
brasileira, primeiro pelo meu relacionamento com alguns excelentes ortopedistas brasileiros e devido a minha
participação em um congresso anteriormente. Espero aprender muito
mais sobre a especialidade no Brasil e
estou certo de que aprenderei muito
até o congresso terminar.
Philippe Hernigou: O CBOT é o mais
importante congresso no Brasil.

Bernard Morrey: A SBOT é uma sociedade muito bem organizada para
seus membros.

James P. Stannard: Eu não conheço
muito da SBOT, mas espero aprender
muito mais a respeito.

James P. Stannard: Eu tenho muitos
amigos ortopedistas no Brasil e eles são
profissionais notáveis, suas práticas estão
no nível mais elevado, tanto nas cirurgias
como nas questões acadêmicas.

Fique à vontade para acrescentar o que julgar necessário.

Como você vê a SBOT?
Vernon T. Tolo: A SBOT parece ser
uma brilhante organização, com compromisso em múltiplos recursos educacionais para a prática do ortopedista.
Como editor-chefe do Journal of Bone
and Joint Surgery – American volume,
me orgulho que a publicação seja disponibilizada aos membros da SBOT
como um benefício, pois esta é mais
uma prova do compromisso da SBOT
em proporcionar aos seus membros
mais uma forma de conhecimento baseado em evidências ortopédicas.
Philippe Hernigou: É similar com a
Associação Francesa de Ortopedia.
Bernard Morrey: Do mesmo jeito que
respondido acima.

Vernon T. Tolo: Como editor-chefe do
Journal of Bone and Joint Surgery - American volume, eu estou muito satisfeito
com a parceria existente entre a SBOT e a
JBJS. O acesso ao link do JBJS pelo site da
SBOT é o mais alto entre todos os nossos
assinantes. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos em poder cooperar com a SBOT
no fornecimento de informações de alta
qualidade e atualização para todos os ortopedistas brasileiros.
Bernard Morrey: Eu estou entusiasmado e muito honrado em participar
do 44º CBOT.
James P. Stannard: Eu estou ansioso
para a minha visita. Eu sei que os palestrantes e a programação serão de alto
nível. Também estou empolgado para
visitar uma parte do Brasil que ainda
não conheço.

Videoaulas: destaque na
programação científica
Além das diversas atividades científicas
realizadas nas sete salas durante o CBOT,
o congressista terá também uma nova
atividade de atualização: as videoaulas
“Técnicas Cirúrgicas Passo a Passo em
Ortopedia e Traumatologia”.
No molde do que é feito no congresso
da Academia Americana de Ortopedia e
Traumatologia, serão montadas estações
de vídeos com áudio individual onde
serão transmitidas técnicas cirúrgicas
executadas por renomados ortopedistas
brasileiros.
Moisés Cohen, responsável pela organização desta atividade, explica que
em cada estação o médico poderá
escolher diversos temas para a sua
Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2012

atualização. “Serão transmitidos vídeos
de grandes cirurgiões com conceitos e
técnicas atuais. Ao final de cada transmissão, o congressista terá conhecimento da técnica para aplicar no dia a
dia, com ênfase à solução dos problemas mais comuns do consultório em
cada especialidade”.
Os vídeos ficarão disponíveis durante
todo o dia, das 8h30 às 17h30, mas
paralelamente, serão feitos encontros
com os autores dos vídeos onde poderão ser discutidos os temas apresentados. “O ortopedista estará à disposição
para esclarecer dúvidas e discutir sobre
algum detalhe da técnica apresentada.
Esperamos que todos participem”, finaliza Moisés Cohen.

Entre os temas,
podem-se destacar:
• Reconstrução do ligamento
cruzado com tendão flexor e com
tendão patelar
• Reconstrução do ligamento patelofemoral
• Próteses de joelho e quadril
• Reparo artroscópico do manguito
rotador por artroscopia
• Luxação acromio clavicular
• Fraturas de tornozelo
• Lesões ligamentares de tornozelo
• Hálux valgo
• Lesão do tendão calcâneo
• Fratura de quadril
• Fratura de punho e da tíbia
• Biopsias ósseas de partes moles

17

44º CBOT

Almoço das Ortopedistas
A participação feminina na Ortopedia brasileira cresce a
cada ano. Atualmente, a SBOT tem mais de 370 mulheres
atuando como ortopedistas em território nacional. Um orgulho para a população feminina.
Para prestigiar essas mulheres, a SBOT realiza, anualmente,
seu tradicional Almoço das Ortopedistas. Neste ano, o en-

contro acontecerá no restaurante Bargaço, um referencial
de qualidade na culinária baiana no país, no dia 16 de novembro, das 12h às 13h30.
O almoço é uma cortesia da Sociedade para todas as ortopedistas associadas. Retire o seu convite no estande da
SBOT e participe.

Encontro das Ortopedistas em 2011: união das mulheres

Museu da SBOT: valorização da
história da Ortopedia no Brasil
como o dossiê original de admissão de Manlio Napoli à SBOT,
com apresentação assinada por Godoy Moreira, em 1950”, explica Samuel Ribak.
Além desses documentos, que foram devidamente recuperados
e higienizados após um longo processo de trabalho realizado
pela comissão em parceria com a historiadora e jornalista Patricia Logullo, o congressista também assistira á oito vídeos que
retratam as diferentes áreas de atuação da Ortopedia. São eles:
Em 2011 foi criada a Comissão da História da Ortopedia no Brasil,
com coordenação de Samuel Ribak e o objetivo de organizar e
catalogar todos os fatos históricos que envolvem a instituição e
a especialidade no País. Desde então, documentos, atas de reuniões, fotografias, entre outros registros, têm sido devidamente
organizados.
Agora, durante o 44º CBOT, este material virá a público no Museu
da SBOT. “Serão expostos documentos que registram, por exemplo, a articulação para a fundação da SBOT em 1934, programa
científico do primeiro congresso, além de pérolas da Ortopedia
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

75-80 anos de SBOT, uma linha do tempo
TEOT: uma história de sucesso
CBOTs: 44 eventos em retrospectiva
Ortopedia: curiosidades de antigamente
Os primeiros residentes: entrevistas com Quirino e Napoli
Subespecialidades: breve histórico dos comitês e sociedades
Campanhas SBOT: histórico
CHOB: a importância de preservar a história

“Será uma excelente oportunidade para o ortopedista conhecer
um pouco mais sobre a história da especialidade à qual ele tanto
se dedica”, acrescenta Ribak.
www.sbot.org.br

Ortopedia Ontem e Hoje

Com esta nova seção, o or topedista brasileiro conhecerá
fatos históricos que marcaram a evolução da Or topedia.

Caríssimos congressistas!
Atualização científica e convívio
com nossos colegas!
turas da rótula pela extirpação”, “luxação
palmar da fratura do rádio - sequela longínqua da fratura do rádio”, “aparelho
original para a pegada da mão”, “luxação
recidivante das espadas”, “cirurgia corretora das mãos inválidas”...

O primeiro Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia foi em 1936,
em São Paulo, e estamos nos aproximando do 44° CBOT em Salvador. Estamos no terceiro milênio, globalizados,
inseridos em uma sociedade tecnológica, midiática e de mercado que freneticamente prega a modernização.
Mas... como era o CBOT no passado? Os
saudosistas diriam que, no início, não
havia “a indústria” que patrocinava e o
congresso era mantido apenas com as
inscrições. O presidente da SBOT presidiu o congresso em suas duas primeiras
edições e não havia comissão organizadora: tudo dependia da capacidade de
articulação do presidente.
Vejam as diferenças: O IV CBOT, em
1940 (observem a interessante programação anexa), em São Paulo, foi presidido pelo Prof. Domingos Define, e teve
como início das atividades uma romaria
ao túmulo do Prof. Rezende Puech, no
cemitério da Consolação. Impensável

Em Salvador, teremos cursos pré-congresso, dia das especialidades (que não
existiam em 1940), cursos e palestras
internacionais em sete salas diferentes
em programação bem abrangente da
Ortopedia. Se chegamos até aqui, sem
dúvida foi pela trajetória cumprida por
nossos antecessores ao longo de seus
77 anos e, sem dúvida, diremos que
vale a pena comemorar!!!
uma atividade desse tipo hoje em dia.
Na época, havia uma verdadeira peregrinação dos congressistas, com atividades científicas na Associação Paulista
de Medicina, Faculdade de Medicina da
USP, Pavilhão Fernandinho Simonsen
na Santa Casa e Sociedade de Medicina
e Cirurgia de São Paulo. As atividades
sociais incluíram Banquete no Automóvel Clube de SP, visitas às clinicas de fraturas Godoy Moreira e ao Pavilhão Fernandinho Simonsen, visitas ao “Stadium
Municipal do Pacaembu” e passeio e
jantar em Santos. Conseguiríamos fazer
hoje essa romaria?

E no futuro, como será o nosso CBOT?
Aguarde então a reportagem da
Comissão da História da Ortopedia
Brasileira...
Samuel Ribak
Presidente da CHOB

Temas interessantes e curiosos da
época: “tuberculose ósteoarticular” (era
o grande tema da época, hoje quase
não é citada em congressos), “telerradiografia da coluna vertebral”, “cirurgia
de Ourad para luxação recidivante
escápulo-humeral, “artrodese extraarticular na coxalgia”, “intervenção nas
fraturas baixas do rádio na criança”, “fra-
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Espaço das Regionais

Ceará
SBOT-CE promove XV Congresso
Norte-Nordeste de Ortopedia e
Traumatologia

rense e de outras cidades-sede da Copa do Mundo de 2014
localizadas no Norte e no Nordeste, as lesões no esporte
foram escolhidas como um dos temas do evento. As palestras, que abordaram ainda as doenças articulares e o trauma
ortopédico, foram realizadas por renomados especialistas
de todo o país e tiveram um amplo espaço para debates.
O presidente da SBOT, Geraldo Motta, participou da abertura e foi um dos palestrantes do congresso. No encerramento, Edilberto Ramalho, especialista que atua no Rio de
Janeiro, foi homenageado. Ele deu nome ao prêmio entregue ao melhor tema livre apresentado no evento.

Da esq. para a dir.: José Nami Jereissati Tajra, Jacinta Maria da Silva
Prado, Fernando Façanha Filho, Ronaldo Silva de Oliveira, Geraldo
Motta e Paulo Vasques

A SBOT-CE realizou entre os dias 20 e 22 de setembro,
no hotel Vila Galé, em Fortaleza, o XV Congresso NorteNordeste de Ortopedia e Traumatologia. Presidido por
Fernando Façanha, o evento contou com a participação de
aproximadamente 270 congressistas das duas regiões, que
aproveitaram a excelente oportunidade para atualização.
Com o objetivo de preparar os especialistas da capital cea-

Da esq. para dir.: Ronaldo Silva de Oliveira, Edilberto Ramalho e
Fernando Façanha Filho

Rio Grande do Sul
Fórum de Defesa Profissional busca
soluções para a Ortopedia no RS
A SBOT-RS realizou no dia 31 de agosto de 2012 o Fórum
Nacional de Defesa Profissional. Participaram da mesa
representantes do Conselho Regional de Medicina do RS,
da Associação Médica do RS e do Sindicato Médico do RS,
além de representantes da própria SBOT-RS.
Neste ano o evento foi feito num formato interativo, onde
os participantes responderam a questões referentes aos
problemas encontrados na atividade profissional, tanto no
SUS como nos planos de saúde. Eles também votaram nas
propostas apresentadas.

Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2012

A proposta sobre a realização de um fórum exclusivo para a
discussão sobre a Unimed Porto Alegre teve 100% de aprovação. Atualmente, a Unimed detém grande parte do mercado das operadoras de saúde no Estado de Rio Grande do
Sul e tem sido alvo de muitas queixas por parte dos colegas
ortopedistas.
Com base nesta pesquisa instantânea, a SBOT-RS já agendou, para o dia 21 de novembro de 2012, mais uma edição
do Fórum de Defesa Profissional com o mesmo formato
interativo, buscando atender à solicitação dos ortopedistas.
É esperada a participação de todos os colegas para que,
desta forma, seja possível adiantar a avaliação dos problemas e os anseios dos colegas, além de estabelecer estratégias que atendam às demandas.
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Paraná
Jornada e campanha educativa são
destaques no Paraná

“pegadinhas” que surgem no dia a dia de nossa profissão
para, durante o evento, na presença de renomes em cada
área, buscar a melhor solução para cada quadro clínico.
“Lesões comuns na prática esportiva” foi outro diferencial
dessa edição do congresso. Numa só mesa-redonda estiveram reunidos especialistas dos departamentos médicos
dos principais clubes do Paraná. Na área da defesa profissional, o congresso também inovou. Um fórum debateu a
relação dos ortopedistas com o Sistema Único de Saúde.
O ex-ministro da Saúde Alceni Guerra foi o convidado de
destaque de um painel.

Congresso Paranaense de Ortopedia - boa presença de colegas de
todo o Paraná

Cerca de 300 ortopedistas de todo o Paraná prestigiaram,
entre os dias 23 a 25 de agosto, o Congresso Paranaense
de Ortopedia – edição 2012. Eles foram atraídos pelo elevado nível do seu conteúdo científico, pelas possibilidades de aproximação e confraternização com os colegas
da capital.
“O trauma no dia a dia da Ortopedia” foi o tema central do
congresso. E, nesse contexto, foi dado especial enfoque
às “Armadilhas da Ortopedia”, com o objetivo de expor

Colegas em confraternização durante o jantar dos ortopedistas, que
incluiu baile e distribuição de prêmios

Mato Grosso
JOMITO comemora Semana do
Ortopedista

Em Mato Grosso, a Semana do Ortopedista foi comemorada com a JOMITO – Jornada Mato-grossense Interativa de
Trauma Ortopédico. Realizado nos dias 21 e 22 de setembro
em Cuiabá, o evento contou com a presença de ilustres convidados nacionais que ministraram palestras de alto nível.
O tema “Trauma” veio para alertar e atualizar os ortopedistas quanto à segurança no trânsito, uso de álcool ao
volante e suas consequências. Em todas as aulas foi aberto
um espaço para debates sobre os temas.

Evento foi considerado um sucesso por todos
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“Para finalizar, celebramos o Dia do Ortopedista, comemorado em 19 de setembro, com um maravilhoso jantar dançante em família, que ocorreu no sábado, dia 22 de setembro, após a conclusão da Jornada. Todos puderam confraternizar, dançar e saborear o bufê”, finaliza o presidente da
SBOT-MT, José Milton Pelloso Júnior.

www.sbot.org.br
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Santa Catarina
SBOT-SC realiza o II Fórum de Defesa
Profissional
A SBOT-SC, em parceria com o Cremesc (Conselho Regional
de Medicina do Estado de Santa Catarina), realizou no último
dia 5 de outubro, o II Fórum de Defesa Profissional. A discussão predominou sobre os temas: Arquivo Digital de Imagem,
Consentimento Informado, Prontuário Digital, Prontuário
Homologado e Propaganda de Consultório/RQE.
Para o importante debate, foi convidado o médico ortopedista Anastácio Kotzias Neto, ex-presidente da SBOT-SC, expresidente e conselheiro do Cremesc, além do assessor jurídico da entidade, o advogado Alessandro Bunn Machado.

SBOT-SC inicia reuniões da Diretoria
por videoconferência
No dia 5 de outubro, na reunião de diretoria, a SBOT-SC
inaugurou um ambiente de videoconferência. Esse sistema,
que foi adquirido em parceria inédita com a SBOT nacional,
possibilita a participação simultânea de até dez pessoas em
tempo real, utilizando softwares como o Skype.
Santa Catarina é um estado diferente no Brasil, onde a capital não é uma cidade prevalente sobre as demais, havendo
equilíbrio populacional e financeiro entre um grande
número de cidades, todas de médio porte. Sendo assim,
a diretoria da SBOT-SC é composta de um grande número
de colegas do interior, havendo uma óbvia dificuldade de
sua presença nas suas corriqueiras reuniões. As longas dis-

tâncias e a vida atribulada dificultam a vinda dos colegas às
reuniões de diretoria, prejudicando a sua participação nas
discussões e tomada de decisões.
Com a aquisição desse sistema, a SBOT-SC dá um grande
passo no verdadeiro sentido de integração, democratização
e interiorização, permitindo ao seu membro, independentemente da sua localização, participar das atividades sem a
necessidade do seu deslocamento físico, reduzindo custos
para todos. Nestes dias de escassez financeira das regionais,
a SBOT-SC agradece à SBOT nacional pela importante contribuição no financiamento desse projeto.

SBOT-SC convoca membros para
Assembleia Extraordinária
Estão agendadas para o dia 30 de novembro, no Costão do
Santinho Resort, Golf & SPA, uma série de atividades que
marcam o encerramento do calendário científico 2012 e a
Gestão 2011/2012 da SBOT-SC:
1. Segunda etapa do TARO/SBOT-SC, simulado preparatório
para a Prova de Título da SBOT;
2. Assembleia Geral Extraordinária, tendo como pauta única
a alteração dos estatutos da entidade;
3. Palestra: Tecnologia de Informática Aplicada à Prática da
Ortopedia, com Bruno Borralho Gobbato;
4. Homenagens com a concessão de títulos de Membro
Emérito;
5. Transmissão da presidência e posse da Diretoria
2013/2014;
6. Jantar de encerramento.

Piauí
SBOT Piauí tem nova diretoria
No último dia 14 de setembro aconteceu a eleição da nova diretoria da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia - Regional Piauí. Na
mesma ocasião foi dada posse aos
novos membros da Regional.
Vinicius Pontes do
Nascimento assume a
diretoria da SBOT-PI

Tendo à frente o médico Vinicius
Pontes do Nascimento, a nova
diretoria pretende dar continuidade ao trabalho que já vem
sendo realizado e ampliar a promoção de cursos para atu-
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alização científica, além da realização de simpósios, jornadas e congressos. Também está entre as metas dessa gestão a luta pela implantação da aposentadoria aos 25 anos
de serviço para os ortopedistas e o respeito ao percentual
de insalubridade em função da exposição aos riscos no
ambiente de trabalho.
A nova diretoria é composta pelos ortopedistas: Vinicius
Nascimento (presidente), Giovanni José de Lima (vice-presidente), Justijânio Cácio Leal (tesoureiro), Ricardo Valença
(suplente), Jamerson Moreira (secretário), Themistocles
Ramos (suplente), Orlando Amorim (1º delegado), José
Renato Brandim (suplente), Almir Rebelo Filho (2º delegado)
e Fabrício Oliveira (suplente).
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Distrito Federal
Dissecção ortopédica em cadáver

Curso realizado na Fameplac atraiu 24 ortopedistas

No dia 18 de agosto foi realizado o I Curso de Dissecção Ortopédica em Cadáver de Brasília, na Faculdade de Medicina do
Planalto Central (Fameplac). O curso contou com a presença
de 24 médicos participantes, entre eles colegas especialistas
de outras regionais, como Flávio Barbi (SP), Carlos Giroto (SP)
e Anderson Oliveira (SP), Sandro Sloboda (PR), Giovanni Barro
(PA), Fábio Nishimori (SC), Ronaldo Silva (CE).

O especialista Flávio Barbi Filho, chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital São Francisco, de Ribeirão Preto, demonstrou grande satisfação com o curso. “A
oportunidade de treinar técnica cirúrgica em cadáveres
gera uma grande expectativa em cirurgiões que, como
eu, trabalham em instituições não ligadas a faculdades de
medicina”, pontua.
“Porém, o modo de conduzir o curso, proposto e excelentemente executado pela organização, superou qualquer expectativa prévia. Na parte prática observamos cirurgiões experientes, como Paulo Silva, realizar a via de acesso anteriormente
abordada na aula teórica e aí pudemos ter o privilégio de
reproduzir o acesso em detalhes, sob observação do mesmo
instrutor. Sinto-me mais seguro para executar as técnicas treinadas”, assegura.

Organizado pelos ortopedistas Anderson Freitas e Patrick
Godinho (membros da Sociedade Brasileira de Quadril), o
curso hands-on teve como objetivo promover treinamento
nas principais vias de acesso para o tratamento das fraturas
do acetábulo. Anderson destaca a participação efetiva de
colegas de Goiás e Distrito Federal na função de instrutores:
Paulo Silva (presidente da SBOT-GO), Dennison Moreira (GO),
Juliano Campionni (GO), Leandro Silva (GO), George Neri (DF),
Fernando Ono (DF), Gustavo Ávila (DF) e Diogo Rannier (DF).

Ronaldo Silva de Oliveira, preceptor da residência em Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal do Ceará, e presidente da SBOT-CE, considera que uma importante novidade
foi a interação com cirurgiões vasculares, já que os orientou
sobre a melhor forma de atuar em caso de lesão vascular, uma
das complicações mais temidas pelos cirurgiões ortopédicos.
“Este tipo de curso permite ao cirurgião adquirir, a partir de
um treinamento adequado, habilidades técnicas, bem como
segurança na execução de procedimentos de complexidade
como a osteossíntese de fraturas de acetábulo. A meu ver, a
realização de procedimentos em cadáveres não somente é
factível, como representa um método de grande importância,
que pode ser aplicado no treinamento e/ou aperfeiçoamento
de cirurgiões”, avalia.

Ele agradece ainda à participação dos cirurgiões vasculares
Mônica Meireles Costa (UFG) e Felipe Coelho (HFA). “Eles colaboraram demonstrando técnica de manejo vascular e suturas
vasculares no acesso ilioinguinal, fato este que acrescentou
um diferencial ímpar ao curso”, afirma.

Assim, Anderson comenta ter ficado plenamente satisfeito
com o evento, que reafirmou o objetivo da SBOT-DF em promover o desenvolvimento da especialidade e o ensino continuado. “Tentaremos manter este curso em nosso calendário
anual”, destaca.

Maranhão
VI Jornada Maranhense de
Ortopedia e Traumatologia

Nos dias 17 e 18 de agosto foi realizada a VI Jornada Maranhense de Ortopedia e Traumatologia, que atingiu os objetivos e superou as expectativas.
Durante os dois dias do evento, foram realizadas palestras
com os temas: Trauma, Osteoporose, Artrose, Dor e Defesa
Profissional. Na ocasião, também foram feitas homenagens
ao ortopedista João Damasceno Serra Figueiredo, atualmente com 90 anos de idade, primeiro médico maranhense
com formação em Ortopedia e Traumatologia, e a Cleomar
Sousa Pinheiro (in memorian), ortopedista maranhense
falecido há 12 anos.
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Goiás
Ciência e descontração na 7ª Jotrahc

“Gostaria de agradecer a Deus, que nos permitiu fazer esse
evento maravilhoso, queria agradecer aos laboratórios, que
nos patrocinaram, à SBOT-GO, na pessoa de Paulo Silva, à chefia do Departamento de Ortopedia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina, da UFG, na pessoa de Válney Luiz da
Rocha, que nos permitiu realizar mais essa edição da jornada,
e à Evento All, que nos auxiliou a organizar com esmero esse
evento”, conclui o médico.

Osteoporose na mira da SBOT-GO
Em um clima familiar e de intensa confraternização foi realizada, de 31 de agosto a 2 de setembro, na Pousada dos Pireneus, a 7ª Jornada de Ortopedia e Traumatologia (Jotrahc)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Presidida por Ricardo Pereira da
Silva, a jornada reuniu mais de 100 especialistas, que estiveram acompanhados de seus familiares.
“A Jotrahc, que tem sido realizada desde o nascimento da Asotrahc em 1996, criada pelos colegas Edegmar Nunes Costa e
Sandro Reginaldo, com proporções cada vez maiores, assumindo
assim o papel de um dos eventos mais importantes dentro do
calendário científico de nossa regional, e nós pudemos constatar isto. Esta edição superou todas as nossas expectativas, tanto
no número de participantes, como na programação científica e
social”, afirma Ricardo.
Na parte científica, o presidente do evento destaca a participação
de Emygdio José Leomil de Paula, cirurgião da mão e microcirurgia, e de Marcos Vinícius Malheiros Luzo, cirurgião de joelho,
ambos de São Paulo e de grande expressão na Ortopedia nacional,
e a apresentação de 16 trabalhos científicos, o que comprovou o
interesse dos mais diversos serviços de Ortopedia no estado.

A programação social foi composta de um coquetel de abertura no dia 31 de agosto, o II Torneio Jotrahc Open de Tênis
e um jantar de confraternização, ocorrido no dia 1º, sábado,
quando foi realizada uma homenagem aos professores Edegmar Nunes Costa e Adolfo Watanabe Kasuo, que acabam de
se aposentar do Departamento de Ortopedia da FM/UFG. Na
ocasião, foi apresentado um vídeo com imagens das trajetórias
dos dois e com depoimentos de pessoas ligadas ao departamento. “Foi um momento bastante emocionante, que mostrou
a história que construíram dentro da Ortopedia”, frisa Ricardo.
Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2012

A Comissão de Campanhas Públicas da SBOT-GO, com
apoio do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás
(UFG), realizou dois eventos para prevenção, diagnóstico e
tratamento da osteoporose. “Os pacientes que tiveram um
resultado positivo foram encaminhados para Densitometria
Óssea”, relata o coordenador da comissão e do evento, Frederico Barra de Moraes. As duas campanhas tiveram duração
de três dias.
Frederico conta que a primeira campanha, realizada no
Hospital das Clínicas da UFG, avaliou vários homens acima
de 65 anos de idade. “A osteoporose masculina ainda é
pouco diagnosticada e tratada. Ela ocorre principalmente
devido a fatores hormonais, como a queda da testosterona
e da vitamina D, sendo que essa queda leva ao aumento da
produção do PTH (paratormônio) e ao hiperparatiroidismo
secundário”, frisa, dizendo que, além disso, o uso crônico
de medicações como corticoides, anticoagulantes e anticonvulsivantes também são importantes como causas de
osteoporose masculina.
No entanto, ressalva o ortopedista, a procura dos homens
foi menor do que a das mulheres em outras campanhas.
De acordo com ele, 150 foram avaliados, sendo que 50 tiveram ultrassonometria positiva e foram para a densitometria.
O resultado final mostrou 21 pacientes com osteoporose,
19 com osteopenia e 10 normais. Assim, apesar do menor
interesse dos homens em campanhas de osteoporose, a frequência de diagnósticos foi maior entre eles.
A segunda campanha foi realizada em Trindade, onde foram
avaliadas 200 mulheres acima de 60 anos de idade, sendo
que 50 (25%) tiveram ultrassonometria positiva e foram para
a densitometria. O resultado final mostrou 20 pacientes com
osteoporose, 20 com osteopenia e 10 normais. Ele informa
que todos os pacientes com diagnóstico de osteopenia
foram tratados com 1.000 mg de carbonato de cálcio e 1.000
UI de vitamina D e aqueles diagnosticados com osteoporose
receberam também antirreabsortivos e estão em acompanhamento ambulatorial. Todas as pessoas que participaram
das campanhas receberam orientações e folhetos de como
evitar os fatores de risco para fraturas osteoporóticas.
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São Paulo
Encontro dos Residentes

de São Paulo. Neste ano, o evento acontecerá no Centro de
Convenções do Laboratório Aché, localizado na cidade de
Guarulhos – SP.
Segundo José Octavio Soares Hungria, presidente da SBOTSP, o principal objetivo do encontro é auxiliar os residentes
na preparação para o Exame para Obtenção do Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia. “Para isso, elaboramos uma programação que terá aulas teóricas e de
semiologia, e também as provas escrita e oral”, explica.

Anualmente, o encontro mobiliza dezenas de residentes de todo o
estado

Nos dias 23 e 24 de novembro, a SBOT-SP realizará seu tradicional Encontro dos Residentes em Ortopedia do Estado
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No dia 23 a programação iniciará com a aplicação da prova
escrita, com duração de três horas. A prova terá os mesmos
moldes do exame escrito do TEOT, com 100 questões de
múltipla escolha. No período da tarde serão realizadas aulas
teóricas, divididas em Trauma, Ortopedia do Adulto e Ortopedia Pediátrica. No dia 24, haverá mais módulos de aulas
teóricas, a discussão da semiologia do membro superior e
inferior e a realização da prova oral.

www.sbot.org.br
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Ortopedia Pediátrica
XXXII Congresso Argentino de
Ortopedia Pediátrica

A SBOP foi representada por diversos profissionais brasileiros
que participaram com aulas, temas livres e pôsteres.
Segundo Rui Maciel de Godoy Junior, presidente da SBOP, a
SAOTI realizou um excelente congresso. “Participaram vários
convidados internacionais, dentre eles destacamos a presença de Lynn Staheli dos EUA.”

IFPOS/POSNA 2013

Da esq. para dir.: Rui Maciel de Godoy Junior, Fernando Cal Garcia,
Marcelo e Miguel Akkari.

De 1º a 4 de maio de 2013 será realizado, na cidade de Toronto, Canadá, o congresso IFPOS/POSNA, organizado pela
International Federation of Paediatric Orthopaedic Societies
(IFPOS) e The Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA).
Nesta ocasião, no dia 2 de maio, a IFPOS terá uma tarde inteira para apresentação dos temas livres dos seus membros.
Será uma excelente oportunidade de atualização para os
associados da SBOP, automaticamente membros da IFPOS.
Confira mais informações no site: www.sbop.org.br.

Rui Maciel de Godoy Junior e Miguel Akkari ladeiam Lynn Staheli

A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP) marcou presença no XXXII Congresso Argentino de Ortopedia
Pediátrica, realizado entre os dias 4 e 6 de outubro. Organizado pela Sociedade Argentina de Ortopedia e Traumatologia Infantil (SAOTI), o evento aconteceu na cidade de
Buenos Aires.

Histórico - A cada três anos a International Federation of Paediatric Orthopaedic Societies (IFPOS) realiza um congresso em
conjunto com uma sociedade internacional. Em 1998 o congresso foi realizado com a European Pediatric Orthopedic Society (EPOS), em Madri; em 2001, aconteceu em Sendai, juntamente com a Japanese Paediatric Orthopaedic Association. Em
2004 foi realizado em Salvador com a Sociedade Brasileira de
Ortopedia Pediátrica. A EPOS, novamente em 2007, organizou
com a IFPOS um congresso em Sorrento e, em 2010, a Korean
Paediatric Orthopaedic Society, juntamente com a IFPOS, realizou seu congresso em Seul.

Quadril
Jornada de Patologia do Quadril teve
600 inscritos
A Sociedade Brasileira do Quadril promoveu, de 20 a 22 de
setembro, a XV Jornada Paulista de Patologia do Quadril –
JOPPAQ, que, nesta edição, teve mais de 600 participantes.
O evento foi em Ribeirão Preto e, além dos 64 conferencistas nacionais, foram convidados cinco dos mais experientes
professores internacionais da área de Cirurgia do Quadril.
O presidente do evento, Luiz Sergio Marcelino Gomes, disse
que a JOPPAQ é uma oportunidade para manter os ortopedistas brasileiros atualizados, acompanhando a evolução
da especialidade e as pesquisas desenvolvidas no mundo,
e salientou que o avanço do setor de Quadril brasileiro,
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de nível internacional, se deve inclusive a esse constante
acompanhamento do estado da arte, proporcionado por
eventos como o que presidiu.
Os especialistas estrangeiros convidados para a Jornada
foram Francesco Saverio Santori, da Itália, James Burn, da
Nova Zelândia, e Matt Reimink, Daniel MacDonald e Joseph
Purita, dos Estados Unidos. Entre os brasileiros, além dos
médicos das mais importantes instituições paulistas, pronunciaram conferências médicos de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.
No mesmo local onde se realizou a JOPPAQ, o Hotel JP, teve
lugar uma mostra com 20 expositores, entre os quais livrarias, laboratórios e instituições como a Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD.
www.sbot.org.br
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Ombro e Cotovelo
1ª Jornada de Cirurgias de Ombro e
Cotovelo

Filho e Sandro Reginaldo e com o apoio da SBCOC e da
SBOT-GO, o curso teve a presença de vários convidados nacionais, além dos ortopedistas goianos, totalizando aproximadamente 40 participantes.
Segundo Sandro Reginaldo, “as conferências e mesasredondas apresentaram um altíssimo nível científico, proporcionando uma atualização de qualidade para os ortopedistas”. Para Jaime Guiotti Filho, “o maior destaque foi a
realização de cirurgias ao vivo, transmitidas para o anfiteatro e com discussão com a plateia e convidados”.

Nos dias 21 e 22 de setembro foi realizada a 1ª Jornada de
Cirurgias de Ombro e Cotovelo do Cone Sul em Curitiba,
Paraná, com organização de Paulo Sérgio e Carlos Henrique
Ramos.
Participaram 40 ortopedistas interessados e a grande maioria atuante em Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Com um programa abrangente, foram realizadas três conferências de
20 minutos cada e 14 minipalestras de 10 minutos sobre as
afecções mais frequentes da área.
Mesas-redondas também compuseram a programação e
proporcionaram momentos de discussão entre a plateia.
Para os organizadores, o evento foi um sucesso. “Em síntese, podemos afirmar que o evento surtiu resultados muitos positivos e já estamos planejando uma 2ª Jornada para
o próximo ano em Florianópolis, SC”, ressaltam Paulo Sérgio
e Carlos Henrique Ramos.

Além dos palestrantes locais, também participaram da
programação científica o presidente da SBCOC, Arildo
Paim (MG), e os colegas Sergio Checchia (SP), Cássio Clei
(DF), Cássio Teles (MT), Eduardo Pombo (ES), Ildeu Almeida Filho (MG), Jair Simmer (ES), João Eduardo Simionatto (DF), Joel Murachovski (SP), Marcelo Campos (RJ) e
Ricardo Tavares (DF).
“Este curso mostrou não apenas a qualidade da Regional
Sudeste, mas principalmente a união dos colegas, fortalecendo ainda mais nossa Sociedade”, destaca Arildo, que
ainda foi sorteado com um Ipad no final do evento.

Controvérsias em Cirurgia do Ombro
em Passo Fundo

4º Encontro da Regional Sudeste da
SBCOC
Da esq. para dir.: Fernando Mothes, Adalberto Visco, Osvandre Lech,
Antonio Balestrin, Paulo Piluski, Alexandre Almeida e Arildo Paim

Nos dias 3 e 4 de agosto, aconteceu em Goiânia o 4º Encontro da Regional Sudeste da SBCOC, cujo tema central
foi “Artroscopia do Ombro”. Organizado por Jaime Guiotti

Jornal da SBOT – Setembro/Outubro 2012

A SBCOC realizou concorrida reunião científica no Instituto
de Ortopedia e Traumatologia em Passo Fundo, RS, nos dias
31 de agosto e 1º de setembro, com a participação do presidente Arildo Paim (MG), do ex-presidente Adalberto Visco
(BA), e também de Alexandre de Almeida, Antônio Balestrin
e Fernando Mothes, todos do Rio Grande do Sul. Osvandré
Lech e Paulo Piluski foram os anfitriões do Programa de
Educação Continuada, que reuniu grande número de ortopedistas, residentes e fisioterapeutas da região e que contou com workshops, cirurgias ao vivo e conferências, sob o
patrocínio das empresas Synthes, Sanofi e Ostheon.
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Espaço dos Comitês

Joelho
Curso de Encerramento da Gestão
2011/2012 da SBCJ
A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho realizará nos
dias 30 de novembro e 1º de dezembro o Curso Joelho
2012, que marca o encerramento da gestão 2011-2012 e a
posse da nova diretoria para o biênio 2013-2014. O evento
será realizado no hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá, litoral
paulista, e discutirá o tratamento atual das lesões ligamentares e meniscais.
O Curso Joelho
2012 contará com
dois renomados
palestrantes: Andrew A. Amis, professor de Biomecânica Ortopédica
Andrew A. Amis
René Verdonk
do Departamento
de Engenharia Mecânica do Imperial College London (Inglaterra), e René Verdonk, professor de Cirurgia Ortopédica
e chefe do Departamento de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia do Ghent University Hospital (Bélgica).

“Serão dois dias voltados à discussão científica e também ao
lazer, já que a programação avançará até o início da tarde,
reservando o período após o evento para desfrutarmos do
local e do bom papo entre os colegas”, explica o presidente
da SBCJ, Ricardo Cury. O programa científico, segundo ele,
será leve e dinâmico, contando com a participação dos ex–
presidentes, que sempre enriquecem os cursos com sua
experiência e conhecimento.

Inscrições até 20/11
As inscrições para o Curso Joelho 2012 poderão
ser realizadas pelo site da SBCJ: www.sbcj.org.
br até o dia 20 de novembro. O valor para sócios da Sociedade é de R$ 250,00 e para médicos
não sócios é de R$ 400,00. O pagamento deverá
ser efetuado através de boleto bancário. Depois
dessa data, a inscrição só será possível no local do
evento, se houver disponibilidade de vagas, com
os valores: R$ 300,00 para sócios e R$ 500,00 para
não sócios.

mão
Cirurgia da Mão realiza fórum para
discutir o futuro da especialidade

tabilidade da SBCM, da necessidade da união e participação
de todos os membros para o fortalecimento e o crescimento
da especialidade e, consequentemente, da Sociedade.
Anderson Vieira Monteiro, atual presidente da SBCM, ressaltou a importância do encontro. “Frutos positivos foram
plantados nessa reunião. Parabenizo a todos os colegas
que tiveram a iniciativa de desenvolver esse trabalho.”

Encontro mobilizou dezenas de cirurgiões da mão interessados no
futuro da especialidade

No dia 20 de outubro, no Quality Resort Itupeva em São
Paulo, foi realizado o Fórum da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) com o objetivo de apresentar os trabalhos da Sociedade, além de debater sobre o futuro da
Cirurgia da Mão no País. Com a presença de representantes
da diretoria, das comissões e de todas as regionais, o Fórum
repercutiu positivamente entre todos os participantes.

Ivan Chakkour, próximo presidente, compartilha da mesma
opinião e acredita que o caminho é manter a Cirurgia da
Mão atuante e unida. “Com representantes no governo, na
AMB, e junto com as outras sociedades, vamos fortificar a
nossa especialidade. Essa união será um fator determinante
para o nosso sucesso”.

Durante o dia, foram abordados temas como a importância do
Registro de Título de Especialista, da divulgação da especialidade entre o meio médico e a população em geral, da susten-
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