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Envie sugestões e comentários das notícias publicadas neste número 
do Jornal da SBOT. Sua mensagem poderá ser enviada por e-mail 
(sbot@sbot.org.br), FAX (0800 7277268) ou por carta (Al. Lorena, 
427 – 14º - CEP 01424-000 – São Paulo – SP). Sua participação é 
fundamental para tornar o SEU JORNAL DA SBOT ainda melhor!  
ERRATA: A edição anterior, por se tratar de Edição Especial de 20 Anos, não deveria 
constar numeração de capa. Assim, a presente edição é a de número 79.  
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Editorial

O CIRCO

4 • Jornal da SBOT

O circo do Biriba era pequeno e 
pobre. Perambulava por terrenos bal-
dios e periféricos da ainda tímida 
Ribeirão Preto. No modesto picadeiro 
coberto por serragem desfilavam 
poucas atrações, além de magros ani-
mais e mágicos trapezistas que rece-
biam os aplausos da fascinada platéia. 
Era muito raro receber algo de novo 
e glamouroso naqueles confins, mas 
tudo aquilo para nós, crianças, era 
festa. A lona, desgastada pelo tempo 
e tantos “monta e desmonta”, exibia 
seus remendos e furos. Sob ela, o pre-
cário tablado sustentava o assento do 
“respeitável público”. 

O Sr. Agnello, humilde trabalhador, 
dono de uma pequena roça, tinha de 
levar o sustento para a mulher e quatro 
filhos. “Gente pobre, mas muito 
honesta e honrada”, dizia meu avô. 
Ele se travestia de palhaço naquelas 
tardes de domingo e, descendo as 
escadas com seu rosto todo pintado e 
nariz vermelho, bradava estridente o 
primeiro marketing que ouvi na vida: 
“Chora neném, chora que a mamãe 
compra”. 

Espalhafatoso, o espectro colorido 
agitava o suporte de bexigas. É intri-
gante como a figura do palhaço pro-
voca reações diversas nas crianças. 
À primeira vista, quase sempre as 
assustam. Logo depois, com riso sar-
dônico e desconfiado, elas se apro-
ximam e se apaixonam, como se 
tivessem vencido o medo. Não pre-
cisava completar o segundo “slogan” 
e as mães, no “Chora neném...”, já 
estavam atendendo aos pedidos de 
suas crias. Era impressionante como 
funcionava o rústico marqueteiro. Era 

eficiente e vendia o seu “peixe” como 
água.

Tempos depois assisti à maravi-
lhosa odisséia de “Bye Bye, Brasil”, 
em que José Wilker, dono de uma 
companhia itinerante de entreteni-
mento, viajando pelo Brasil, se deses-
perava com as detestáveis antenas 
que lhes roubavam a atenção, numa 
competição desigual e pouco ética. 
Aonde a TV chegava primeiro ele não 
tinha chance. Era um fracasso, o seu 
produto não tinha tanta penetração e 
ele não conseguia atingir ao público 
consumidor.

Recentemente, procurou-me um 
jovem funcionário do hospital. Com-
petente e batalhador, aprendera a 
arte das imobilizações gessadas com 
o nosso Piauí, um daqueles profissio-
nais que estão em extinção. Mestre 
dedicado na arte de confecção de 
gessos, embasada em inigualável 
conhecimento prático que a vida lhe 
ensinara, passou gratuitamente suas 
habilidades a centenas de aprendizes. 
Pois bem, o ex-aprendiz, agora com 
um grupo, organizava um curso, bem 
elaborado e adequadamente enca-
dernado num bonito folder e vendia 
seu conhecimento por mais de R$ 10 
mil por aluno. Nos nossos congressos, 
qualquer curso paralelo sobre admi-
nistração, marketing, Pilates ou RPG é 
vendido por mais de R$ 2 mil e assim 
por diante.

E onde quero chegar com essa con-
versa? É simples: o conhecimento tem 
preço e o nosso, embora não se consiga 
empacotá-lo ou encaderná-lo, deveria 
valer muito mais do que nos pagam. 
Pois, veja você, meu caro amigo, o 

quanto você e sua família investiram 
no seu conhecimento, o quanto você 
abdicou e dedicou-se para chegar 
aonde chegou. Com a sua capacidade 
e suas mãos, salvam-se vidas e recu-
pera-se a saúde. Você devolve o que 
o seu “público” tem de mais sagrado, 
que é justamente a saúde. De nada 
tem adiantado o enorme investimento 
em educação continuada com cen-
tenas/horas/ano de programas online, 
ao vivo ou produções escritas. Conti-
nuamos valendo o que nos pagavam 
há duas décadas. Não conseguimos, 
ainda, “levar” a quem compra o nosso 
conhecimento o valor real deste ines-
timável “produto”. 

E o mais incrível é que, quando há 
falha, aí sim, acham logo o preço. 
Assim acontece com os processos 
contra médicos e também, quando 
por falhas administrativas governa-
mentais, logo culpam um médico, que 
passa a ser o responsável pelos des-
varios aloprados de políticos, como 
recentemente fizeram com o abdi-
cado e competente Sérgio, lá no Rio, 
e com o professor Adib pela CPMF. 
Um absurdo!

O que me aflige é que não achamos 
ainda um Agnello para anunciar e 
vender nosso maior e inalienável bem: 
o conhecimento! E, por mais que ten-
temos imitá-lo, gritando como sempre 
fizemos, estaremos muito mais pró-
ximos de morrermos roucos, do que 
conseguirmos a justa remuneração 
pelo nosso trabalho.

“Chora neném, chora...” e morra 
chorando.

Cláudio Santili
Editor-chefe

O Bêbado e a Equilibrista
 “Asas! A esperança equilibrista
Sabe que o show de todo artista

Tem que continuar...”. 
(João Bosco e Aldir Blanc)
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Defesa Profissional

Para onde 
vai o SUS?

Em recente publicação, a revista 
da Sociedade de Ortopedia e 
Traumatologia do Rio Grande do 
Sul coloca para a Comissão de 
Dignidade e Defesa Profissional 
um questionamento compartilhado 
por praticamente todos os ortope-
distas Brasileiros: O SUS. Para que 
todos entendam, procurei escrever 
um breve histórico na tentativa de 
esclarecer e conclamar todos para 
entrar nesta luta desigual, que é o 
financiamento da Saúde Pública 
no Brasil. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) está completando 20 
anos. Fruto de uma conquista da 
sociedade brasileira, que até então 
tinha a assistência médica gratuita 
assegurada pelo governo apenas 
aos trabalhadores que contribuíam 
com a Previdência Social. Ele 
nasceu com a missão de ampliar 
este atendimento a todos os brasi-
leiros, tornando-se o maior sistema 
público de saúde do mundo, com 
cerca de 190 milhões de usuários.

Da inovação e excelência da 
proposta à realidade do dia-a-dia, 
o SUS foi exibindo suas deficiên-
cias, acentuadas a cada ano. A 
falta da definição de uma fonte 
de financiamento da assistência 
médico-hospitalar universal e 
gratuita assegurada pelo sistema 
logo se despontou como o seu 
grande problema. Os reflexos, 
há muito já podem ser vistos na 
qualidade dos serviços prestados 
à população, que encontra os 
hospitais públicos lotados, com 
equipamentos sucateados, farmá-

cias vazias, profissionais sobrecar-
regados, enfim, à beira do caos, 
quando não, mergulhados nele.

Os hospitais privados convenia-
dos ao SUS também não foram 
poupados da crise gerada pela 
escassez de recursos na área da 
saúde, que sempre teve de compar-
tilhar suas verbas com outros 
setores da administração pública, 
como a área social (bolsa isso, 
bolsa aquilo), próprios do atual 
governo paternalista. O resultado 
foi a defasagem da tabela de valo-
res pagos à rede hospitalar e aos 
médicos. Os reajustes autorizados 
nos últimos anos não foram sufi-
cientes para corrigir esse abismo 
financeiro e poupar os prestadores 
de serviços do recebimento de 
valores irrisórios e quase sempre 
pagos com atraso.

A Emenda Constitucional (EC) 
29, que assegura os percentuais a 
serem investidos pelos municípios, 
Estados e União na saúde, surgiu 
como uma solução para a falha 
histórica na criação do SUS. A 
regulamentação da EC 29 foi apro-
vada pelo Senado e comemorada 
por todos nós, representantes da 
área da saúde. Porém, ela ainda 
não saiu do papel e pode até nem 
sair. A regulamentação, que ainda 
depende de aprovação da Câmara 
dos Deputados, segundo entrevista 
do ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, poderá ser vetada pelo 
presidente da república. O motivo 
seria a falta de fontes de recursos 
para compensar os gastos. Assim, 

o governo tenta embaralhar a apro-
vação da Emenda 29 e não quer 
ver mais dinheiro para a saúde, 
embora tenha dinheiro para “tudo 
mais”. Se isso acontecer, o SUS 
continuará como nasceu: órfão de 
financiamento e sem recursos para 
cumprir seu papel. Um problema 
que só tende a se agravar com o 
crescimento populacional, aumento 
dos custos da assistência com a 
incorporação de novas tecnologias 
e o lançamento de medicamentos 
de última geração e alto custo.

Sem o aumento de recursos para 
a saúde, propostas como a criação 
de fundações estatais para gerir os 
hospitais públicos e a contratuali-
zação do SUS, considerada pelo 
Conselho Regional de Medicina de 
Goiás confrontante com o Código 
de Ética Médica, terão pouca ou 
nenhuma eficácia, podendo até 
mesmo agravar a crise enfrentada 
pela saúde pública no Brasil e 
prejudicar ainda mais os usuários 
e prestadores de serviços. Assim, a 
Comissão de Dignidade e Defesa 
Profissional da SBOT conclama a 
todos ao debate sobre o SUS, pois 
sozinha não conseguirá nada. Há 
necessidade do envolvimento de 
todas as entidades representativas 
e, principalmente, do CNS (Conse-
lho Nacional de Saúde), para 
que consigamos sair desta difícil 
situação. 

Robson Paixão de Azevedo
Pres. Com. Defesa Profissional



100 Cursos
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O Projeto 100 Cursos de Atuali-
zação em Emergências Ortopédi-
cas, realizado pela SBOT em par-
ceria com o Ministério da Saúde, 
nos dias 04 e 05 de abril, envolveu 
a participação de quase duas cen-
tenas de profissionais, entre super-
visores, professores, instrutores e 
pessoal de apoio da SBOT Nacio-

nal e das Regionais em todo o País. 
Os cursos aconteceram simultane-
amente em 48 cidades brasileiras, 
com 2.405 inscritos. 

“Esta parceria com o Ministério 
da Saúde foi fundamental porque 
tem uma ação de cidadania, que é 
preparar e oferecer melhor capaci-
tação aos médicos que atuam em 

urgências e emergências, para que 
eles atendam melhor à população 
no que diz respeito ao trauma que, 
infelizmente, vem aumentando 
cada vez mais. A iniciativa da 
SBOT nos deixou animados para 
novos projetos desta natureza, 
pois os cursos receberam grande 
número de participantes e tiveram 

Belém - PA Campo Grande - MS Crato - CE Maceió - AL

Marcos Musafir, 
idealizador do 
projeto 100 Cursos, 
durante apresentação 
no Rio de Janeiro: 
idéia inovadora

A realização dos 100 Cursos 
de Atualização em Emergên-
cias Ortopédicas em parce-
ria com o Ministério da Saú-
de capacitou a SBOT para 
firmar novos contratos na 
área da saúde pública. Mais 
de 2.400 profissionais parti-
ciparam do projeto

Um projeto de abrangência

NACIONAL



100 Cursos

boa avaliação”, afirmou o presi-
dente da SBOT, Tarcisio Eloy Pes-
soa de Barros Filho. 

O projeto nasceu no ano pas-
sado, durante a gestão de Mar-
cos Musafir e sua diretoria à frente 
da SBOT. Segundo ele, trata-se de 
uma iniciativa que não deve se 
finalizar nesta primeira fase, que 
foi o treinamento. “Este projeto 
deve ser aprofundado e melhor tra-

de profissionais, nossa avaliação é 
extremamente positiva”, afirmou. 
Um dos destaques foi com relação 
à participação, já que em algumas 
localidades o numero de inscritos 
superou as previsões iniciais. 

O presidente da SBOT, Tarci-
sio Barros ressaltou a adesão das 
regionais, líderes, supervisores, 
professores, funcionários e direto-
res da SBOT ao Projeto 100 cur-
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Aracaju, SE
Belém, PA
Belo Horizonte, MG
Brasília, DF
Campinas, SP
Campo Grande, MS
Caxias do Sul, RS
Crato, CE
Cuiabá, MT
Curitiba, PR
Feira de Santana, BA
Florianópolis, SC
Fortaleza, CE
Goiânia, GO
Guarulhos, SP
Juiz de Fora, MG
João Pessoa, PB
Londrina, PR
Maceió, AL
Manaus, AM
Marília, SP
Natal, RN
Niteroi, RJ
Nova Iguaçu, RJ
Osasco, SP
Palmas, TO
Passo Fundo, RS
Petrolina, PE
Porto Alegre, RS
Porto Velho, RO
Recife, PE
Ribeirão Preto, SP
Rio de Janeiro, RJ
Salvador, BA
Santo André, SP
Santos, SP
São José do Rio Preto, SP
São José dos Campos, SP
São Luis, MA
São Paulo, SP
Sorocaba, SP
Teresina, PI
Uberaba, MG
Uberlândia, MG
Vitória, ES

CIDADES QUE 
RECEBERAM OS 
100 CURSOS

Petrolina - PE Rio de Janeiro - RJ São Paulo - SP Teresina - PI

O presidente da SBOT, Tarcisio Barros, e o coordenador geral do projeto, Kodi 
Kojima: avaliação positiva e elogios ao engajamento dos ortopedistas e das 
Regionais no Projeto 100 Cursos de Atualização em Emergências Ortopédicas

balhado no seu aspecto científico, 
mas de uma forma geral os parti-
cipantes ficaram mais motivados, 
compreenderam a importância de 
um bom atendimento ao politrau-
matizado. Além disso, demons-
traram seu compromisso em rela-
ção ao atendimento adequado à 
população e com a sua atualiza-
ção científica”, destacou. 

Para o coordenador-geral dos 
100 Cursos, Kodi Kojima, a inicia-
tiva revelou-se um grande sucesso, 
apesar de reconhecer os proble-
mas pontuais em algumas regi-
ões. “Houve atraso na entrega 
dos materiais didáticos em algu-
mas regiões distantes, causado, em 
grande parte, pela greve dos Cor-
reios. Porém, pela complexidade 
do projeto, que envolveu centenas 

sos. “Com esta iniciativa a SBOT 
demonstra, mais uma vez, sua pre-
ocupação em melhorar o aten-
dimento à saúde da população. 
Creio que este projeto deverá servir 
de modelo para outras sociedades, 
porque é um trabalho grandioso 
que envolveu várias entidades na 
educação continuada do médico”, 
afirmou. 

Em vários locais os líderes rela-
taram o interesse de outras socie-
dades médicas em conhecer a ini-
ciativa da SBOT, como o Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, Socie-
dade de Cardiologia, Pediatria e 
Oftalmologia. “Esse interesse nos 
faz ver que vale à pena continuar 
investindo neste tipo de atividade”, 
finalizou Kodi Kojima.



100 Cursos

(*)PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO 100 CURSOS 
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TIPO DE MATERIAL EMPRESA VENCEDORA VALOR DÉBITO CRÉDITO DO FNS

        R$ 797.497,00
 FIXADOR BAUMER S.A     R$ 602.503,00
 Fêmur   61.000,00    
 Tíbia   68.900,00    
 Punho   35.700,00    
 Anél Pélvico   72.822,00  238.422,00
  
 OSSOS   FRANCESCHI & COSTA E SILVA LTDA      
  EPP (nacional ossos)
 Fêmur esquerdo   17.955,00    
 Tíbia esquerda   16.065,00    
 Fêmur e Tíbia   58.590,00    
 Pelvis Direito e Esquerdo   62.748,00    
 Punho Esquerdo   79.380,00    
 Transporte   1.268,40 236.006,40  
         
 LIVROS - Fernando Baldy EDITORA ATHENEU      
 4.000 exemplares - “Fraturas”   84.000,00    
       84.000,00  
         
 PRODUÇÃO DE AULAS GRUPO DE TRAUMA DO RJ      
 Aulas em DVD   64.800,00    
       64.800,00  
 
DESIGNER MATERIAL GRÁFICO Guilherme Gonçalves - DEPORDÊ      
 Cartaz / Crachá / Certificado / Prova  1.435,00
 / Gabarito / Programa    1.435,00  
         
 FURADEIRA   40.421,50     
      40.421,50  
         
 AGÊNCIA DE EVENTOS  WIN CENTRAL DE EVENTOS  303.433,50 303.433,50  
         
 PASSAGENS AÉREAS PONTE AÉREA 56.265,62 56.265,62  
         
 PAGAMENTO AOS INSTRUTOTRES
 (163 com desconto de ISS e INSS)   203.212,20 203.212,20  
 PAGAMENTO AOS INSTRUTOTRES
 (18 que já contribuem com 
 o teto máximo)   28.516,32 28.516,32  
 RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS
 (PAGAMENTO AOS INSTRUTORES)   95.011,20 95.011,20  
         
 GRÁFICA NYWGRAPH 14.753,00   
     2.428,00  7.350,00
    7.403,00
    2.428.00  
         
 CORREIOS CORREIOS 11.142,20 11.142,20  
      1.320,91  1.320,91 

 (-) TOTAL DE GASTOS   1.381.167,85 1.381.167,85  
         
 (+) VALOR DO PROJETO   1.400.000,00 1.400.000,00  
         
 (=) SALDO   18.832,15    

(*) Atualizado até 10 de junho de 2008. Pagamentos em aberto aos instrutores decorre do não envio de comprovantes



CET

Os membros da Comissão de 
Ensino e Treinamento da SBOT 
reuniram-se nos dias 11 e 12 de 
abril para a definição de estratégias 
frente ao trabalho que deverá ser 
desenvolvido ao longo do ano. Um 
dos primeiros compromissos do dia 
foi uma reunião com representantes 
da ABRAID (Associação Brasileira 
de Importadores e Distribuidores de 
Implantes) com a presença do presi-
dente da  CEC, Túlio Fernandes, e do 
presidente da Comissão de Digni-
dade e Defesa Profissional, Robson 
Paixão, além do presidente da CET, 
Wilson Mello. A ABRAID mostrou 
interesse em desenvolver projetos 
de apoio às atividades da SBOT, em 
especial ao TEOT. 

Na sequência da reunião foi apre-
sentado o novo projeto da identi-
dade visual do 38º TEOT. O primeiro 
estudo foi aprovado e deverá evoluir 
para contemplar os objetivos da CET. 
Além disso, foi apresentado, também, 
um projeto de trabalhar na história 
da CET, formação de uma galeria 
de fotos e outras ações para iniciar o 
trabalho de divulgação do TEOT ao 
longo do ano.

Na área de Tecnologia da Informa-
ção foram discutidos dois assuntos: 
apresentação, discussão e correção 
do cadastro de residentes para o 
TARO e TEOT 2009 e a elaboração 
de uma norma para back up dos 
arquivos da CET.

Quanto ao TARO, que deve acon-

tecer em agosto, foram discutidas 
questões e finalização do formato 
do exame, que voltará à pauta da 
próxima reunião, quando será total-
mente revisto, incluindo a apresen-
tação das questões já formatadas.

Também foi discutido o edital 
do 38º TEOT: a diretoria da SBOT 
Nacional solicita que seja feito nova-
mente o exame para candidatos 
especiais. Nossa sugestão é que a 
avaliação do currículo seja feita pela 
CEC. Seu presidente, Túlio Fernandes, 
foi consultado para estudos sobre 
como será feita a avaliação. A AMB 
recomenda uma pontuação de 100 
pontos (diferente da utilizada pela 
CEC). 

Wilson Mello

da CET
Deliberações
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Academia Americana

Homenagem com benefícios para
ortopedistas brasileiros
A Academia Americana de Ortopedia vai homenagear a SBOT no Annual 
Meeting de Las Vegas, em 2009, e permitirá filiação especial com desconto e 
inscrição gratuita nas duas próximas edições do seu congresso anual

“É uma honra presenteá-los com uma 
afiliação especial. Esperamos recebê-
los como Membros Internacionais da 
AAOS, homenageando a SBOT e o Bra-
sil, em Las Vegas, em 2009” 
Miguel Cabanela, presidente do Comitê 
Internacional da AAOS

Todos os anos a American 
Academy of Orthopaedic Surgeons 
homenageia um país durante seu 
Annual Meeting. Em 2009, em 
Las Vegas, será a vez da SBOT. 
Em função desta homenagem 
será oferecido aos ortopedistas 
brasileiros um grande benefício: 
filiação à AAOS por dois anos ao 
preço de um, ou seja, filiação até 
2010 pagará apenas uma anuidade, 
no valor de US$ 350! Esta oferta é 
válida para inscrições enviadas à 
SBOT até 15 de novembro de 2008, 
durante o 40º CBOTchê! A filiação 
de membro internacional da AAOS 
dará direito às seguintes vantagens:

 
•	 Inscrição	gratuita	para	os	próxi-

mos dois AAOS Annual Meeting 
(Las Vegas 2009 e New Orleans 
2010) desde que feitas anteci-
padamente pela Internet. Para 
inscrições no local serão cobra-
dos US$100,00; 

•	 Acesso gratuito ao Orthopae-
dic Knowledge Online (OKO), 

principal programa de Educação 
Continuada da AAOS;

•	 Assinatura gratuita para o Journal 
of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons – JAAOS;

•		Descontos especiais em todos os 
produtos educacionais e cursos 
da AAOS;

•		Acesso à área restrita do website 
da AAOS. 

Ortopedistas de outros países que 
quiserem usufruir destes mesmos 
serviços terão de desembolsar 
cerca de US$ 2.500, mas aos brasi-
leiros o custo será de apenas US$ 
350. Os benefícios são válidos até 
31 de março de 2010, portanto, 
após o Annual Meeting de New 
Orleans. O formulário para inscri-
ção está disponível no portal da 
SBOT (www.sbot.org.br), no menu 
Internacional AAOS. Preencha o 
formulário, assine e envie por FAX 
à SBOT: 0800 727 7268 ou (11) 
2137-5418.

IMPORTANTE: 
•	Para	efetivar	a	filiação	
AAOS,	o	especialista	deverá	estar	em	dia	com	todas	as	obrigações	junto	à	SBOT.	

•	Formulários	incompletos	ou	de	membros	da	SBOT	em	situação	irregular	serão	devolvidos.

•	Ortopedistas	brasileiros	
membros	da	AAOS	
receberão	o	benefício	
automaticamente,	na	
renovação.





Comissão de Campanhas

Preservando vidas
Comissão de Campanhas da SBOT apresenta os temas que deverão ter a atenção neste 
ano. O trânsito continua sendo uma das prioridades, segundo José Sérgio Franco

Há tempos a SBOT tem levantado 
algumas questões importantes para 
a sociedade e vem realizando ações 
preventivas. Uma das principais visa 
à diminuição dos acidentes de trân-
sito, utilizando diferentes enfoques. 
Para o presidente da Comissão de 
Campanhas, José Sérgio Franco, a 
educação é fundamental, especial-
mente nas escolas, pois abrigam 
aqueles que serão os futuros moto-
ristas. Para cumprir esse objetivo, 
a SBOT tem pensado em realizar 
ações nas unidades de ensino, junta-
mente com a Abramet (Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego).

Esse ano, o tema da segurança no 
trânsito recebeu atenção especial 
por parte da Câmara dos Deputa-
dos. Segundo seu presidente Arlindo 
Chinaglia, a prevenção de acidentes 
será a principal bandeira dos proje-
tos que serão votados em 2008, 
incluindo os que exigem maior 
rigor na fiscalização de quem não 
cumpre a lei e, sobretudo dos rein-
cidentes. “Encaminhamos um ofício 
ao presidente da Câmara dos Depu-
tados parabenizando-o pela inicia-

tiva em colocar na pauta de votação 
projetos que certamente vão colabo-
rar para a diminuição de acidentes. 
Finalmente as autoridades enxer-
garam que os R$ 44 bilhões gastos 
por ano no tratamento de pacientes 
vitimados por acidentes de trânsito 
precisam ser revistos. É uma CPMF 
por ano que perdemos em aciden-
tes de trânsito”, declara José Sérgio 
Franco.

Os motociclistas também são alvos 
das ações preventivas e a SBOT dará 
continuidade às campanhas inicia-
das no ano passado. “Por dia morrem 
18 motoqueiros. Isso significa uma 
quantidade de mortos semelhantes à 
queda de um avião a cada dez dias. 
Temos de continuar fazendo a nossa 
parte, aproveitando as oportunida-
des nos grandes feriados nacionais 
e durante as férias, com a participa-
ção das nossas regionais, para que 
ajudemos nesse importante traba-
lho”, explica Franco. 

A Comissão de Campanhas ainda 
tem outras preocupações como, por 
exemplo, com pessoas portadoras de 
necessidades especiais que necessi-

tam de cuidados em casa. O Projeto 
Casa Segura tem sido uma das prio-
ridades e tem por princípio construir 
um ambiente favorável com rampas 
de acesso, barras de proteção, 
pisos não escorregadios e outras 
medidas. Além disso, a SBOT dará 
continuidade à prevenção da esco-
liose infantil. “Deveremos repetir 
esta campanha, que foi um sucesso 
absoluto em 2007, em outubro, no 
dia da criança. Também vamos prio-
rizar esta data para dar seqüência à 
campanha pelo transporte seguro 
de crianças no banco de trás”, diz o 
presidente. 

Ainda com relação às crianças, 
foi discutida a possibilidade de um 
mutirão por todo o Brasil visando a 
examinar recém-nascidos, detectar e 
tratar portadoras do pé torto congê-
nito. “Manter estas campanhas e 
ampliarmos nossa participação em 
projetos é fundamental. A SBOT 
conseguiu influir muito na socie-
dade quando organizou estes movi-
mentos e não pode deixar este traba-
lho de lado”, finaliza o presidente da 
Comissão de Campanhas.
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UP TO DATE

Cirurgia do Joelho
O XII Congresso Brasileiro de Cirur-
gia do Joelho foi realizado no perí-
odo de 17 a 19 de abril de 2008 no 
Hotel Costão do Santinho, em Floria-
nópolis, SC. O evento foi um sucesso, 
ultrapassou a expectativa de partici-
pantes, com mais de 1.350 inscritos. 
Houve a presença de 13 convidados 
internacionais e mais de 30 empre-
sas expositoras. Os temas livres foram 
privilegiados e aconteceram 108 
apresentações com discussões em 
todas as sessões. Atividades paralelas, 
tais como curso pré-congresso SBCJ e 
SLARD, laboratórios de Artroscopia, 
Workshops e Simpósios completa-
ram o programa científico A exposi-
ção técnica apresentou lançamentos 
de novos produtos na área e também 
sorteio de brindes aos congressistas.

Presidente do Congresso: 
João Fernando Argento Pozzi

Cirurgia da Mão
O 28º Congresso Brasileiro de Cirur-
gia da Mão aconteceu entre os 
dias 22 e 24 de maio no Centro de 
Convenções Ribeirão Preto, que inte-
gra o complexo HC da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto – USP. 
Houve participação de especialistas 
da Alemanha, Argentina, Colômbia, 
Estados Unidos, França, Itália, Para-
guai, Portugal, Suiça e Uruguai, além 
de membros da Sociedade Brasi-
leira de Microcirurgia Reconstrutiva, 
Sociedade Brasileira dos Terapeutas 
da Mão e do Membro Superior e da 
Associação Brasileira de Cirurgia da 
Mão. O Congresso teve 782 partici-
pantes, entre médicos, terapeutas da 
mão e microcirurgia reconstrutiva, 
com a apresentação de 60 temas 
livres e 89 pôsteres. 

Presidente do Congresso: 
Nilton Mazzer

Ortopedia Pediátrica
A Ortopedia Pediátrica Brasileira 
reuniu-se em Gramado, de 22 a 
24 de maio de 2008, para o VIII 
Congresso Brasileiro de Ortopedia 
Pediátrica e Encontro de Fisiotera-
pia Aplicada à Ortopedia Pediátrica, 
com 639 inscritos, médicos, resi-
dentes, fisioterapeutas e estudantes. 
Entre os convidados estrangeiros, 
Dennis Wenger, Dror Paley e Kerr 
Graham, enfatizando respectiva-
mente as áreas de coluna vertebral, 
correção de deformidades e neuro-
ortopedia. Painéis de discussão e de 
atualização permitiram ampla parti-
cipação da audiência. A apresenta-
ção de temas livres recebeu atenção 
especial. Todas as Sessões Científi-
cas Internacionais tiveram tradução 
do inglês para o português.

Presidente do Congresso: 
Ana Paula Tedesco Gabrieli
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Cirurgia do Ombro e do Cotovelo
O VII CBCOC (Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e do Cotovelo) acon-
teceu entre os dias 05 e 07 de junho, em Búzios, RJ. O modelo de congresso 
ofereceu a todos a possibilidade de apresentar e discutir diferentes pensamentos, 
pesquisas e técnicas. As discussões de mesas redondas modernas, a apresenta-
ção de temas livres e as conferências de três dos maiores nomes da cirurgia do 

ombro e cotovelo do mundo: Eiji Itoi (Japão), Pascal Boileau (França) e Shawn O´Driscoll (Estados Unidos) contribuíram 
para o congresso ficar marcado na história da SBOC. A participação foi expressiva, com um total de 612 inscritos e 203 
expositores.

Presidente do Congresso: 
João Fernando Argento Pozzi





Radar SBOT
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Projetos rendem direitos autorais à SBOT
A SBOT vem recebendo, regular-
mente, direitos autorais decorrentes 
da participação de ortopedistas em 
diversos projetos especiais. Nor-
malmente os autores abrem mão 
dos direitos em favor da SBOT, que 
os reverte em novos projetos de 
educação continuada para os mem-
bros. Em 2008 a SBOT  recebeu o 
total de R$ 28.616,15 decorrentes 
de direitos autorais dos projetos 
Vias de Acesso (Elservier), Clinica 
Ortopédica (Guanabara Koogan) e 
Tratado de Ortopedia (Editora Rocca). “É muito importante este retorno para que os autores 
saibam que a SBOT está recebendo – e repassando aos membros – os direitos decorrentes do 
seu trabalho. Os recursos recebidos em 2008 serão integralmente aplicados nos programas 
de Educação Continuada, como o Eco-online e Orthonline”, diz o presidente da Comissão de 
Educação Continuada, Túlio Diniz Fernandes.

A SBOT pretende lançar, 
durante o 40º CBOTchê!, 
o livro “40 Congressos – 
Resgate Histórico”, projeto 
coordenado por Osvandré 
Lech. O livro, atualmente 
em fase de pesquisa, vai 
trazer a história de todos 
os Congressos Brasileiros 
já realizados pela SBOT. 
“Este é um projeto impor-
tantíssimo porque vai reu-
nir, numa única publicação, informações de todos 
os nossos congressos”, diz Lech.

Foi lançado, no Con-
gresso Brasileiro de Cirur-
gia da Mão, a 4a edição 
do livro “Traumatismos 
da Mão” e a 2a edição 
do livro “Cirurgia da 
Mão - Lesões Não Trau-
máticas”, de autoria de 
Arlindo Gomes Pardini. 
São mais de 1.500 pági-
nas e mais de 2.000 ilus-
trações. Trata-se de obras 

recomendadas pela CEC das Sociedades Brasileiras 
de Ortopedia e de Cirurgia da Mão. 

INTO tem novo diretor
O 1º tesoureiro da SBOT, Geraldo Motta, é o novo diretor-geral do Insti-
tuto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), órgão do Ministério da 
Saúde. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de 
abril. Chefe do Centro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do INTO desde 
2004, Geraldo Motta deverá anunciar mudanças administrativas e definir 
as prioridades de sua gestão à frente do Instituto. Além de integrar a Dire-
toria da SBOT em 2008, Geraldo Motta já presidiu a Regional da SBOT no 
Rio de Janeiro e a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico.
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40 Congressos Traumatismos da Mão

Os projetos que renderam direitos autorais à SBOT. No detalhe, o presidente 
da CEC, Túlio Diniz Fernandes
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Imigração Japonesa

A SBOT tem orgulho dos seus japoneses

Há 100 anos os primeiros imigrantes japoneses Chegaram ao Porto de 
Santos, no Litoral Paulista, a bordo do navio Kasato Maru. Gente batalhadora, 
trabalhadora, que deixou para trás um país e ajudou a construir outro. O Bra-
sil teve muito a ganhar com a Imigração Japonesa. A SBOT também!

Congresso 
celebra os 
100 anos da 
imigração 

A Associação 
Médica Brasi-
leira (AMB) e a 
Associação Pau-
lista de Medicina 
(APM) realizam, em 19 e 20 de junho 
de 2008, no Memorial da América 
Latina, em São Paulo, o Congresso 
Médico do Centenário Brasil Japão. O 
Brasil é o país com a maior população 
japonesa fora do Japão, com cerca de 
1,5 milhão de nikkeis, e deste total, 14 
mil são médicos.

“A comunidade médica nipo-
brasileira e as autoridades precisam 
dar assistência e trabalhar para so-
lucionar as dificuldades enfrentadas 
pelos nipo-brasileiros no Japão. Não é 
possível ficar alheio a essa situação”, 
ressalta Akira Ishida, professor titular 
do departamento de ortopedia e trau-
matologia da UNIFESP e integrante da 
Comissão Organizadora do Congresso 
Médico Brasil-Japão. 

Informações:
www.apm.org.br/congressobrasiljapao

Primeira fila: Akira Ishida, Emerson Honda, Nelson Ono e Kodi Kojima. Segunda fila: 
Eduardo Sadao, Edison Fujiki, Itiro Suzuki, Alberto Miyazaki e Sérgio Okane.
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Língua Portuguesa
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Ortografia
Integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor Leste – unificaram sua ortografia em Janeiro deste ano

Fonte: Banco de Dados da Língua Portuguesa - FFCLH USP (2007), Revista Isto É, Folha de São Paulo, Agência Lusa. 

O português é a terceira 
língua ocidental mais falada no 
mundo, depois do inglês e do 
espanhol. A ocorrência de ter 
duas ortografias atrapalhava a 
divulgação do idioma e a sua 
prática em eventos internacio-
nais. Sua unificação, no entanto, 
facilitou a definição de critérios 
para exames e certificados para 
estrangeiros. Com as modifi-
cações propostas no acordo, 
calcula-se que 1,6% do voca-
bulário de Portugal seja modi-
ficado. No Brasil, a mudança 
será bem menor: 0,45% das 
palavras terão a escrita alterada. 
Mas apesar das mudanças orto-
gráficas, serão conservadas as 
pronúncias típicas de cada país. 
O que muda
•	As	 paroxítonas	 terminadas	

em ‘o’ duplo, por exemplo, 
não terão mais acento circun-
flexo. Ao invés de ‘abençôo’, 
‘enjôo’ ou ‘vôo’, os brasileiros 
terão que escrever ‘abençoo’, 
‘enjoo’ e ‘voo’; 

•	Mudam-se	 as	 normas	 para	 o	
uso do hífen; 

•	Não	 se	 usará	 mais	 o	 acento	
circunflexo nas terceiras 
pessoas do plural do presente 
do indicativo ou do subjun-
tivo dos verbos ‘crer’, ‘dar’, 
‘ler’, ‘ver’ e seus decorrentes, 
ficando correta a grafia ‘creem’, 
‘deem’, ‘leem’ e ‘veem’; 

•	Criação	 de	 alguns	 casos	 de	
dupla grafia para fazer diferen-
ciação, como o uso do acento 
agudo na primeira pessoa do 
plural do pretérito perfeito 
dos verbos da primeira conju-
gação, tais como ‘louvámos’, 
em oposição a ‘louvamos’, 
e ‘amámos’, em oposição a 
‘amamos’; 

•	O	trema	desaparece	completa-
mente. Estará correto escrever 
‘linguiça’, ‘sequência’, ‘frequ-
ência’ e ‘quinquênio’, ao invés 
de lingüiça, seqüência, freqü-
ência e qüinqüênio; 

•	O	 alfabeto	 deixa	 de	 ter	 23	
letras para ter 26, com a incor-
poração de ‘k’, ‘w’ e ‘y’; 

•	O	acento	deixará	de	ser	usado	
para diferenciar ‘pára’ (verbo) 
de ‘para’ (preposição); 

•	Haverá	 eliminação	 do	 acento	
agudo nos ditongos abertos 
‘ei’ e ‘oi’ de palavras paro-
xítonas, como ‘assembléia’, 
‘idéia’, ‘heróica’ e ‘jibóia’. O 
certo será assembleia, ideia, 
heroica e jiboia; 

•	Em	 Portugal,	 desaparecem	 da	
grafia o ‘c’ e o ‘p’ nas palavras 
onde ele não é pronunciado, 
como em ‘acção’, ‘acto’, 
‘adopção’ e ‘baptismo’. O 
certo será ação, ato, adoção e 
batismo; 

•	Também	 em	 Portugal	 elimi-
na-se o ‘h’ inicial de algumas 
palavras, como em ‘húmido’, 
que passará a ser grafado 
como no Brasil: ‘úmido’; 

•	Portugal	 mantém	 o	 acento	
agudo no ‘e’ e no ‘o’ tônicos 
que antecedem m ou n, 
enquanto o Brasil continua a 
usar circunflexo nessas pala-
vras: académico/acadêmico, 
génio/gênio, fenómeno/fenô-
meno, bónus/bônus.

Unificada
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SICOT
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Brasil pleiteia
CONGRESSO DA SICOT
Rio de Janeiro (Brasil), Toronto (Canadá), Madri (Espanha), Viena (Áustria) e 
Dubai (Emirados Árabes) vão disputar o congresso da SICOT em 2014.  
A escolha acontecerá em Hong Kong, no mês de agosto

Durante o congresso da Acade-
mia Americana de Ortopedia, a 
SBOT levou à SICOT (Societé Inter-
nationale du Cirurgie Ortopedique 
et Traumatogique), a proposta de 
sediar o congresso da sociedade 
internacional em 2014. O evento 
que acontece a cada três anos já foi 
sediado no Brasil em 1981 e terá 
sua edição de 2008 em Hong Kong. 
A SBOT conseguiu uma doação da 
Embratur para ajudar nos esforços 
de trazer o congresso para o país. 
Existe a possibilidade de ser reali-
zado junto ao congresso da SBOT 
ou separadamente. “Tudo depende 
de um acordo com as datas locais. 
O congresso da SBOT é em novem-
bro e o da SICOT ocorre tradi-
cionalmente em agosto, por isso 
precisamos definir a melhor data”, 
afirma José Sérgio Franco, delegado 
da SBOT junto à SICOT. 

O Congresso da SICOT de 2014 
será disputado por mais quatro 
concorrentes, além do Rio de 
Janeiro: Toroto, Madri, Viena e 
Dubai. A decisão será em agosto, 
durante o congresso de Hong 
Kong, mas José Sérgio Franco apre-
senta-se otimista depois do sucesso 
do congresso da SBOT realizado 
em São Paulo, no ano passado. 

“O presidente da SICOT, Chadwik 
Smith, que participou do congresso 
em São Paulo, ficou muito impres-
sionado com a qualidade e com 
a organização da SBOT. Ele disse 
que não sabia que o Brasil tinha 
esta capacidade de organizar um 
congresso grandioso, com mais de 
seis mil participantes, e com altís-
sima qualidade científica”, afirma o 
delegado. 

Para ele, os benefícios de o 
congresso ocorrer no Brasil serão 
imensos. Primeiro por trazer um 
grande número de estrangeiros, e 
também pela visibilidade propor-
cionada. “São os melhores profis-
sionais do mundo que vêm minis-
trar conferências e cursos, trocar 
informações e, sobretudo conhecer 
a Ortopedia Brasileira. Precisamos 
desta visibilidade ante os nossos 
congêneres mundiais. Todos os 
que vêm ao Brasil ficam impressio-
nados com a qualidade do traba-
lho que desenvolvemos por aqui 
e este congresso pode impulsionar 
o país para um patamar de grande 
destaque no cenário mundial. Além 
disso, temos um ganho turístico, já 
que os participantes não virão sozi-
nhos, mas sim com famílias”, fina-
liza José Sérgio Franco. 

José Sérgio 
Franco, delegado 
da SBOT junto à 
SICOT: “Estamos 
otimistas!”



Cartas
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Furadeiras elétricas
Registro de Próteses

Área de Atuação

Descredenciamento

Perícia Médica
A vigilância sanitária proibiu o uso de fu-
radeiras elétricas e à bateria em nosso ser-
viço alegando que não possuem registro 
para serem utilizadas como equipamento 
médico-hospitalar. Iniciamos a pesquisa 
de preços para adquirir furadeiras pneumá-
ticas para substituir aquelas, mas além do 
altíssimo custo (cerca de R$ 12 mil), des-
cobrimos que estas também não possuem 
registro. Há procedência na tal proibição, 
já que nos meus 17 anos de ortopedia sem-
pre usei estes equipamentos em diversos 
hospitais? Teremos que voltar à idade da 
pedra e usar apenas furadeiras manuais? 

Alexandre Dias de Souza

O HCRP-USP passou por uma auditoria mi-
nisterial e os auditores questionaram o não 
preenchimento dos formulários de Registro 
Brasileiro de Próteses e  Endopróteses Orto-
pédicas. Por isso, solicitamos a essa Socie-
dade, orientações quanto ao cumprimento 
da Portaria SAS nº 893 de 10/11/2002, 
Artigo 2º - anexo II - Protocolos de Ortope-
dia - especificamente sobre os formulários: 
Registro Brasileiro de Próteses Articulares 
Ortopédicas, Registro Brasileiro de Endo-
próteses Ortopédicas e Registro Brasileiro 
de Próteses para o Tratamento de Cirúrgico 
das Patologias da Coluna. Esses protocolos 
estão em vigor? Quem deve providenciar 
a confecção destes formulários? Os forne-
cedores dos materiais utilizados nos pro-
cedimentos em questão devem atender às 
exigências desta Portaria?

Carmen Lucia
GECON-HCRP-USP

Solicito parecer referente paciente diabé-
tico com obstrução vascular, gangrena de 
aduz e necessitando amputação ao nível 
da perna. Este procedimento até então era 
realizado pelo cirurgião vascular, porém, 
recebi informação que, devido a determi-
nação do SUS, este procedimento cabe 
ao ortopedista. Gostaria de saber se esta 
Resolução realmente existe e de quem é a 
responsabilidade sobre a amputação. 

Paulo Henrique Prado Medrado

Sou médico credenciado da Santa Casa 
Saúde de Bragança Paulista há sete anos 
e em março recebi uma correspondência 
que diz o seguinte: “Vimos através desta, 
após análise pelos setores competentes, 
informar-lhe que o Termo de Adesão e 
Credenciamento Médico celebrado na 
data de 18 de setembro de 2001 entre V. 
Sª e esta Operadora será rescindido após 
60 dias contados do recebimento desta”. 
Tendo em vista o transtorno que isso tem 
causado aos pacientes já operados e aos 
que necessitam de tratamento cirúrgico e 
por não considerar a situação devidamente 
esclarecida por parte do plano, venho so-
licitar orientação com relação às possíveis 
medidas a serem tomadas.

Paulo Roberto Moura Machado

As furadeiras elétricas estão sujeitas a re-
gistro e se enquadram na regra 9, classe III 
- alto risco, conforme disposições da RDC 
185/2001, da Anvisa. No nosso entender, 
a Anvisa tem subsídios para solicitar o re-
gistro.

Adriana C. Turri Joubert
O principal objetivo do Registro Brasilei-
ro de Próteses Ortopédicas é fazer o ca-
dastro de todos os implantes ortopédicos 
em próteses articulares, formando, então, 
um registro nacional, visando a uma base 
sólida de dados que possibilite aos órgãos 
governamentais e à sociedade médica 
orientarem os investimentos da saúde. 
Tal registro ainda servirá para justificar e 
acompanhar os pagamentos aos hospitais, 
a fabricantes e fornecedores, assim como 
para avaliar e acompanhar os pacientes 
submetidos aos implantes e para validar 
a garantia dos produtos implantados. No 
art. 2, anexo 2, Vsa. encontrará, na Parte 
A3, os formulários do Registro Brasileiro 
de Próteses, na Parte A4 há as tabelas de 
códigos para o preenchimento dos for-
mulários e na Parte A5 há as instruções 
para o preenchimento. Respondendo aos 
questionamentos propostos, a Portaria está 
em vigor, assim como a necessidade de 
registro, portanto, as exigências da mesma 
devem ser atendidas. Quanto à confecção 
dos formulários, muito embora a Portaria 
não faça menção ao fato, tudo indica que 
a instituição hospitalar deva fazê-lo. Aliás, 
a orientação  da Portaria, no art 2, anexo 
2, é  que os formulários “sejam preenchi-
dos em 2 vias, com letra de forma de forma 
legível, assinados pelo auditor médico do 
gestor local e pelo médico assistente, devi-
damente carimbados. A primeira via deste 
formulário ficará arquivada no prontuário 
do paciente, como documento legal, e a 
segunda será encaminhada ao Centro de 
Controle de Próteses Articulares”.

Adriana C. Turri Joubert

Segundo entendimento do CFM o médico 
pode atuar livremente em qualquer área, 
mesmo sem possuir  título de especialista, 
desde que se sinta apto e, evidentemente, 
responda por seus atos. O Código de Ética 
Médica apenas proíbe, nessas circunstân-
cias, o anúncio de especialidade sem o 
título equivalente. Assim, com base no po-
sicionamento, vossa senhoria poderá reali-
zar o procedimento, desde que apto, inde-
pendentemente da mencionada norma do 
SUS. O importante é que o paciente seja 
atendido em todas as suas necessidades, 
sem correr nenhum risco de agravar seu 
estado e sofrer prejuízos.   
 
Adriana C. Turri Joubert

Infelizmente, com a lei 9656/98, os médi-
cos e prestadores ficam amarrados em con-
tratos que possuem cláusulas de denúncia 
dos mesmos. Isso vale tanto para o médi-
co, que pode se desligar do plano, quanto 
para este, que pode se desligar do médico, 
respeitando as cláusulas contratuais e a 
comunicação à ANS. Assim, não há mui-
to a ser feito, uma vez que possivelmente 
o termo de adesão assinado pelas partes 
previa essa forma de denúncia contratual. 
Contudo, se o colega realmente se sente 
injustiçado, deve se manifestar ao CRM lo-
cal para apurar os possíveis ilícitos.

Robson Paixão de Azevedo

Um colega solicitou parecer da SBOT so-
bre o seguinte caso: paciente com lesão 
MR ombro D, com RNM. Comprovando 
lesão, aguardando cirurgia, porém, o pe-
rito do INSS se recusa a aceitar o atestado 
para afastamento da paciente. Parecer: O 
atestado médico é um documento válido 
legalmente e deve ser aceito em todas as 
instâncias, salvo casos de fraude com-
provada. Assim, caso o perito não aceite 
o documento, o paciente deve solicitar a 
negativa por escrito, justificando o motivo 
e caso se sinta insatisfeito, deve buscar os 
órgãos competentes, sendo o CRM a insti-
tuição de escolha em princípio, com uma 
denúncia formal contra o perito. Atual-
mente, a perícia do INSS tem se utilizado 
de critérios que, em muitos casos, vão de 
encontro com os interesses de pacientes 
e médicos. São esses critérios que devem 
constar na fundamentação da negativa do 
perito. Finalmente, creio que não devemos 
entrar nesta “briga” entre o paciente e o 
INSS. Isso somente desgasta a sua relação. 
O colega já indicou a cirurgia corretamen-
te e forneceu o atestado, conforme preco-
niza a boa prática. 

Robson Paixão de Azevedo

Robson Paixão de Azevedo é presidente da Comissão de Diginidade e Defesa 
Profissional da SBOT. Adriana C. Turri Joubert é assessora jurídica.



Comissões da SBOT

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

 Data: 19 a 21 de Junho de 2008
 Local: Passo Fundo RS  
 Site: http://www.vjs.com.br/cgot2008
 
COTESP - CONGRESSO DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Data: 26 a 28 de Junho de 2008
 Local: Campinas SP  
 Site: http://www.cotesp2008.com.br
 
XII CONGRESSO BAIANO DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA E I JORNADA DO TRAUMA 
INFANTIL
 Data: 4 a 5 de Julho de 2008
 Local: Salvador BA  
 
V CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
ARTROPLASTIA
 Data: 10 a 12 de Julho de 2008
 Local: Rio de Janeiro RJ  
 
XVI CONGRESSO MINEIRO DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA
 Data: 14 a 16 de Agosto de 2008
 Local: Araxá, MG  
 Site: http://www.congressomineiroortopedia.com.br
 
II CONGRESSO DE COLUNA VERTEBRAL DO 
CENTRO OESTE
 Data: 15 a 16 de Agosto de 2008
 Local: Goiânia GO
 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA E 
TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS DA 
COLUNA VERTEBRAL
 Data: 28 a 30 de Agosto de 2008
 Local: Gramado RS  BRASIL
 
IX CONGRESSO INTERNACIONAL DO COMITÊ 
ASAMI DE RECONSTRUÇÃO E ALONGAMENTO 
ÓSSEO DA SBOT
 Data: 10 a 12 de Setembro de 2008
 Local: Cuiabá MT  
 Site: http://www.moretticoelho.com.br
 
40º CONGRESSO BRASILEIRO DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA - CBOT
 Data: 12 a 15 de Novembro de 2008
 Local: Porto Alegre, RS  
 Site: http://www.cbot2008.com.br
 E-mail: Cbot2008@connecteventos.com.br

Agenda de Eventos






