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Já está tudo pronto para o Con-
gresso Brasileiro de Orto-

pedia e Traumatologia. 
Entre os dias 13 e 15 de 

novembro, Porto Ale-
gre será a Capital da 
Ortopedia na América 
Latina!

Fórum da SBOT: Lideranças 
da Ortopedia  discutem o 
Presente e o Futuro.
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Agora também em nova
apresentação: 90 cápsulas.

Diminuição da dor1

Redução da progressão da osteoartrose1

Ajuda na recuperação da mobilidade articular2
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Posologia3:
até 3 cápsulas ao dia.

Apresentações: 30 e 90 cápsulas

Referências Bibliográficas: 1. Gregory PJ, Sperry M, Wilson AF. Dietary supplements for osteoarthritis. Am Fam Physician. 20087 Jan 15;77(2):177-84, Review. 2. Reginster JY, Bruyere O, Lecart MP, Henrotin Y. Naturocetic (glucosamine and chondroitin
sulfate) compounds as structure-modifying drugs in the treatment of osteoarthritis. Curr Opin Rheymatol. 2003 Sep;15(5):651-5. 3. Bula do produto. ARTROLIVE. sulfato de glicosamina. sulfato de condroitina. MS - 1.0573.0286

INFORMAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO: ARTROLIVE. sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina. MS – 1.0573.0286. INDICAÇÕES: ARTROLIVE é indicado para osteoartrite, osteoartrose ou artrose em todas as suas manifestações. CONTRA-INDICAÇÕES: ARTROLIVE
É CONTRA-INDICADO EM PACIENTES QUE APRESENTEM HIPERSENSIBILIDADE A QUAISQUER DOS COMPONENTES DE SUA FÓRMULA; GRAVIDEZ E LACTAÇÃO. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: SÃO NECESSÁRIOS O DIAGNÓSTICO PRECISO E O ACOMPANHAMENTO

CUIDADOSO DE PACIENTES COM SINTOMAS INDICATIVOS DE AFECÇÃO GASTRINTESTINAL, HISTÓRIA PREGRESSA DE ÚLCERA GÁSTRICA OU INTESTINAL, DIABETES MELLITUS, OU A CONSTATAÇÃO DE DISTÚRBIOS DO SISTEMA HEMATOPOIÉTICO OU DA COAGULAÇÃO
SANGUÍNEA ASSIM COMO PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA DAS FUNÇÕES RENAL, HEPÁTICA OU CARDÍACA. SE OCORRER EVENTUALMENTE ULCERAÇÃO PÉPTICA OU SANGRAMENTO GASTRINTESTINAL EM PACIENTES SOB TRATAMENTO, A MEDICAÇÃO DEVERÁ SER SUSPENSA

IMEDIATAMENTE. DEVIDO À INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL, ARTROLIVE NÃO ESTÁ INDICADO PARA SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ. NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES SOBRE A PASSAGEM DO MEDICAMENTO PARA O LEITE
MATERNO SENDO DESACONSELHADO SEU USO NESSAS CONDIÇÕES E AS LACTANTES SOB TRATAMENTO NÃO DEVEM AMAMENTAR. PODE OCORRER FOTOSSENSIBILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSCETÍVEIS, PORTANTO PACIENTES COM HISTÓRICO DE FOTOSSENSIBILIDADE A OUTROS

MEDICAMENTOS DEVEM EVITAR SE EXPOR À LUZ SOLAR. FORAM DESCRITOS NA LITERATURA, ALGUNS CASOS DE HIPERTENSÃO SISTÓLICA REVERSÍVEL, EM PACIENTES NÃO PREVIAMENTE HIPERTENSOS, NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO COM GLICOSAMINA E CONDROITINA. PORTANTO,
A PRESSÃO ARTERIAL DEVE SER VERIFICADA PERIODICAMENTE DURANTE O TRATAMENTO COM ARTROLIVE. FORAM RELATADOS POUCOS CASOS DE PROTEINÚRIA LEVE E AUMENTO DA CREATINO-FOSFOQUINASE (CPK) DURANTE TRATAMENTO COM GLICOSAMINA E CONDROITINA, QUE

VOLTARAM AOS NÍVEIS NORMAIS APÓS INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O tratamento concomitante com antiinflamatórios não-esteroidais pode incorrer no agravamento de reações adversas do sistema gastrintestinal, sendo recomendado um acompanhamento
médico mais rigoroso nesses casos. Alguns autores da literatura médica descrevem que o uso de glicosamina e condroitina pode incorrer em um aumento da resistência à insulina, porém, esses estudos foram realizados com doses muito superiores às indicadas na terapêutica clínica normal e sua validade ainda

é discutida por vários outros autores. Estudos recentes demonstraram que a associação condroitina e glicosamina, quando empregada em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo II, não levou a alterações no metabolismo da glicose.  Os resultados destes estudos não podem ser extrapolados para pacientes
com diabetes mellitus descompensado ou não-controlado. É recomendável que pacientes diabéticos monitorem seus níveis sanguíneos de glicose mais freqüentemente durante o tratamento com ARTROLIVE. O uso concomitante de ARTROLIVE com os inibidores da topoisomerase II (etoposídeo, teniposídeo e

doxorrubicina) deve ser evitado, uma vez que a glicosamina induziu resistência in vitro a estes medicamentos em células humanas cancerosas de cólon e de ovário. Há relato de um caso na literatura de potencialização do efeito da varfarina, com conseqüente aumento dos valores sanguíneos de INR (International Normalized
Ratio). Portanto, o uso concomitante de ARTROLIVE com anticoagulantes orais deve levar em conta avaliações rigorosas do INR. Reações adversas: SISTEMA CARDIOVASCULAR: EDEMA PERIFÉRICO E TAQUICARDIA JÁ FORAM RELATADOS COM O USO DA GLICOSAMINA, PORÉM NÃO FOI ESTABELECIDA UMA

RELAÇÃO CAUSAL. FORAM DESCRITOS NA LITERATURA, ALGUNS CASOS DE HIPERTENSÃO SISTÓLICA REVERSÍVEL, EM PACIENTES NÃO PREVIAMENTE HIPERTENSOS, NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO COM GLICOSAMINA E CONDROITINA. PORTANTO, A PRESSÃO ARTERIAL DEVE SER VERIFICADA PERIODICAMENTE
DURANTE O TRATAMENTO COM ARTROLIVE. SISTEMA NERVOSO CENTRAL: MENOS DE 1% DOS PACIENTES EM ESTUDOS CLÍNICOS APRESENTARAM CEFALÉIA, INSÔNIA E SONOLÊNCIA NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO COM A GLICOSAMINA. ENDÓCRINO-METABÓLICO: ESTUDOS RECENTES DEMONSTRARAM

QUE A ASSOCIAÇÃO CONDROITINA E GLICOSAMINA, QUANDO EMPREGADA EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO II, NÃO LEVOU A ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DA GLICOSE. OS RESULTADOS DESTES ESTUDOS NÃO PODEM SER EXTRAPOLADOS PARA PACIENTES COM DIABETES MELLITUS
DESCOMPENSADO OU NÃO-CONTROLADO. É RECOMENDÁVEL QUE PACIENTES DIABÉTICOS MONITOREM SEUS NÍVEIS SANGUÍNEOS DE GLICOSE MAIS FREQÜENTEMENTE DURANTE O TRATAMENTO COM ARTROLIVE. GASTRINTESTINAL: NÁUSEA, DISPEPSIA, VÔMITO, DOR ABDOMINAL OU EPIGÁSTRICA, CONSTIPAÇÃO,

DIARRÉIA, QUEIMAÇÃO E ANOREXIA TÊM SIDO RARAMENTE DESCRITOS NA LITERATURA NA VIGÊNCIA DE TRATAMENTO COM GLICOSAMINA E CONDROITINA.PELE: ERITEMA, PRURIDO, ERUPÇÕES CUTÂNEAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES ALÉRGICAS DE PELE FORAM REPORTADAS EM ENSAIOS CLÍNICOS COM GLICOSAMINA.
PODE OCORRER FOTOSSENSIBILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSCETÍVEIS, PORTANTO PACIENTES COM HISTÓRICO DE FOTOSSENSIBILIDADE A OUTROS MEDICAMENTOS DEVEM EVITAR SE EXPOR À LUZ SOLAR. POSOLOGIA: Adultos: Recomenda-se iniciar a terapêutica com a prescrição de 1 cápsula via oral 3 vezes ao dia. Como os efeitos

do medicamento se iniciam em média após a terceira semana de tratamento deve-se ter em mente que a continuidade e a não-interrupção do tratamento são fundamentais para se alcançar os benefícios analgésicos e de mobilidade articular. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. CPD 2029 102
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Envie comentários sobre as notícias publicadas 
neste número do Jornal da SBOT por e-mail 
(sbot@sbot.org.br), FAX (0800 7277268) ou por 
carta (Al. Lorena, 427 – 14º - CEP 01424-000 – São 
Paulo – SP). Sua participação é fundamental para 
tornar o SEU JORNAL DA SBOT ainda melhor! 

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

PAINEL 
PROFISSIONAL

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

Expediente

Veja também: 

40o CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
A Cidade de Porto Alegre se prepara para receber cerca 
de 5 mil congressistas entre os dias 13 e 15 de novembro. 

Veja detalhes da programação científica e social
Pags. 04 e 05

06 Editorial

 Mundo Animal 

08 Entrevista

 Registro de próteses

17 Censo Ortopédico

18 Radar SBOT

20 Up To Date

22 Informação 

Comissões da SBOT 

Agenda de Eventos

CADERNO ESPECIAL
Cerca de 40 líderes da Orto-
pedia Brasileira participaram 
do Fórum SBOT: o Presente e 
o Futuro

Págs. 09 a 16



A Programação Cientifica do 40ºCBOTchê! traz diversas atividades voltadas ao aperfeiçoa-
mento, atualização e conhecimento dos ortopedistas brasileiros e convidados internacionais. 
Durante três dias os congressistas terão a oportunidade de se confraternizar e conhecer os 
avanços científicos da Ortopedia no mundo.
Ao todo, são 114 atividades voltadas à educação e atualização do profissional. Abaixo, um 
resumo da Programação Científica do CBOTchê!

Congresso da SBOT
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40º CBOTchê prioriza a 
Educação e Atualização

Dias: 13, 14 e 15 de novembro
Salas: Porto Alegre / B. Gonçalves / 
Bagé / Pelotas   
Horários: 09h45 / 10h / 16h

CONFERÊNCIAS NACIONAIS

Dias: 13, 14 e 15 de novembro 
Salas: Porto Alegre e Caixas do Sul
Horários: 09h45 / 10h / 11h30 / 15h45

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

Dias: 13 e 14 de novembro
Salas: Caxias do Sul / Passo Fundo / 
B. Gonçalves / Bagé / Pelotas
Horários: 14h30 e 17h

CURSOS

Dias: 13, 14 e 15 de novembro
Salas: Caxias do Sul / Passo Fundo / 
B. Gonçalves / Bagé / Pelotas
Horários: 08h30 e 14h30

DIA DA ESPECIALIDADE

Dias: 13, 14 e 15 de novembro
Salas: Caxias do Sul / Santa Maria / 
N. Hamburgo / Pelotas
Horários: 08h30 / 10h15 / 10h30 / 14h30 / 17h

MESAS REDONDAS

Dias: 13, 14 e 15 de novembro
Salas: Santa Maria / N. Hamburgo / Caxias 
do Sul / Passo Fundo / B. Gonçalves / Bagé
Horários: 09h45 / 14h30 / 16h / 17h

TEMAS LIVRES

Dias: 13, 14 e 15 de novembro
Salas: Porto Alegre / Gestão e Planejamento 
SBOT / Santa Maria / N. Hamburgo / 
Passo Fundo / B. Gonçalves / Bagé
Horários: 08h30 / 10h15 / 10h30 / 14h30 / 17h

SIMPÓSIOS

Sala: Porto Alegre (Prédio)
Data: 14 de novembro de 2008
Horário: 11h45 às 12h30

ESPAÇO SBOT - DIGNIDADE E 
DEEFESA PROFISSIONAL

Sala: Porto Alegre (Prédio)
Data: 13 de novembro de 2008
Horário: 15h45 às 16h30

O ESTADO DA ARTE DA 
ORTOPEDIA URUGUAIA

Sala: Porto Alegre (Prédio)
Data: 13 de novembro de 2008
Horário: 09h45 às 10h

ABERTURA OFICIAL 

Sala: Porto Alegre (Prédio)
Data: 15 de novembro de 2008
Horário: 11h45 às 12h30

Sala: Porto Alegre (Prédio)
Data: 13 de novembro de 2008
Horário: 11h45 às 12h30

ANA MARIA ROSSI
(Presidente ISSMA-RS)

JAIME SIROTSKY
(Ex-Presidente Assoc. Mundial de Jornais)

PERSONALIDADES CONVIDADAS

Sala: Gestão e Planejamento
Horário: 08h30 às 18h

CURSO PERÍCIA MÉDICA 
A.COUTO ADVOGADOS

Sala: Passo Fundo (Pavilhão)
Horário: 10h às 12h

FÓRUM TRAUMAS DE TRÂNSITO - 
FRONTEIRAS DA LEI SECA

Sala: Pelotas (Pavilhão)
Horário: 09h às 17h

PRÉ-CONGRESSO MEDICINA 
DESPORTIVA

Sala: Santa Maria (Pavilhão)
Horário: 08h30 às 18h

CONCEITOS RECENTES EM 
REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA

Sala: N. Hamburgo (Pavilhão)
Horário: 08h30 às 17h30

OFICINA DE PREVENÇÃO DE 
QUEDAS, FRATURAS E 
OSTEOPOROSE EM PESSOAS IDOSAS

12 DE NOVEMBRO
PRÉ-CONGRESSO

Sala: Porto Alegre (Prédio)
Data: 15 de novembro de 2008
Horário: 17h45

ASSEMBLÉIA GERAL / 
ENCERRAMENTO



Programação Social do 40º CBOTchê!
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Uma festa em Família
“É chegado o momento de vivenciarmos as atividades 
científicas e sociais do 40º CBOTchê!. Porto Alegre está 
ainda mais alegre por estares aqui e nós, da Comissão Social, 
vibramos com a oportunidade de tornar teus dias ainda 
melhores. Desfrute, faça amigos e aventure-se pelo Rio 
Grande! Durante quatro dias, ele será tua casa!”. 

Marilise Brokstedt Lech e Karin Schmalzigaug

Saúde, Educação e Cidadania
Conheça os projetos sociais da SBOT e saiba como ajudar várias 

instituições sociais carentes de Porto Alegre

Programação Social (resumida)

No dia 15 de novembro os acompanhantes 
inscritos concorrerão ao sorteio de um 

automóvel Zero KM!  Informe-se sobre o 
local do sorteio e Boa Sorte!

Ama-de-leite:
Doação de latas de lei-
te em pó para posterior 
distribuição a crianças 
carentes. 
Locais: Hotel São Ra-
fael e Empório Gaúcho 
(Fiergs)

SBOT-Arte:
Exposição de pinturas, 
artesanato, esculturas e 
bordados e outras ma-
nifestações artísticas
Locais: Hotel São Ra-
fael e Empório Gaúcho 
(Fiergs)

SBOT Verde:
Dicas de pequenas 
ações no dia-a-dia que 
podem tornar o meio 
ambiente melhor. 
Local: Espaço Mulher 
(Sheraton Hotel)

NACE:
Núcleo de Ações Co-
munitárias Especiais da 
SBOT 
Locais: Espaço Mulher 
(Sheraton Hotel), Hotel 
São Rafael e Empório 
Gaúcho (Fiergs)

13 de novembro – 5a Feira 14 de novembro – 6a Feira 15 de novembro - Sábado
11h30 Almoço Acompanhantes
          Hotel Plaza São Rafael

08h00 Torneio SBOT de Golfe 
            Belém novo Golf Club

09h00 Tours Opcionais

19h00 Abertura Oficial
           Teatro SESI-FIERGS

09h00 Tours Opcionais 09h30 Momento Saúde 
           Hotel Sheraton

19h00 Festa das Etnias 
           Casa do Gaúcho 

20h00 Jantar Comitês e 
           Serviços



Editorial
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Numa dessas intermináveis e pouco 
conclusivas reuniões, o nosso inteligente 
e perspicaz presidente Tarcisio, pro-
vocou-me com a sugestão de que, dentre 
as linhas musicais que acompanhavam os 
editoriais, eu deveria pensar na canção 
do Zé Ramalho, sob o título “Vida de 
Gado”. O assunto surgiu a propósito de 
duas linhas bem identificáveis que têm 
pautado a vida do médico.

A primeira delas é que independente-
mente dos órgãos estatais e suas interfe-
rências míopes, são no geral mais bem 
formados os graduandos que têm melhor 
formação básica até o colégio e, conse-
quentemente, entrariam nas melhores 
universidades. O provedor? Sua família, 
que é também a responsável pela maior 
parte do PIB do país e a campeã na arre-
cadação dos impostos. Daí, seus filhos, 
na maioria das vezes preparados com 
recursos particulares, vão para um novo 

vestibular que é a prova para a resi-
dência, e, nessa nova barreira, 
por interferência do Estado, 
criou-se a necessidade de um 
novo “cursinho” preparatório.

Hoje não interessa tanto a 
formação na graduação, tem-se 
que estar preparado para a prova 

seletiva, pois são infinitamente 
menores as vagas para 

residência, do que o 
número de candi-
datos.

Aflição geral! Pais 
que sempre bancaram 

as melhores condi-

ções de preparação sentem-se impotentes, 
de coração apertado. Estudantes que não 
querem e não podem mais frequentar os 
últimos meses de sua formação porque 
tem muita gente sentada nos bancos do 
cursinho, preparando-se para a prova e, 
podem “tomar” o lugar do mais compe-
tente. 

E lá vai o bom aluno, o melhor prepa-
rado, decorar as regras e dicas do cur-
sinho para o novo vestibular, o vestibular 
da vida. “Vida de gado, eh, ôô, povo 
marcado...”. Falta de planejamento, pois 
pontua muito pouco, ou tarde demais, 
tudo o que se fez antes da tal prova da 
primeira fase.

Alguns míopes vêem como uma 
seleção mais justa creditar 90% da nota à 
prova escrita e apenas 10% pelo histórico 
de vida (CV). Para resolver o problema, 
prova prática. Não deu outra: o cursinho 
dá também dicas práticas.

Na outra ponta, jovens e mesmo gente 
experiente, com uma relação pouco clara 
e esclarecida com a indústria. E note, em 
toda e qualquer especialidade médica. 
Que isto fique bem claro!

O incansável George Bitar passou 
mais da metade de sua vida lutando 
por melhores condições de trabalho e 
remuneração justa para o médico e ainda 
não viu seu sonho se realizar. E não sei 
se vai conseguir. São décadas de pura 
indiferença e há lugares em que ainda 
trabalhamos com a famigerada tabela 
de 1992. Conveniente para pagadores e 
extremamente tentador para oportunistas 
que tentam “compensar” este não reco-

nhecimento com alguma “ajuda meri-
tória”. Forma fácil de vender, forma fácil 
de concordar e aceitar. Mas é problema, 
pois no juízo final, quem é que vai ficar 
de bode expiatório? Óbvio, meu caro 
Watson, o médico! Não obstante isto, 
sabemos que existe uma plêiade muito 
grande de “partners” abiscoitando seu 
quinhão.

Acho realmente que nessas vindouras 
rodadas de discussões, a tentativa de 
isenção de culpa dos assediadores é 
válida, porém não deve prevalecer, 
porque há muito mais gente envolvida 
nesse processo em que o trabalho, o 
conhecimento e a responsabilidade final 
são apenas do médico e o eventual pre-
juízo é tão somente do desconsiderado 
paciente. Não permita, lute por ele e você 
estará sempre do lado certo.

Quanto à canção, meus amigos Tar-
cisio e Romeu, acho que uma não menos 
apropriada é “Como nossos Pais”, pois  
“...minha dor é perceber que apesar de 
termos feito tudo o que fizemos, ainda 
somos os mesmos, ainda somos os 
mesmos e vivemos, como nossos ...”

Como Nossos Pais
(Belchior – Elis Regina)
“Hoje eu sei que quem me deu a idéia
De uma nova consciência e juventude
Tá em casa guardado por Deus
Contando viiiil metal...”

Cláudio Santili
Editor chefe

Mundo animal
Vida de Gado
(Zé Ramalho)
Vocês que fazem parte dessa massa,
Que passa nos projetos, do futuro
É duro tanto ter que caminhar
E dar, muito mais do que receber
E ter que demonstrar sua coragem
A margem do que possa parecer
E ver que toda essa engrenagem
Já sente a ferrugem, de comer
Eh, ôô, vida de gado
Povo marcado e, povo feliz
Eh, ôô, vida de gado
Povo marcado e, povo feliz.





Entrevista

ter o conhecimento da qualidade 
do material utilizado, dos servi-
ços prestados por nossos funcio-
nários e das implicações no Sis-
tema de Saúde. Essa informação 
irá padronizar o nosso serviço, 
além de nos mostrar o que fun-
ciona e onde precisamos fazer 
ajustes”. 

Além de controle do material, 
o Projeto averiguará os Hospitais 
e os médicos proporcionando 
melhor atendimento aos pacien-

Com a preocupação em man-
ter os padrões de qualidade das 
Próteses Ortopédicas, além de 
verificar as condições dos servi-
ços médicos prestados no Brasil, 
a Comissão de Controle de Mate-
rial Ortopédico da SBOT criou o 
Projeto Piloto de Registro de Pró-
teses de Quadril e Joelho. 

Após ser apresentado para 
a ANVISA e Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS), o Projeto 
foi aprovado pela Comissão de 
Ética e Trabalho Científico da 
Universidade Federal do Paraná 
e implantado oficialmente em 
setembro de 2007 nas cidades 
de Curitiba (PR), com 1 milhão 
e 700 mil habitantes, Uberlândia 
(MG), com 608 mil habitantes e 
Batatais (SP), com 53 mil habi-
tantes. As cidades apresentam 
realidades distintas , com número 
de médicos e serviços caracterís-
ticos, proporcionando um pano-
rama geral da saúde no país. 

Segundo Luiz Carlos Sobania, 
presidente da Comissão de Con-
trole de Material Ortopédico, o 
desejo de realizar o Registro de 
Próteses Ortopédicas sempre 
existiu na SBOT. “Sempre soube-
mos da importância do Registro 
de Próteses. Com o tempo vamos 

tes, já que a fiscalização será 
incisiva. “De todos os pontos de 
vista, só teremos benefícios. No 
futuro, o Sistema poderá nos for-
necer dados sobre ocorrências de 
infecções hospitalares e necessi-
dades de adequação de serviços 
nos hospitais envolvidos”, diz 
Sobania.

O Projeto também será utili-
zado para o controle e registro de 
outros tipos de próteses. Segundo 
Luiz Carlos Sobania o Projeto 
teve um começo, mas não tem 
fim. “Os resultados de uma pró-
tese mal colocada ou com defeito 
de material só aparecem três 
anos após a colocação. Por isso 
enfatizo a necessidade de nunca 
parar esse projeto”, ressalta.  

Ele garante também o sucesso 
do Projeto entre todos os envol-
vidos. “Através do registro, os 
médicos sabem a qualidade do 
material que trabalham, o hospi-
tal se preocupa com o controle de 
infecção e a empresa fornecedora 
garante a qualidade do produto. 
Todos saem ganhando. Princi-
palmente o nosso paciente”, fina-
liza o presidente da Comissão de 
Controle de Material Ortopédico 
da SBOT.

Com um ano de existência, o Projeto Piloto 
de Registro de Próteses de Quadril e Joelho criado pela SBOT 

já envolveu cerca de 700 pacientes

Registro de Próteses de Quadril e Joelho:
Uma realidade no Brasil 

Luiz Carlos Sobania
“O registro de próteses é um 

projeto que teve começo, 
mas não tem fim!”

8 • Jornal da SBOT
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Fórum da SBOT:
O Presente e o 

Futuro
“A SBOT é dos ortopedistas! Cabe à Diretoria, 
às Comissões, Comitês e Regionais atender aos 

anseios dos especialistas”
Tarcisio E. P. Barros,

Presidente da SBOT, na abertura do Fórum

Entre os dias 25 e 28 de setembro de 2008, as di-
retorias de 2008, 2009 e 2010, além dos presidentes 
de todas as Comissões e Comitês, se reuniram para 
discutir e avaliar a situação da Ortopedia Brasileira e 
planejar o futuro da Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia. Ao todo, mais de 40 lideran-
ças nacionais participaram do encontro, realizado 
em parceria com o Laboratório Aché. Veja o resumo 
dessa reunião nas páginas seguintes. 

Mesa de Abertura do Fórum da SBOT: Osvandré Lech, Fernando 
Baldy dos Reis, Romeu Krause, Tarcisio Barros, Claudio Santili, 
Geraldo Motta e Francisco Machado. Na foto menor, plano geral 
do auditório
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A Comissão de Educação Continuada disponibiliza aos membros da 
SBOT o programa Casos Clínicos, palestras ao vivo pela Internet e os Cur-
sos Preferenciais através da Plataforma da Informática da SBOT, na área 
de Educação Continuada.  Segundo Túlio Diniz Fernandes, presidente da 
CEC, a comissão estará cada vez mais envolvida com as Regionais e com 
os  Comitês. “É interessante a participação dos Comitês no sentido de ofe-
recerem mais conteúdo aos programas da CEC”, enfatizou. Túlio informou 

aos presentes que a Biblioteca Virtual foi ampliada e continua com acesso gratuito aos membros quites 
com a SBOT. “Estão disponíveis os DVD’s com cirurgias ortopédicas e nos próximos anos voltarão os Cur-
sos Itinerantes, realizados desde a gestão 97/98”, adiantou. Ressaltou ainda a importância da CEC para 
o aprimoramento do conhecimento médico. “O profissional precisa estar envolvido constantemente em 
atividades de educação continuada para manter-se atualizado”. Por isso informou que já está em contato 
com uma equipe de profissionais especializados em educação continuada da Faculdade de Medicina da 
USP para auxiliar a Comissão em fazer determinadas avaliações dos programas oferecidos.

Comissão de Educação Continuada – CEC

O presidente desta comissão, Arnaldo Hernandez, enfatizou a importân-
cia da inter-relação contínua e aprimorada das Regionais com a SBOT Nacio-
nal. Na histórica reunião de Araxá, em Minas Gerais, havia sido discutido o 
estabelecimento de metas mínimas onde destacaram: criar a CEC Regional 
para ampliar as atividades de Educação Continuada, disponibilizar orienta-
ções jurídicas, adequar os estatutos das regionais ao da SBOT Nacional, criar 
secretarias na sede da SBOT para atendimento mais sistematizado, conce-

der apoio financeiro às regionais com maiores dificuldades e organizar fóruns de Defesa Profissional nos 
estados. Arnaldo Hernandez enfatizou a necessidade de união. “A SBOT é composta pelos ortopedistas, 
pelas Regionais e Comitês. A SBOT somos todos nós e essa integração é muito importante para o nosso 
crescimento e aperfeiçoamento”.

Comissão de Integração das Regionais

Regularmente a CET procura aprimorar os métodos de avaliação dos re-
sidentes e dos serviços de treinamento proporcionando melhoria na quali-
dade do ensino. Durante a reunião foram apresentados relatórios do Exame 
TEOT 2007 realizado em janeiro de 2008 onde, pela primeira vez, houve 
uma auditoria educativa externa realizada por especialistas da Unicamp, 
que avaliaram cada etapa da prova. Para os próximos exames serão intro-

duzidos os métodos recomendados pela auditoria tornando a avaliação mais transparente e com crité-
rios mais efetivos. A média da prova escrita passará a ser seis e o grau de dificuldade da avaliação oral 
aumentará, ficando entre seis e sete. As mudanças visam à melhoria no Exercício da Ortopedia para os 
residentes e, consequentemente, o beneficio no atendimento à população. “Para evoluirmos, é necessária 
uma avaliação constante dos nossos residentes, do nosso programa e, principalmente, do nosso sistema 
de captação de notas”, afirmou Wilson Mello, presidente da Comissão de Ensino e Treinamento, durante 
sua apresentação.

Comissão de Educação 
e Treinamento – CET

Wilson Mello

Túlio Diniz Fernandes 

Arnaldo Hernandez
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A Comissão Especial de Implantação do Selo de Certificação de Quali-
dade da SBOT esclareceu que as bases Jurídicas e Técnicas são fundamenta-
das em critérios rígidos, oferecendo mais segurança aos produtos licencia-
dos, especialistas e usuários consumidores. O controle rígido evita possíveis 
riscos e acidentes, além de levar credibilidade ao produto devido ao Selo 
de Certificação de Qualidade da SBOT. Segundo o presidente da Comissão, Marcos Musafir, a Certificação 
está em andamento com o foco em produtos como calçados infantis, colchões, travesseiros, alimentos de-
rivados do leite, por questão do cálcio para prevenção da osteoporose em crianças e adultos e a gelatina, 
por causa do colágeno tipo dois que é formador de cartilagem. “O selo irá proporcionar maior credibili-
dade ao produto além de gerar recursos para a SBOT. Estamos com estudos avançados em laboratórios de 
pesquisa capacitados com o objetivo de, assim como a Cardiologia, a Dermatologia e a Odontologia, gerar 
recursos para ampliar investimentos na Educação Continuada dos nossos médicos”, afirmou. 

Comissão Especial de Implantação 
do Selo de Certificação de Qualidade

O presidente da Comissão de Defesa e Dignidade Profissional, Robson 
Azevedo pontuou as ações desenvolvidas durante o ano e iniciou um de-
bate em torno do tema que hoje afeta o Exercício da Ortopedia Pública e 
Privada no país, no tocante à remuneração do especialista e às indicações 
de implantes para cirurgias. Segundo ele, é necessário maior envolvimento 
da ANVISA, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Bra-
sileira (AMB) e dos ortopedistas nas questões que envolvem o exercício profissional. “É fundamental a 
participação de todos. Durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, em Porto Alegre, 
vamos organizar um fórum de defesa profissional para discutir estas questões e elaborar estratégias para o 
próximo ano. É preciso que todos participem deste encontro”, convocou.

Comissão de Dignidade 
e Defesa do Profissional

O presidente da Comissão de Integração dos Comitês, Jorge dos Santos 
Silva, transmitiu os resultados de uma pesquisa de opinião realizada entre os 
13 Comitês da SBOT em relação ao seu relacionamento com a SBOT Nacio-
nal. Nessa pesquisa foram destacados os seguintes tópicos: 
•	 Necessidade	de	ampliar	o	número	de	funcionários	na	Sede	Nacional	para	

melhor atendimento aos Comitês;
•	 Ajustar	o	calendário	de	reuniões	da	SBOT	com	o	calendário	de	reuniões	dos	Comitês	para	melhor	aproveita-

mento dos espaços da Sede Nacional; 
•	 Disponibilizar	Assessoria	Jurídica	e	Contábil;
•	 Maior	divulgação	das	atividades	e	eventos	dos	Comitês	nos	meios	de	comunicação	da	SBOT	(Portal,	Jornal	

da SBOT e RBO). 
Durante os debates, foi proposto, também, que a SBOT Nacional disponibilize serviço de assessoria de 

imprensa e um jornalista para auxiliar a captação de conteúdo para os sites dos Comitês. A Diretoria 2008 
informou que a Assessoria de Imprensa da SBOT está à disposição dos Comitês, bem como sua Assessoria 
Jurídica e Contábil. A diretoria acatou a sugestão de contratar um profissional para auxiliar na elaboração de 
conteúdo para os sites dos Comitês na Internet. 

Comissão de Integração dos Comitês

Jorge Santos Silva

Marcos Musafir

Robson Azevedo
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“A Comissão de Controle de Material Ortopédico tem trabalhado junto à 
ANVISA, Associação Médica Brasileira (AMB) e o Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) no sentido de qualificar o registro de Implantes proporcionando 
mais segurança aos especialistas e pacientes”, afirmou Luiz Carlos Sobania. 
O Registro de Próteses da SBOT / ANVISA, que irá, no médio prazo, apontar 
falhas e o desempenho dos produtos no mercado, tem tido uma excelente 

repercussão no segmento público, das operadoras, dos hospitais entre os profissionais. Segundo ele, este 
projeto é fundamental para que haja maior controle das próteses que estão no mercado. Sobania explicou 
que o trabalho da comissão neste ano foi totalmente voltado para o Projeto Piloto de Registros de Próteses 
de Quadril e Joelho, implantado há um ano nas cidades de Batatais (SP), Uberlândia (MG) e Curitiba (PR). 

Comissão de Controle 
de Material Ortopédico 

Este ano a Comissão de Campanhas Públicas e Responsabilidade So-
cial teve dois destaques importantes: a Promoção de Cuidados na Terceira 
idade, com foco em orientações sobre Osteoporose, e campanhas voltadas 
para os cuidados no Trânsito. “A aprovação da Lei Seca é um ato que me-
rece ser continuamente aplaudido, pois reduziu sensivelmente o índice de 
acidentes. Esta tem sido uma bandeira de muitos anos na SBOT”, afirmou 

José Sergio Franco, presidente da comissão. Segundo ele, a restrição ao consumo de álcool em relação ao 
ato de dirigir e o aumento de ações punitivas gerou redução de 40% de mortes e 32% das colisões e trau-
mas. Outra campanha da SBOT envolvendo o transito foi a campanha voltada aos motociclistas brasileiros, 
cuidados básicos como o uso do farol aceso durante o dia, uso de capacete, entre outras ações visando à 
diminuição do número de vítimas, atualmente estipulada em 18 por dia. Informou que no próximo dia 12 
de novembro, durante o Congresso da SBOT em Porto Alegre, a Comissão de Campanhas vai organizar um 
fórum sobre segurança no trânsito com cerca de 500 alunos de escolas públicas e privadas. “É um trabalho 
de prevenção fundamental e os jovens precisam participar desses debates”, finalizou. 

Comissão de Campanhas 
Públicas e Responsabilidade Social

O 1o Vice-presidente da SBOT, Romeu Krause Gonçalves, apresentou o 
SBOT PREV – o Plano de Previdência Social para membros e familiares da 
SBOT. Segundo ele, a SBOT sempre se preocupou com o associado e a 
criação do plano de previdência social só mostra, mais uma vez, o interessa 
da Sociedade em cuidar de seus membros. “A nossa proposta é garantir o 
futuro dos nossos ortopedistas e proporcionar uma segurança aos nossos 

associados”. As dúvidas foram esclarecidas durante a apresentação, assim como questões sobre a Icatu 
e a Mongeral, empresas parceiras que irão gerenciar a SBOTprev. “As taxas são menores que em outras 
Instituições. A SBOT se preocupa com seu associado por isso criou parcerias com empresas experientes e 
com boa reputação no mercado”, explicou Romeu Krause. 

SBOTprev
Previdência Complementar

Romeu Krause

Luiz Carlos Sobania

José Sérgio Franco
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O presidente da Comissão Projeto Diretrizes, Roberto Canto, falou sobre 
a finalização do livro com as 40 primeiras diretrizes em Ortopedia e Trauma-
tologia, que será lançado durante o Congresso da SBOT em Porto Alegre. 
Segundo ele, é um trabalho coletivo que merece ser comemorado. 

Projeto Diretrizes

Os destaques apresentados pelo presidente da Comissão, Reynaldo Je-
sus-Garcia Filho durante a reunião foram: 
•	 Atividades	da	Associação	de	Ortopedia	dos	Países	de	língua	Portuguesa	

(oito países) onde a SBOT oferecerá, em parceria com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), através do Programa e-Portuguese, o acesso 
ao conteúdo científico do seu site na Internet e Biblioteca Virtual; 

•	 Acordo	com	a	EFORT	–	Federação	Européia	de	Ortopedia	e	Traumatologia,	para	intercâmbio	de	visitantes	
à Europa;

•	 O	Congresso	da	American	Academy	of	Orthopaedic	Surgeons	(AAOS)	será	realizado	em	Las	Vegas,	de	24	
a 28 de fevereiro de 2009, e o Brasil será a nação homenageada, com participação especial no Annual 
Meeting da AAOS.  Está sendo montado um estande para recepcionar os ortopedistas brasileiros e uma 
série de atividades científicas e culturais durante o encontro. 

•	 Um	dos	maiores	destaques	foi	a	conquista	do	Congresso	Mundial	de	Ortopedia,	o	SICOT	2014,	que	será	
realizado na cidadade do Rio de Janeiro. A eleição da sede do congresso da SICOT em 2014 aconteceu 
em Hong Kong. “Houve um grande empenho da SBOT e dos ortopedistas brasileiros nesta conquista”, 
enfatizou Jesus-Garcia. 

Comissão de Assuntos 
Internacionais

O presidente da Comissão, Moisés Cohen não pôde estar presente no fó-
rum, mas enviou apresentação com informações sobre o trabalho que vem 
sendo realizado durante o ano. A primeira etapa consistiu no levantamento 
do número de especialistas que atuam na área de Ortopedia em todo o 
país. Para tanto, foram utilizados dados da SBOT, INTO e do Ministério da 
Saúde. A segunda etapa, atualmente em fase de estudo por parte da dire-
toria da SBOT, será a contratação de uma empresa. A terceira e última etapa será a definição de ações que 
irão nortear o trabalho da SBOT no futuro. “Este trabalho é primordial para trazer estes colegas que hoje 
atuam fora da SBOT para o seio da nossa sociedade. Isso vai fazer com que tenhamos uma sociedade ainda 
mais representativa no momento de discutir as políticas públicas na área da saúde”, explicou. 

Comissão Especial de Censo 
do Exercício da Ortopedia

Moisés Cohen

Reynaldo Jesus-Garcia Filho

Roberto Canto
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O presidente do 40º CBOTchê, Osvandré Lech, apresentou os preparativos 
para o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que neste ano 
vai abordar, além da parte  científica,  temas ligados ao meio ambiente e 
à ética. Ele destacou o grande número de pré-inscritos, que ultrapassou a 
marca dos 4 mil, com previsão de participação total de 5 mil congressistas. 
“Estamos preparando um grande evento, à altura da tradição da SBOT”, 
afirmou. Gilberto Camanho falou sobre as novidades implementadas no 
congresso deste ano. “Fizemos um levantamento entre os palestrantes mais 
efetivos nos nossos congressos nos últimos cinco anos e chegamos a 130 
nomes e pedimos a eles que indicassem os temas mais importantes”, ex-
plicou. Outra inovação é que o Dia das Especialidades será diluído nos três 
dias do congresso, de forma a permitir que os congressistas participem de 
mais de uma atividade.

40º CBOTchê!

Marcos Britto, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação, fa-
lou sobre o OnLine Doctor – o programa de gerenciamento de consultórios 
via Internet. Segundo Marcos, o programa traz diversas vantagens ao mé-
dico, mas ele destaca que o grande diferencial é a possibilidade de acesso à 
base de clientes e informações, de qualquer lugar que o médico esteja. 

Comissão de Tecnologia da Informação

Renato Graça, presidente do 41º CBOT apresentou o planejamento para 
o próximo Congresso que acontecerá no Rio Centro, na cidade do Rio de 
Janeiro. Ele exaltou a ótima localização do Centro de Eventos, além de falar 
sobre a estrutura do Pavilhão e as atividades que serão realizadas. Ele in-
formou que o lançamento comercial do congresso foi um sucesso entre os 
representantes de 40 empresas que participaram de um café da manhã.

41º Congresso da SBOT

A Comissão Especial de Ensino e Graduação da SBOT foi criada com o 
objetivo de ampliar, estimular e apresentar a especialidade de Ortopedia 
aos alunos de graduação das Faculdades de Medicina. Olavo Pires de Ca-
margo, presidente da Comissão, informou que a comissão está se reunindo 
periodicamente com a missão de estabelecer um programa básico para o 
ensino da Ortopedia.

Comissão Especial de Ensino e Graduação

Osvandré Lech

Gilberto Camanho

Marcos Britto da Silva

Renato Graça

Olavo Pires de Camargo
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Censo do Exercício
de Ortopedia

Censo do Exercício
de Ortopedia

Atualmente 4.212 ortopedis-
tas brasileiros não são mem-
bros cadastrados da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – SBOT. O número 
foi levantado através do cruza-
mento de informações entre o 
cadastro da SBOT, Ministério 
da Saúde (CNES) e do Instituto 
Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia (INTO). Esse trabalho 
foi conduzido pela Comissão 
do Censo do Exercício de Orto-
pedia no Brasil. 

A próxima etapa, em fase de 
planejamento, será estabelecer 
um perfil destes ortopedistas, 
local de atuação e formação 
profissional. Através dessas 
informações será permitido, 
no futuro, criar ações e planos 
para que esses profissionais 
se tornem sócios da SBOT, 
aumentando a representativi-

dade da Ortopedia brasileira. O 
objetivo da SBOT é atrair esses 
médicos à Sociedade através do 
Exame para obtenção de Titulo 
de Especialista. 

Para isso, Moises Cohen, pre-
sidente da Comissão do Censo 
do Exercício de Ortopedia, 
garante a atuação da SBOT de 
maneira intensa na educação, 
proporcionando aos profissio-
nais não cadastrados uma quali-
dade de formação e de aprendi-
zado dignas. “Vamos treiná-los 
e investir nesses profissionais, 
pois sabemos a importância 
que isso trará para nossa espe-
cialidade, principalmente na 
qualidade do atendimento pas-
sado à população”, afirma. 

Complementando o projeto, 
será feito também um recadas-
tramento de todos os médicos 
ortopedistas no Brasil, atua-
lizando os dados cadastrais, 
incluindo os dados dos médicos 
não membros. Moisés Cohen 
acredita que o cadastramento 
é a vida de uma Sociedade. 
“Precisamos manter todos os 
contatos atualizados sem-
pre, para podermos 
nos comunicar da 
maneira correta 
com os nossos 
colegas. Vamos 
fazer um anuá-
rio com nome e 
endereço de todos. 

Vai ser muito importante para 
SBOT e para os seus membros”, 
enfatiza. 

O desejo em identificar a 
quantidade de ortopedistas em 
exercício sempre existiu na 
SBOT. “Eu me lembro da pre-
ocupação do professor José 
Laredo Filho, em sua gestão na 
presidência da SBOT, em agre-
gar todos os ortopedistas brasi-
leiros à Sociedade. Na época 
foi uma surpresa o grande 
número de colegas que atua-
vam na nossa especialidade, 
principalmente em regiões mais 
afastadas. Hoje muitos desses 
profissionais são membros e 
exercem cargos, inclusive de 
diretoria. Espero que tenhamos 
o mesmo sucesso”, finaliza 
Moisés Cohen.  

Com a intenção de conhecer os ortopedistas 
em atividade no Brasil, a SBOT criou a Comissão do Censo 

do Exercício de Ortopedia

Moisés Cohen

Censo Ortopédico



Radar SBOT

ONG Alerta
Durante o Fórum “Fronteiras 

da Lei Seca” realizado no dia 12 
de novembro em Porto Alegre, 
será lançada a ONG ALERTA,  
idealizada por Lisette Feijó, es-
posa do vice-governador do RS. 
O casal perdeu a filha Alessan-
dra, de 18 anos num acidente 
de carro, na Capital gaúcha, 
em fevereiro passado. A cau-
sa da ocorrência foi o choque 
do veículo que ela dirigia num 
poste mal instalado, muito per-
to do meio-fio. A falha motivou 
a criação da ALERTA que quer 
chamar a atenção para o perigo 
das vias públicas mal projeta-
das. A ONG atuará junto aos 
órgãos responsáveis pela garan-
tia da segurança viária.

23º Congresso 
Brasileiro de 

Anatomia e 9º 
CONESUL

Entre os dias 19 e 23 de ou-
tubro de 2008 foram realizados 
o 23º Congresso Brasileiro de 
Anatomia e o 9º Conesul em 
Belém do Pará. O evento teve 
atividades de anatomia aplica-
da à Ortopedia e Cirurgia da 
Mão, além da presença dos mé-
dicos Udo Schumaker e Keith 
Moore, figuras ilustres da Ana-
tomia Mundial. Os doutores 
Luiz Carlos Angelini (Cirurgia 
da Mão) e Eduardo Luís Cruells 
Vieira (Ortopedia) participaram 
do Congresso divulgando traba-
lhos relacionados ao tema. 

de novembro, eles lançam a 
campanha de conscientização 
dirigida à comunidade “Férias 
sem Trauma”. Para tentar frear 
a causa de tantas lesões, serão 
empunhadas faixas e cartazes 
nas principais avenidas da ci-
dade. Também serão distribu-
ídas, para a população, peças 
de vestuário como camisetas e 
bonés com dicas de prevenção 
de acidentes.

Férias sem 
trauma

Nas vésperas das férias de 
verão, os participantes do Con-
gresso Brasileiro de Ortopedia 
e Traumatologia irão às ruas 
de Porto Alegre para prevenir 
traumatismos e mortes causa-
dos pelos acidentes de trânsi-
to. Os ortopedistas, que viram 
sua especialidade evoluir pela 
necessidade de reabilitar mu-
tilados de guerra, agora se as-
sustam com o alto número e a 
gravidade dos ferimentos das 
vítimas do trânsito. Os médicos 
consideram importante debater 
temas científicos e novos tra-
tamentos no Centro da Fiergs, 
mas paralelamente, no dia 13 

Ortopedistas 
vão analisar 
efeito real da 

“Lei Seca” sobre 
acidentes

A primeira avaliação científica 
e completa sobre os efeitos da 
“Lei Seca”, o número de mortes 
que efetivamente evitou e a re-
dução do númro de acidentes e 
traumatismos que exigem aten-
dimento dos médicos e hospitais 
será feita no dia 12 de novem-
bro, no Fórum “Fronteiras da Lei 
Seca”, promovido pela SBOT, 
no Rio Grande do Sul.

Coordenado por José Sérgio 
Franco, o evento será no Cen-
tro de Eventos Fiergs, durante 
o CBOTchê!. “Como a nova lei 
entrou em vigor no dia 20 de 
junho, cinco meses é um prazo 
adequado para uma primeira 
avaliação”, afirma Franco. Para 
isso ele convidou o Ministério 
da Saúde, através da Secretaria 
de Vigilância e Saúde, o Depar-
tamento Nacional de Trânsito, o 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, a Polícia 
Rodoviária Federal, bem como 
os representantes dos maiores 
hospitais de atendimento de ur-
gência. 
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5º Congresso Brasileiro de 
Traumatologia Desportiva 
e 13º Congresso Brasileiro 

de Artroscopia

De 11 a 13 de 
junho de 2009 
serão realiza-
dos o 5º Con-
gresso Brasileiro 

de Traumatologia Desportiva e 13º 
Congresso Brasileiro de Artrosco-
pia em Belo Horizonte – MG. Essa 
é a primeira vez que a Sociedade 
Brasileira de Artroscopia e a Socie-
dade Brasileira de Traumatologia 
Desportiva se unem para organi-
zar um evento que trará mais de 1 
mil participantes à capital mineira. 
O Congresso apresentará os mais 
atualizados temas em artroscopia 
e trauma do esporte. Informações 
e inscrições podem ser feitas com 
a empresa Suporte Eventos, através 
do site: http://www.suporteeventos.
com.br/.

O Congresso Mundial da American 
Academy of Orthopaedic Surge-
ons – AAOS acontecerá de 25 de 
fevereiro a 1 de março de 2009 em 
Las Vegas, EUA e homenageará o 
Brasil e a Ortopedia Brasileira. As 
inscrições para o Congresso deve-
rão ser feitas após filiação na AAOS 
durante o CBOTchê!. Mais informa-
ções na SBOT com Mariana Seabra: 
eventos_mariana@sbot.org.br.

Entre os dias 8 e 
10 de janeiro de 
2009 acontecerá 
o 38º TEOT, o 
Exame para ob-
tenção do Titulo 

de Especialista em Ortopedia e 
Traumatologia da SBOT. O Exame 
será realizado no The Royal Palm 
Plaza Hotel, localizado em Cam-
pinas –SP. Neste ano serão imple-
mentadas mudanças aprimorando 
os métodos de avaliação. 

TEOT AAOS 2009 
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Comissões da SBOT

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

 Evento: 40º Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia - CBOT

 Data: 12 A 15 de Novembro de 2008
 Local: FIERGS - Porto Alegre - RS - Brasil
 Site: http://www.cbot2008.com.br

 Evento: American Academy of Orthopaedic Surgeons - 
AAOS

 Data: 25 de Fevereiro de 2009 a 1 de Março de 2009
 Local: Las Vegas Convention Center USA 

Las Vegas - USA
 Site: http://www.aaos.org

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

 Data: 16 a 18 de Abril de 2009
 Local: Centro De Convenções Rebouças 

São Paulo - SP - Brasil 
 Evento: XVI Congresso Sulbrasileiro de Ortopedia e 

Traumatologia
 Data: 17 a 21 de Abril de 2009
 Local: Centro de Eventos Cau Hansen 

Joinville - SC - Brasil 
 Evento: XII Congresso da Sociedade Brasileira de 

Coluna
 Data: 29 de Abril de 2009 a 2 de Maio de 2009
 Local: Mabu Hotel & Resort 

Foz do Iguaçu - PR - Brasil
 Site: http://www.sbc2009.com.br

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

 Data: 30 de Abril de 2009 a 2 de Maio de 2009
 Local: Costão do Santinho Resort 

Florianópolis - SC - Brasil
 Site: http://www.congpe2009.com.br

 Evento: 15º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
 Data: 7 a 9 de Maio de 2009
 Local: Club Med - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ Brasil

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

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

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

 Evento: Congresso Conjunto Traumatologia Desportiva 
e Sociedade Brasileira de Artroscopia

 Data: 11 a 13 de Junho de 2009
 Local: BELO HORIZONTE B.H. MG BRASIL 
 Evento: 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia e 

5º Congresso Brasileiro de Traumatologia 
Desportiva

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






