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Editorial

Sakura, a flor da dignidade
Via Láctea
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso”! E eu vos direi, no
entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em
pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora! “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las:
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas”.

Olavo Bilac

Era pouca a luz exterior e, na manhã fria, a sala repleta foi um
ótimo palco para a voz trepidante do Minoru. Na narrativa, aos
poucos ganhou consistência e segurança, tanto que no clímax da
apresentação quase todos estavam extasiados, com o olhar fixo na
tela e atentos ao desfecho.
A película era “O último Samurai” e o segmento escolhido foi a
batalha desigual que travavam o exército japonês, ajudado pelos
americanos, contra um grupo heróico de japoneses liderados pelo
Samurai Katsumoto. No campo aberto da luta, os fiéis à milenar
tradição cultural japonesa, ungidos de confiança nos seus princípios de ética e patriotismo, munidos de suas espadas embainhadas de coragem, avançavam pelo vale contra o fuzilamento
de metralhadoras operadas por constrangimento e mercenários
americanos “em defesa” do imperador. Ao ser atingido mortalmente, o Samurai, do chão, pede para ser levantado e, de pé,
pratica o haraquiri. Nesse momento a câmera deixa os personagens e focaliza o vôo livre de uma flor de cerejeira que se desloca
pelo campo com inigualável beleza e majestade. O Samurai agonizando sussurra: Perfect !
Sim, elas são perfeitas e assim é a cultura de um povo que através da história vê, a cada ano, a renovação da vida nas cores leves
e perfeitas do sakura, prenunciando a chegada do período fértil.
Após exatamente um mês, a flor desprende-se da árvore ainda
viva, na plenitude de sua altivez e beleza.
Hoje, há locais especiais para se comemorar a chegada da primavera sob as cerejeiras cravejadas de flores e o sakura é usado
como sinônimo de vida, bravura, beleza, exuberância e retidão,
pela sua constância. Símbolo de dignidade e respeito, é utilizado
para consignar tais qualidades a expedições heróicas e pessoas de
caráter que seguem um código de conduta, atualmente quase em
extinção.
Não sei se você já conhecia esses fatos, mas achei uma das coisas mais ricas e instrutivas a que tive acesso e entrego-a a quem
quiser aprofundar-se ou dela utilizar-se para homenagear e comemorar a vida.
Passados quatro anos em que estive na editoria do Jornal da
SBOT, tive poucas experiências ruins, mas foram muitos os momentos de prazer e grande felicidade. Nesse momento de transferência
dessa grande responsabilidade, quero reverenciar com satisfação
o seu criador, George Bitar, o professor Walter Albertoni, que me
confiou os destinos do jornal, e ao meu grande amigo e irmão
Moisés Cohen, que certamente o fará ainda melhor. A eles, minha
homenagem com esta história e um brinde de sakura-yu.
E você leitor, a quem brinda?
Cláudio Santili
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Editorial

O ano está novinho,
mas com problemas de quem
já tem idade
O jornal da SBOT tem sido um
dos importantes veículos de comunicação de nossa sociedade e, como
leitor assíduo, tenho apreciado as
mudanças positivas que nosso jornal vem sofrendo no conteúdo e na
forma, para satisfação de todos nós,
membros da SBOT.
Com muita honra aceitei o convite de nosso presidente, Romeu
Krause, para ser o editor responsável
pelo nosso jornal, porém ao mesmo
tempo senti o peso da responsabilidade em substituir meu grande
e querido amigo Santilli, que deu
nova vida ao jornal e nos brindou
com editoriais magníficos.
Nossa maior preocupação é levar
aos leitores, de forma correta e de
fácil leitura, as informações das atividades mais relevantes de nossa
sociedade. Teremos sempre uma
entrevista com personalidades ilustres do cenário nacional de diferentes áreas de atuação que possam
ser de interesse do ortopedista.
Neste número, o Jornal da SBOT
tem a honra de trazer uma entrevista exclusiva com Maurren Maggi,
medalhista olímpica com a participação de seu técnico, Nélio. Temos
ainda, uma ampla cobertura sobre
o consagrado exame para obtenção
do título de especialista em Ortopedia e Traumatologia, brilhantemente elaborado e conduzido pela
Comissão de Ensino e Treinamento
(CET), entrevistas de candidatos,

com ênfase para um colega de 65
anos de idade e 38 de formado,
que se preparou para o Exame com
o apoio da Regional SBOT Ceará,
para ser aprovado.
Voce poderá ler a entrevista com
o nosso presidente, suas ideias e
seus projetos para o maior engrandecimento da SBOT. Teremos o
espaço dedicado aos comitês e
as regionais, cuja integração é o
motivo da nossa capa. Como “ninguém é de ferro”, instituímos a partir deste número, uma página de
entretenimentos, como o “jogo dos
sete erros”, “Quem sou eu”, “Curiosidades“ e outros passatempos.
Em tempos onde as manchetes
falam de crise econômica, falta de
segurança pública, aumento de
estresse e excesso de trabalho, a
SBOT tem cumprido de forma exemplar o seu trabalho com a comunidade ortopédica. “A vida enriquece
quem se arrisca a abrir novas portas.
Ela privilegia quem descobre seus

segredos e generosamente oferece
afortunadas portas. Mas a vida também pode ser dura e severa. Se voce
não ultrapassar a porta, terá sempre
a mesma porta pela frente. É a repetição perante a criação, é a monotonia monocromática perante a multiplicidade das cores, é a estagnação
da vida… (Içami Tiba)
Para atingirmos esse objetivo, a
tolerância entre as pessoas deverá
ser a palavra de ordem. Ser otimista
não significa esperar que as coisas
aconteçam, temos que agir. Nadar
contra a corrente dá músculos e as
dificuldades aproximam as pessoas.
As portas não podem ser consideradas como obstáculos e sim como
novos caminhos e oportunidades.
A SBOT, de forma pró-ativa, tem
apontado seus refletores não só para
seus membros, como também para
a população através de campanhas
de educação e prevenção de acidentes em casa, no trânsito, maus
tratos e tantas outras ações em prol
da comunidade nacional, numa
clara demonstração de civilidade
e a conclusão final de que TUDO
ISSO VALE A PENA.
Parabéns SBOT, tenho orgulho de
ser seu membro !

			

Moisés Cohen
Editorchefe
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Palavra do Presidente

Novo presidente da SBOT
Os desafios da Diretoria da SBOT em 2009 vão além de fazer uma boa gestão.
Para o presidente, Romeu Krause, é necessário implementar mudanças que
beneficiem a Ortopedia Brasileira e aos Ortopedistas membros da SBOT
Romeu Krause, pernambucano
de Vitória de Santo Antão, assumiu,
durante o Exame para obtenção do
Titulo de Especialista de Ortopedia
e Traumatologia, a presidência da
SBOT. A posse da nova diretoria
aconteceu durante a Reunião da
Comissão Executiva, realizada em
Campinas, no dia 09 de janeiro.
Formado pela Faculdade de
Ciências Médicas de Pernambuco,
Romeu tem especialização pelo
Royal National Orthopaedic Hospital da Inglaterra e fez mestrado
em São Paulo, na Unifesp, além de
ter sido presidente da Sociedade
Brasileira de Artroscopia. Embora
formado em 1971, problemas
familiares fizeram com que postergasse o exame para tirar o título de
especialista, ingressando na sociedade somente em 1997, aprovado
no Exame em 12º lugar. Em 2007,
durante o 38º Congresso, na cidade
de Fortaleza, foi eleito 2º vicepresidente da SBOT, em 2008 tornou-se
1º vicepresidente e agora, em 2009,
assume a presidência.
Desafios
Para o mandato, o novo presidente terá como prioridades a
educação médica continuada, pois
segundo ele a evolução na área da
Medicina é tão rápida que o especialista precisa se atualizar continuamente. “A SBOT investe muito em
educação continuada e programas
de aperfeiçoamento que são realizados em cursos online e presenciais”, diz Romeu.

Romeu Krause

A Previdência Privada para o
médico e seus familiares será também prioritária durante a sua nova
gestão. “É triste ver profissionais de
renome e que prestaram grandes
serviços à sociedade enfrentarem
dificuldades depois de se aposentar”, diz ele. Por isso será criada
a SBOTPrev, já desenhada junto
com a Icatu Hartford e Mongeral
Seguros & Previdência que, num
projeto piloto, vai garantir complementação de aposentadoria,
auxíliomorte e auxílioinvalidez
para os médicos. “Depois desse
primeiro projeto o sistema será
ampliado para abranger todos os
associados, permitindo-se ainda a
migração para a instituição e dela
para outros sistemas previdenciários”.

Outro ponto importante é a luta
por melhores condições de trabalho e pela qualidade do material
ortopédico usado no Brasil. “O
projeto visa a criação de um registro de todas as próteses implantadas nos nossos pacientes, que
levará a uma rastreabilidade cujo
objetivo é identificar os produtos
de qualidade e cobrar responsabilidades, sempre em benefício do
paciente”, ressalta Romeu.
A nova gestão da SBOT continuará investindo em campanhas de prevenção junto ao
público, como o “Carnaval sem
traumas”, campanhas pela segurança do trânsito e contra a violência. “Vamos investir também
em novas campanhas de esclarecimento, buscando diminuir o
nível de violência, causadores de
tantas mortes e incapacitações no
Brasil”.
Krause falou também sobre a elevação de acidentes de trânsito que
levou recentemente o presidente
do Sindicato do Médicos, Cid Carvalhaes, a afirmar, na presença do
Ministério da Saúde, que o Brasil
está carente de especialistas nas
áreas de Cirurgia Geral e Trauma,
especificamente ortopedistas. “Por
causa disso, além de continuarmos
lutando diuturnamente por campanhas educacionais para a população, vamos investir por melhores
condições de trabalho para seus
associados e por salários dignos,
defendendo a classe ortopédica”,
finaliza o novo presidente.
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TEOT 2009

Exame para residentes

é exemplo de sucesso
TEOT recebe visita nacional e internacional
e firma-se como modelo para sociedades médicas

552 candidatos realizaram o Exame escrito no TEOT 2009

Na segunda semana de 2009,
entre os dias 8 e 10 de janeiro, a
liderança da Ortopedia Brasileira
se reuniu em Campinas para acompanhar o Exame de Obtenção do
Título de Especialista em Ortopedia
e Traumatologia (TEOT). Com cerca
de 386 participantes entre membros da Comissão de Educação e
Treinamento - CET, examinadores
e observadores, o Exame avaliou a
qualidade do ensino e do serviço
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em ortopedia em 552 candidatos.
Este ano o Exame aprovou 383
médicos e residentes e teve, no
total, uma taxa de reprovação de
30,8%, considerada regular pelo
presidente da CET, Wilson Mello.
“Este número está dentro dos parâmetros históricos dos Exames da
SBOT nos últimos anos. O que nos
orgulhou foi a média das notas mais
alta. Passamos de 4,6 em 2008 para
5,6 em 2009”.

Roberto Canto avalia candidato durante
Exame físico

TEOT 2009

Discussão de 40 conceitos no Exame oral

Além da mudança representativa
da nota, o TEOT 2009 teve algumas alterações que melhoraram a
qualidade da prova, como os novos
critérios de avaliação. No ano passado o candidato era avaliado apenas como S (suficiente) ou I (insuficiente). Em 2009 foram adotados
cinco critérios, sendo eles: A (muito
suficiente), B (suficiente), C (regular), D (insuficiente) e E (muito insuficiente). “O novo modelo melhorou
a capacidade de discriminação do
exame oral e físico, bem como do
trabalho científico”, ressalta Mello.
Reconhecido como exemplo na
avaliação dos residentes, o TEOT
2009 recebeu a visita de membros
de Sociedades médicas brasileiras
e também da EFORT - European
Federation od National Associations
of Orthopaedics and Traumatology.
“Tivemos a visita do ortopedista
europeu Jorge Mineiro, membro da
EFORT e presidente da European
Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT). Ele quis conhecer de perto como era feita a nossa
prova para levar o nosso sistema à

Exame físico: Candidatos são avaliados em cinco questões

Europa”, orgulha-se o presidente
da CET. (vide entrevista com Jorge
Mineiro na página 12)
Segundo Mello, apesar das dificuldades ocorridas apenas no sistema de coleta das notas dos exames físico e oral, o balanço final
do TEOT 2009 foi muito positivo.
A tabulação dos resultados foi
mais demorada e trabalhosa, mas
bastante rigorosa e segura no sen-

tido de evitar equívocos e prejuízo
para os candidatos. “A média do
Exame escrito subiu, ocorreram
mudanças que melhoraram a qualidade da prova e discriminação
do candidato e somos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Continuaremos trabalhando para aperfeiçoar cada vez
mais a nossa prova”, promete o
presidente da CET.
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TEOT 2009

TEOT pelos candidatos
O Jornal da SBOT conversou com cinco candidatos que fizeram os Exames
para saber quais são suas opiniões, críticas e sugestões sobre as provas
“Mudanças na
Avaliação selecionarão mais
os candidatos “

“Acho que o Exame Físico foi muito
bem aplicado, com examinadores objetivos e questões justas. No
Exame Oral, achei que o candidato
depende mais de como o examinador poderá avaliá-lo. Mas a prova
estava muito boa. De uma maneira
geral, eu diria que a SBOT está de
parabéns pelas provas. Foram muito
bem elaboradas com assuntos bem
distribuídos. Quanto a avaliação,
teve, este ano, mudanças pertinentes como o aumento da média para
60%. Acho isso muito importante,
apesar de dificultar, pois seleciona
mais os candidatos melhorando a
qualidade do profissional”.
Gabriel Campos Bezerra Junior

“O único problema
é o nervosismo”

geralmente médicos famosos. Tirando
esse nervosismo, a experiência é
muito boa. Eu gostei muito. Não é um
bicho de sete cabeças, mas também
não é fácil. Precisa estudar bastante”.
Carlos Leonardo Malta Braga

“Todo residente tem
que fazer essa prova”

“A SBOT se caracteriza por ser uma
entidade muito clara nos seus exames
e por ter uma intenção muito boa de
promover o conhecimento dos residentes. É uma maneira de avaliar as
habilidades dos profissionais, além de
verificar se cada serviço está formando
bons ortopedistas. É uma prova inteligente, muito bem elaborada, que cobra o que o residente enfrenta no dia a
dia e o que ele pode oferecer aos seus
pacientes. Realmente mede conhecimentos e merece uma importância de
cada serviço. Estou muito feliz de ter
vindo aqui e acho que todo residente
tem que fazer essa prova”.
Ricardo Lima Lacerda

“Eu acho que é
uma prova justa”
“O TEOT tem uma extrutura excelente. Os Exames escrito, oral e físico
são feitos na medida certa para testar
os conhecimentos do candidato. O
único problema é o nervosismo de
estar à frente de dois examinadores,
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“Como o tema é muito extenso, eu fiquei bastante ansiosa e nervosa. Mas

eu acho que é uma prova justa, muito
bem elaborada. No Exame oral e físico são duas pessoas te examinando,
além de um observador que evita
qualquer problema de entendimento.
Comigo, correu tudo tranquilo, apesar
do nervosismo. Achei a prova prática
bem mais interessante do que a prova
teórica. Eu acho que quem estudou e
conseguiu manter a calma, com certeza passou. Porque se ficar nervoso,
não dá para passar”.
Lara Barros Cecílio

“A primeira felicidade
é ser médico e a segunda
é passar na SBOT “

“As outras especialidades deveriam ter
como exemplo o Exame que a SBOT
criou. Essa maneira de abordagem faz
realmente você estudar e se envolver
com a especialidade e se dedicar ao
que você realmente quer.
Essa prova é desgastante, mas ao
mesmo tempo é gratificante porque
são três anos se preparando para
fazê-la, pela fama que ela tem, pelo
impacto que ela cria no meio médico.
A primeira felicidade é ser médico e
a segunda é passar na SBOT. Espero
acompanhar essa prova outros anos
como examinador ou observador.
Paulo Ricardo Gomes da Silva

TEOT 2009

Nunca é Tarde
O Exame
para obtenção
do Título de
Especialista
em Ortopedia
e Traumatologia da SBOT
teve, entre os
seus 552 candidatos, uma
pessoa que serve de exemplo para
todos os ortopedistas brasileiros.
Francisco Daniel Neto, 65 anos,
formado há 38 anos (médico ortopedista há 36 anos), juntou-se aos
residentes para realizar a prova.
Aprovado, ele conta da experiência de fazer o Exame e ressalta
que nunca é tarde para ir atrás
de um sonho e buscar a realização profissional. “Como profissional interessado em evoluir como
médico, sempre tive aspirações e
a necessidade de fazer o Exame
para obtenção do Título. Fui
influenciado pelos amigos ortopedistas, familiares e principalmente
pelo meu filho, que também quer
ser médico ortopedista”.
Para realizar o Exame, Francisco
Daniel contou com o auxílio da
SBOT Regional do Ceará, cuja
programação semanal constava
basicamente de discussão de casos
e projeções de slides testes. “As
aulas me ajudaram muito, mas o
estudo individual de três a quatro
horas por dia durante oito meses
também foi mandatório”, diz ele.
Segundo o novo membro da
SBOT, o TEOT é preparado principalmente para os residentes e, profissionais que já estão no mercado
de trabalho, têm mais dificuldades
para realizar a prova. Mas ele ressalta que não é impossível passar
e que só depende da disposição
de cada um. “Por isso, gostaria de

deixar uma mensagem aos colegas que ainda não são membros
da SBOT. Estudem, façam os Exames, porque é possível passar. Ser
membro da SBOT nos torna mais
confiantes, além de nos possibili-

tar um maior acesso à educação
continuada, a atualização dos
conhecimentos científicos”, finaliza o novo membro da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

A disposição e o conhecimento científico do candidato Francisco
Daniel surpreendeu os examinadores que o acompanharam durante
os Exames físico e oral. Admirados, os médicos deram um depoimento
ao Jornal da SBOT, demonstrando a alegria de terem examinado o
candidato. Confira abaixo:
“No final do primeiro dia do TEOT, lá pelas sete horas da noite, aguardava um dos últimos candidatos que eu iria avaliar no exame físico. Para
minha surpresa, o candidato deveria ter aproximadamente a idade do meu
pai, o que inicialmente me deixou constrangido. Confesso que duas coisas passaram pela minha cabeça: primeiro que ele nunca acertaria aquele
monte de testes que estavam pedindo; segundo que eu iria tentar ajudá-lo
no que fosse possível, pois só de ter a coragem de enfrentar o exame já era
um grande mérito. Ao começar a prova, não tive como ajudá-lo porque ele
simplesmente deu uma aula das várias articulações que foram solicitadas.
Sem dúvida foi um dos momentos mais felizes e marcantes de minha curta
experiência como examinador. Que o colega Francisco Daniel seja um
exemplo para os mais jovens de como se manterem atualizados e também
para os não tão jovens que ainda titubeiam em fazer o TEOT”.
Sandro da Silva Reginaldo
Examinador no Exame físico
“Não sabia se devia chamá-lo de senhor ou você, mas tive a certeza que
após tê-lo examinado deveria chamá-lo de Vossa Excelência e daí pra cima.
No último exame para obtenção do TEOT, em Campinas, me senti gratificado e orgulhoso pelo trabalho desenvolvido pela SBOT através da CET e
CEC, numa clara demonstração de que “vale a pena”.
Tive a oportunidade de examinar um colega de 65 anos e 38 de formado,
de respostas seguras, mostrando um conhecimento invejável de quem se
preparou não somente para ser aprovado, mas sim para se destacar. Ao final
do exame, ao perguntar sua idade e o porquê de estar fazendo o exame, a
resposta veio: “Tenho um filho no 5º ano; daqui a pouco ele será membro
da SBOT e eu não.”
Quero cumprimentar à diretoria regional da SBOT Ceará que investiu
através de cursos locais em colegas ortopedistas que não são membros da
SBOT para que estudassem e assim pudessem entrar pela “porta da frente”,
para orgulho de nossa sociedade. Que isso possa servir de exemplo às
outras regionais.
À Vossa Excelência Francisco Daniel, meus parabéns e obrigado pelo
exemplo”
Moisés Cohen
Examinador no Exame oral
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TEOT 2009

Visita Europeia
O Exame para obtenção do TEOT recebeu uma visita ilustre.
O português Jorge Mineiro, presidente da European Board of Orthopaedics
and Traumatology (EBOT), esteve em Campinas acompanhando as provas.
Em entrevista, ele contou suas principais expectativas e ressaltou a excelente
organização do Exame:

Jorge Mineiro, presidente da European Board of Orthopaedics and Traumatology

Qual é o motivo da sua visita ao
TEOT?
Estou aqui para conhecer o
Exame. A EBOT também possui
um exame semelhante e que está
numa fase de mudança, como
vocês já tiveram aqui na SBOT,
principalmente na parte escrita.
Nosso exame ainda tem três alternativas (Correto / Errado / Não
Sei) e queremos passar utilizar o
formato que vocês fazem desde o
ano passado. Também queremos
informatizar o nosso exame, por
isso o meu interesse em conhecer
como o programa é desenvolvido
e como poderíamos utilizá-lo. O
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exame brasileiro, não é preciso
dizer, é um exame que tem os seus
créditos próprios em todo mundo,
além de ter melhorado substancialmente, ao longo dos anos,
otimizando o funcionamento de
avaliação, tornando-se um Exame
com maior credibilidade e com
mais viabilidade em todos os pontos de vista. Vou levar várias informações e ideias para serem aplicadas no nosso exame europeu.
O que vem sendo desenvolvido
na Europa?
Na Europa estamos desenvolvendo um programa para utiliza-

ção do Exame através da Internet,
mas existem problemas de sigilo
e confidencialidade. É um grande
desafio para o futuro. Neste ano,
pretendemos separar a parte escrita
da parte oral e física. Nosso plano
é fazer o Exame escrito em quatro
ou cinco centros na Europa. Os
candidatos aprovados no Exame
escrito serão direcionados a um
único centro para realização do
Exame oral e físico. Acredito que
esse formato será mais fácil para
os candidatos. Pretendemos também realizar o Exame escrito em
mais de uma língua. Atualmente
ele é feito em inglês. Mas todo
esse avanço vai depender do que
conseguiremos negociar com a
UNICAMP.
O que o senhor leva de exemplo
do TEOT para a EFORT e para
EBOT?
Já estou em contato com o
Renato Pedrosa da UNICAMP
para viabilizar o mesmo tipo de
avaliação no Exame Europeu.
Queremos que a UNICAMP avalie
a qualidade da nossa prova, o grau
de discriminação das questões e
o acerto casual de cada questão.
O programa aplicado aqui já tem
dado bons resultados e o que eu
vi funcionou muito bem. Espero
chegar a um acordo para poder
aplicar o mesmo tipo de avaliação e concretizar as mudanças no
Exame Europeu.
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Regionais

Integração das Regionais:
Prioridade em 2009
Visando a criar uma sociedade mais forte e mais unida, a nova diretoria da
SBOT propõe maior aproximação com suas regionais em reunião inédita na Sede
Nacional. Encontro teve a participação dos presidentes de 23 regionais

Presidentes das Regionais se reúnem na sede da SBOT nacional

A Reunião da Comissão de Integração das Regionais, realizada no dia
07 de janeiro, na sede nacional da
SBOT, juntou os presidentes de 23
regionais (apenas os estados de Acre,
Espírito Santo, Paraíba e Maranhão
não estiveram presentes), para discutir novas ações e projetos que intensificarão a participação das regionais
junto à Sociedade.
Para Romeu Krause, novo presidente da SBOT, o Encontro vem consolidar as ideias de gestões anteriores. “Marcos Musafir, em sua gestão,
iniciou o processo de fortalecimento
entre as regionais. Tarcísio Barros
também deu um passo muito importante quando criou a Comissão de
Integração das Regionais, visando
a aproximação destas com a sede
nacional”, diz ele.
Presidida por Adalberto Visco, a
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Comissão de Integração das Regionais se reuniu pela primeira vez na
sede da SBOT. Muitos dos presidentes não conheciam o local onde funciona uma das maiores Sociedades
médicas da América Latina. “Esta foi
a primeira reunião entre as regionais
dentre muitas outras que deverão
acontecer”, promete Adalberto.
Durante a reunião, foi realizada
uma apresentação do que é a Sociedade, mostrando seu funcionamento,
princípios e valores. “Queríamos
que os presidentes tivessem conhecimento da grandeza desta Sociedade”,
fala Adalberto. Foram apresentadas
também as principais metas para o
ano de 2009. “Queremos que a SBOT
seja uma célula nacional, sempre
próxima de todas as suas regionais.
Para isso, vamos torná-las, primeiramente, similar à sede nacional no

aspecto jurídico”, explica Romeu.
A SBOT é a única Sociedade médica
que tem dois presidentes futuros.
Desde a gestão de José Laredo Filho,
são eleitos um presidente e dois vicepresidentes para gestões de um ano.
Quando termina o mandato do presidente, o primeiro vice assume e
assim sucessivamente, o que permite
soluções de continuidade. Romeu
aposta nesta solução para as regionais. “Queremos que as regionais
adotem esse mesmo modelo que a
nacional. Dessa maneira, o compromisso dentro da Sociedade será
maior”, disse ele.
Para que as Regionais possam
crescer e desenvolver novos projetos, a SBOT disponibilizará diversos
serviços, como consultoria jurídica,
financeira, entre outros. “Serão várias
ações que irão nos aproximar dos

Regionais

Primeiras
ações:
• Engajamento de todas as
Regionais na Campanha “Carnaval sem Trauma”;
• Reestruturação do Estatuto das
Regionais;

Adalberto Visco em pé, à direita durante Reunião da Comissão de Integração das Regionais

colegas, promete Romeu.
Complementando, Adalberto cita
que serão premiadas as regionais
que mais se destacarem. “Queremos que as Regionais cresçam. Elas
terão metas a desempenhar e as que
apresentarem os melhores resultados,
serão premiadas. Estimularemos o
trabalho de todas”, conclui ele.
Romeu Krause acredita que este

trabalho tem um começo, mas nunca
terá um fim e fala de sua felicidade
em unir a classe ortopédica brasileira. “A SBOT não é feita por uma
minoria e sim por 10 mil ortopedistas brasileiros que são representados
pelas regionais. A reunião com estes
presidentes foi a grande alegria no
primeiro dia da nossa caminhada na
presidência”, finaliza.

• Residência Médica – ação
conjunta das Regionais com a
Comissão de Educação e Treinamento (CET) para averiguar
a qualidade dos Serviços Credenciados;
• Disponibilização de Educação
Continuada a todos os estados
do Brasil;
• Discussão de Dignidade e
Defesa Profissional em cada
estado do Brasil.

15 • Jornal da SBOT

Espaço Jurídico

Propaganda de Medicamentos
A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), publicou em
dezembro de 2008 a RCD nº 96 que
regulamenta a propaganda, publicidade e outras práticas voltadas à
divulgação ou promoção comercial
de medicamentos.
Tal Resolução revogou outras
anteriormente editadas que também
dispunham sobre o assunto, a exemplo da RDC 102/2000, reunindo e
ampliando normas, com a pretensão de esgotar a matéria, após longo
processo de consulta pública.
Proibindo práticas nocivas à
saúde da coletividade, relativas à
propaganda enganosa, abusiva e/
ou indireta, relacionando requisitos para a propaganda de medicamentos industrializados isentos
de prescrição, medicamentos sob
prescrição médica, sobre amostras
grátis e campanhas sociais, a RDC
introduziu regras específicas para
propaganda em eventos científicos.
Tal particular interessa sobremaneira a classe médica, dada a
participação usual em congressos
médicos e eventos afins, em busca
de aprimoramento.
Mas afinal, o que há de novo?
Ao dispor sobre a questão, a norma
deixa clara a intenção do órgão em
coibir condutas sem caráter científico e que facilitem favorecimentos
aos profissionais. Não se trata propriamente de novidade, pois não
é de agora que o relacionamento
entre a classe médica e a indústria
farmacêutica vem sendo acompanhado. O Código de Ética Médica,
por sua vez, no Capítulo XIII, já proíbe divulgações de forma sensacionalista ou promocional, sem intenções orientadoras e educacionais,
assim como o exercício da profissão
como comércio, enquanto princípio
fundamental, constante no Art. 9º.
Através da Resolução 1595/2000,
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o Conselho Federal de Medicina
traduziu em minúcias o tema, proibindo a vinculação de prescrição
médica ao recebimento de vantagens e determinando que o profissional, ao palestrar ou promover
produtos ou equipamentos, revele
seus patrocinadores. Diz ainda que,
no caso de pesquisa é imperiosa a
indicação da metodologia utilizada,
assim como deve ser feita menção
à literatura e bibliografia utilizadas.
Até mesmo os editores médicos
de periódicos ou responsáveis por
eventos científicos são considerados
corresponsáveis pelo cumprimento
dessas regras.
Portanto, no nosso entender, a
ANVISA simplesmente organizou
e compilou vedações éticas, assim
como normas próprias sobre propaganda de medicamentos em geral,
sinalizando que há e haverá fiscalização nesse setor.
Por outro lado, inegavelmente, a
indústria farmacêutica é um agente
importante no processo de atualização e reciclagem profissional,
já que garante parte dos recursos
utilizados pelas sociedades de
especialidade
na
organização de projetos de educação
continuada dos respectivos associados,
nos congressos e
eventos científicos.
Sem esse apoio, as
Sociedades Médicas
teriam dificuldades
em
proporcionar
integralmente tais
projetos, por falta
de condições financeiras suficientes.
Contudo, é fundamental que o relacionamento entre
as sociedades, os

médicos e a indústria em geral seja
transparente.
Assim, nunca é demais enfatizar
que a SBOT é contrária à obtenção de favorecimentos de qualquer
natureza e recomenda aos ortopedistas que obedeçam aos preceitos éticos emanados do Conselho
Federal e Regionais de Medicina,
assim como às normas dos órgãos
fiscalizadores, tais como a ANVISA,
jamais possibilitando a vinculação
da prescrição médica ao recebimento de vantagens. Ao contrário,
o relacionamento entre o ortopedista e qualquer agente econômico
deve ser transparente, inviabilizando qualquer conflito de interesses que possa influenciar suas
prescrições aos pacientes. Ao agir
dessa maneira, o ortopedista estará
mantendo-se fiel aos preceitos éticos, garantindo o exercício ético e
lícito da medicina e, portanto, respeitando a RDC nº 96/08.
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica
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SBOT entrevista

Uma atleta de talento
Força, determinação e dedicação são fatores fundamentais
para Maurren Maggi, a primeira atleta a conquistar o ouro para
o Atletismo feminino brasileiro
Maurren treina todos os dias. Sua
rotina pode variar conforme o calendário de provas. “Quando temos uma
prova marcada, nosso treino é mais
explosivo, mais específico”, contou
a atleta olímpica durante a Fisioterapia, que é feita diariamente. “Faço um
trabalho de prevenção, não importa
se tenho dor ou não. Acho que isso é
muito importante para todo o atleta
de alto nível”, diz. Enquanto Maurren
dá entrevista ao Jornal da SBOT, sua
filha Sophia, ajuda o médico a tratar
da mamãe. “Ela vem sempre comigo. É
minha companheira”.
A pequena Sophia foi um dos principais motivos para Maurren voltar as
pistas. Afastada do esporte de 2003 a
2005, Maurren retornou em 2006 com
muita força e dedicação. “Tinha que
cuidar da Sophia, mas também sentia
muita falta de estar nas pistas. É isso
que eu sempre amei fazer”. O Brasil
não tem duvidas desse amor pelo Atletismo. Afinal, Maurren foi a primeira
atleta feminina a trazer a medalha de
ouro para o Atletismo.
Além de se dedicar integralmente aos
treinos para as próximas provas, a atleta
também busca incentivar o esporte. “Já
faço um trabalho de divulgação do atletismo nas favelas da cidade, mas pretendo dar mais ênfase nesses trabalhos
sociais. O Atletismo abre portas para
qualquer pessoa, indiferentemente da
classe social e das condições financeiras”, explica ela. Quando iniciou no
esporte, jovem ainda, sua família não
tinha as melhores condições financeiras, mas nem por isso deixou de apoiála e acreditar no talento da futura atleta.
“Todos sempre foram apaixonados pelo
esporte. Por isso, me acompanhavam
nas provas, juntando dinheiro, pedindo
emprestado, mas sempre ao meu lado”.
Esse apoio, para ela, fez toda a diferença. “E é esse incentivo que quero dar
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para a criançada”, diz.
Fora das pistas, Maurren
gosta de passar o seu tempo
livre com a sua filha. Brigadeiros, filmes, passeios no
shopping e praia aos finais de
semana são os programas preferidos das duas. Quando questionada sobre o que faz na sua
folga, Sophia ajuda a mamãe a
responder. “Fazemos brigadeiro
e depois algodão doce”, disse
a pequena, contando as horas
para chegar em casa. “Fazemos
tudo juntas. Saindo daqui, o
meu tempo será só dela”, finaliza a mãe orgulhosa.

Maurren Maggi

BASTIDORES
Conversamos
com Nélio Moura,
técnico da Maurren desde 1994
para saber como a
atleta se comporta
durante os treinos
e provas. Segundo
ele,
dedicação,
amor ao esporte e
carisma são características de Maurren, considerada ídolo nacional.
Maurren ficou afastada de 2003 a
2005. Como foi a volta dela?
Não foi fácil tê-la longe tanto tempo.
Quando ela vinha ao Brasil, ela nos
visitava, ia na pista ver o grupo, fazia
um treino leve para não perder o costume. No início de janeiro de 2006
ela treinou uma semana seguida e
falou que ia voltar. Fiquei muito feliz
com essa decisão. Deu um brilho
diferente na pista.
Como é a Maurren durante os treinos?
Ela é muito determinada, dá o

melhor de si em tudo que faz. Ela
treina na medida certa e nos sabe
dizer como está o treino, sem evitar
excessos, o que é muito importante.
Atleta com esse tipo de sensibilidade
ao treino ajuda o técnico a fazer os
ajustes necessários. Ela é extremamente dedicada e isso faz toda a diferença.
Qual é o nível de interferência
emocional da Maurren durante os
treinos?
Excelente. A Maurren não deixa
nada interferir no seu rendimento
durante o treino. Quando ela entra na
pista, entra para treinar e mais nada.
Como é a relação entre vocês?
Estamos há muito tempo juntos.
Quando a Maurren começou a treinar comigo, a minha esposa estava
grávida da nossa filha, Larissa. Então
falo que a Maurren é praticamente
a irmã mais velha da Larissa (risos).
Existe uma confiança mútua muito
grande entre nós. É impressionante a
lealdade da Maurren.
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Nova Diretoria

Diretoria 2009

Mesa Diretora 2009 da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

A nova diretoria da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) tomou posse durante
a Reunião da Comissão Executiva,
realizada em Campinas. A direto-

ria é composta pelos ortopedistas
Romeu Krause (presidente), Claudio Santili (1° Vicepresidente)
Osvandré Lech (2° Vicepresidente),
Flávio Faloppa (Secretário Geral),

Glaydson Gomes Godinho (1°
Secretário), João Antonio Matheus
Guimarães (2° Secretário), Arnaldo
José Hernandez (1° Tesoureiro) e
Patricia Fucs (2° Tesoureiro)

41º CBOT

Congresso do Rio de Janeiro
Os preparativos para o 41° CBOT já estão a todo vapor. Confira abaixo as primeiras
medidas adotadas pela Comissão Científica do próximo congresso da SBOT:
Temas Oficiais
A Comissão Científica realizará uma
pesquisa com todos
os serviços credenciados da SBOT,
com o objetivo de
conhecer como o
ortopedista brasileiro está tratando
algumas patologias típicas do idoso.
Os chefes de serviço receberão, via
Internet, um formulário que deverá
ser preenchido. Serão pesquisados
os temas: Artrose do Joelho, Fratura
Transtrocanteriana, Fratura da coluna
do idoso e Osteoporose. Os resultados da pesquisa serão apresentados
em sessão exclusiva no 41° CBOT;
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Temas Livres
As inscrições de Temas Livres
já estão abertas e podem ser feitas
através do portal do 41° CBOT, até
o dia 31 de maio de 2009. Os resumos estruturados com o objetivo,
metodologia, resultados e conclusões serão apreciados pela Comissão
Cientifica do 41° CBOT que definirá
os melhores trabalhos para serem
apresentados e comentados durante
o congresso. A apresentação será
de 7 minutos. O autor principal e o
apresentador precisam estar inscritos
no congresso;
Pôster Eletrônico
O Pôster Eletrônico, que teve
grande sucesso no congresso de
Porto Alegre, terá destaque no 41°

CBOT. As inscrições devem ser feitas
através do site do 41° CBOT até o dia
31 de maio de 2009. Só serão apresentados pôsteres eletrônicos;
Vídeo Center
O Vídeo Center apresentará filmes curtos de vias de acesso, técnica cirúrgica e semiologia ortopédica. Qualquer congressista inscrito
poderá inscrever vídeos para serem
submetidos à comissão cientifica. O
tempo máximo de cada filme é de 5
minutos.
Dia da Especialidade
Os dias da especialidade serão
espalhados pelos 3 dias do programa. Cada comitê terá dois cursos
de especialidade;
O Congresso terá cunho generalista.

Revista Brasileira de Ortopedia

Mudanças na RBO
A Revista Brasileira de Ortopedia
- RBO, órgão oficial de publicação
científica da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia, tem novidades no ano de 2009. Com novo
Conselho Editorial e novo Corpo de
Consultores, a primeira grande ação
foi a transferência da Revista para
São Paulo, dentro da sede da SBOT
nacional. Segundo Gilberto Camanho, novo editor, a mudança visa a
aproximação com a sede. “A RBO é
da SBOT, por isso resolvemos mudar
sua sede, trazendo-a para dentro da
Sociedade. Aqui, vamos processar
todos os trabalhos, diz ele.
Camanho fala também que a nova
RBO priorizará os trabalhos científicos com cunho prático. “A intenção
é oferecer trabalhos de consumo
direto ao ortopedista. Levar atualiza-

Gilberto Camanho

ção digerida ao ortopedista através de
trabalhos com um bom padrão que a
nossa indexação exige”, explica ele.
Os trabalhos experimentais também
serão aceitos, mas ele ressalta a preferência pelos trabalhos que tenham
utilização. “O nosso objetivo principal será publicar trabalhos que proporcionem uma absorção imediata
pelos leitores”.

A RBO passará a ser bimestral e
sua primeira edição está prevista para
Fevereiro/Março. “Teremos mudanças na linha editorial e no formato da
revista, mas isso será surpresa”, fala o
novo editor com diversos planos para
a Revista. Os critérios de redação e
apresentação dos trabalhos irão continuar os mesmos. Todos os manuscritos, após aprovação pelos Editores
serão avaliados por revisores qualificados.
Anote o novo endereço da RBO:
Revista Brasileira de Ortopedia
Aos cuidados de Diva Godói
Telefone: (11)2137-5417
Alameda Lorena, 427, 14º andar –
Jardim Paulista
CEP: 01424-000 – São Paulo/SP

SBOT na AAOS

Brasil será homenageado pela AAOS
A American Academy of Orthopaedic Surgeon – AAOS, irá homenagear o Brasil e a Ortopedia
Brasileira durante seu Congresso
Mundial realizado em Las Vegas,
EUA, de 25 a 28 de fevereiro de
2009. Segundo Romeu Krause,
presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o convite mostra a grandeza
da Sociedade e da especialidade.
“Esse convite representa o reconhecimento e a importância da
SBOT no cenário da Ortopedia
Mundial”, diz ele.
Durante a viagem, Romeu pretende aproximar a SBOT ainda
mais da Academia Americana.
“Somos o segundo país com

o maior número de afiliados à
AAOS. Por isso, quero aumentar
a troca de informações, tecnologias e conhecimentos científicos”,
fala. Durante o Congresso serão
apresentadas as campanhas públicas de responsabilidade social da
Sociedade.
A SBOT também participará do
programa científico do Congresso.
Os ortopedistas Tarcisio Barros,
Fernando Façanha e Luiz Roberto
Vialle irão palestrar no Simpósio
de Coluna, que acontecerá no dia
27 de fevereiro. “É uma demonstração da força da ortopedia brasileira no mundo. Espero aumentar
ainda mais essa troca”, finaliza o
presidente da SBOT.
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Radar SBOT

Carlos Alberto Sardenberg no TEOT 2009
Carlos Alberto Sardenberg, âncora do programa CBN
Brasil, comentarista econômico dos programas noticiosos da Globonews, TV Globo e colunista do Estado de S.
Paulo e do Jornal O Globo, esteve presente no Fórum da
SBOT, realizado no TEOT 2009, para falar sobre a situação financeira no Brasil, desafios da Crise Econômica e do
Crescimento mundial.
Ministrada para a liderança ortopédica brasileira, a palestra apresentou os principais fatores que desencadearam
o crescimento econômico como a Tecnologia da Informação, Globalização e Sistema Financeiro dos Bancos, além
de explicar o que levou à crise econômica mundial.
Carlos Alberto Sardenberg durante o Fórum da SBOT,
O jornalista também abordou a situação econômica
em Campinas
atual e o sistema financeiro brasileiro e enfatizou sobre a
importância da Previdência Privada. “Quem quiser se garantir não tem outro jeito se não for
pela Previdência Privada. Por que a Previdência Pública vai ser cada vez mais restrita no seu
pagamento, cada vez menor e vai cobrar cada vez mais do trabalhador”, disse Carlos Alberto
Sardenberg encerrando a palestra.

Assessoria de Imprensa para Regionais e Comitês
A SBOT disponibilizará o serviço de Assessoria de Imprensa para todas as Regionais e Comitês.
Para ter acesso ao serviço, basta entrar em contato com Luiz Roberto de Souza Queiroz através
do telefone: (11)4019-4908 ou por email: lrobertoqueiroz@uol.com.br.

Ortopedia Brasileira ajuda Santa Catarina
Devido à grande devastação causada pelas
chuvas no Estado de Santa Catarina, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT, organizou a Ação Solidária dos
Ortopedistas Brasileiros. Durante o Fórum da
SBOT, realizado em Campinas, o presidente
da Regional de Santa Catarina, Valdir Steglich
recebeu um cheque no valor de R$6.389.00.
A quantia arrecadada através das doações dos
ortopedistas será repassada aos desabrigados.
Osvandré Lech com Valdir Steglich
“Em nome de Santa Catarina agradeço à SBOT.
Darei andamento para que todos sejam beneficiados com este valor”, disse Valdir Steglich.
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Espaço dos Comitês

Comitê de Traumatologia
Desportiva

Atividades do Comitê
Finalizando sua grade científica até o final de fevereiro, o
Comitê de Traumatologia Desportiva informa às Regionais
da SBOT que tenham interesse
em ter seu evento apoiado pelo
Comitê, para entrar em contato com Cristiano Laurino pelo
email: cristianolaurino@hotmail.
com. Rogério Teixeira da Silva,
presidente do Comitê, também
convida novos membros à participarem do Comitê. “Gostaríamos que as Regionais da SBOT
indicassem novos membros
interessados na Traumatologia
Desportiva para participar das
nossas atividades”, diz.

ções e submissões de trabalhos
científicos no site: www.congpe2009.com.br.

Comitê de Ortopedia
Pediátrica

VI TROIA
Será realizado nos dias 29 e
30 de maio o VI Congresso de
Trauma Ortopédico Infantil Atualização. Realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia
Pediátrica, o evento acontecerá
na Associação Médica de Minas
Gerais em Belo Horizonte. Mais
informações nos telefones: (31)
3297-8580 / (31)9921-7117 ou
pelo email: deborah.incomum@
gmail.com, com Deborah Zandona.

Comitê de Medicina e
Cirurgia do Tornozelo e Pé

Comitê de Patologia da
Coluna Vertebral

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

XII Congresso Brasileiro
de Coluna acontece em
Foz do Iguaçu

A Associação Brasileira de
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e do Pé - ABTPe realizará
o 14º CONGPE em Florianópolis, de 30 de abril a 02 de maio.
O evento, que acontecerá no
Costão do Santinho Resort, terá
a participação de diversos convidados nacionais e internacionais. Informações sobre inscri-

De 29 de abril a 02 de maio
será realizado o XII Congresso
Brasileiro de Coluna em Foz do
Iguaçu, no Paraná. Durante o
Congresso haverá também um
Pré-Congresso em parceria com
a Scoliosis Research Society,
North American Spine Society,
European Spine Society, Sociedade Iberoamericana de Coluna,
AOSpine e Sociedade Portuguesa de Patologias da Coluna.

Edson Pudles, presidente do XII
Congresso Brasileiro de Coluna
convida a todos a participar.
“Estamos a sua espera. Venha e
traga a sua família. Haverá muito
o que ver e fazer”.
Mais informações através do
site: www.sbc2009.com.br.

Comitê de Trauma
Ortopédico

15º Congresso Brasileiro
de Trauma Ortopédico

Já está tudo pronto para o 15º
Congresso Brasileiro de Trauma
Ortopédico que acontecerá de
21 a 23 de maio no hotel Windsor, localizado na Barra da
Tijuca – Rio de Janeiro. Também
será realizado, pela primeira
vez, um Pré-Congresso em conjunto com a Fundação AO –
Simpósio sobre Osteossíntese
Intramedular, durante os dias 20
e 21, aproveitando a presença
dos professores. Os convidados
estrangeiros Chris Moran, Stdefeltd, Michael Blauth, Clissord
Turen, Dean Lorish, Sato, Morshess e Lavini também já confirmaram a presença para o evento.
A Comissão Científica, Comissão Organizadora e a Diretoria
do Comitê aguardam a presença
de todos. Mais informações no
site: www.trauma2009.com.br.
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Espaço das Regionais

Regional do Rio Grande do Sul

Membro
Benemérito da
SBOT

Egon Erich Henning

Durante o TEOT 2009, a diretoria de 2008 da SBOT sugeriu, e a
Comissão Executiva aprovou, a
indicação de Egon Erich Henning
para Membro Benemérito da SBOT.
O título representa a mais alta
homenagem da Ortopedia Brasileira e é reservado para pessoas que
realmente contribuíram para o progresso da especialidade no país. É
uma grande satisfação para a SOTRS contar com um membro homenageado, principalmente sabendo
das inúmeras contribuições de Egon
Erich Henning, primeiro gaúcho a
receber o reconhecimento.

Regional de Mato Grosso

Congresso
Brasileiro de
Traumatologia em
2010
A cidade de Cuiabá, sede da
Regional de Mato Grosso, foi escolhida para sediar o Congresso Brasileiro de Traumatologia em 2010.
Segundo Marcos Benedito Correia
Gabriel, presidente da Regional,
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os preparativos já começaram a ser
realizados.

Regional de Santa Catarina

Ações para 2009
Valdir Steglich assume a presidência da Regional de Santa Catarina
para o Biênio 2009/210. Entre suas
ações, destaque para a organização
do próximo Congresso Sul Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia,
que será realizado em setembro de
2009, no Centreventos Cau Hansen
em Joinville. A Regional de Santa
Catarina aguarda a visita de todos
os ortopedistas brasileiros.

Franco Maia, a 9ª. Além dos residentes, o ortopedista associado
Francisco Daniel Filho também foi
aprovado na prova e agora é titular
da SBOT. O presidente da SBOTCE, Marcelo Cortez, parabeniza a
todos pelo resultado. “É gratificante
ver que estamos no caminho certo
para a formação de bons especialistas”, afirma.

Regional de Rondônia

Nova
Diretoria
Presidente:
José Wilson Serbino Junior
Vicepresidente:
Elifaz de Freitas Cabral

Valdir Steglich

Regional de Ceará

1º Secretário:
Clerio Bressan
2º Secretário:
Mauricio Miguel Faria Brasileiro

SBOT-CE destaca-se
no TEOT

1º Tesoureiro:
Carlos Alberto de Lima

Os residentes participantes da
Residência Integrada em Ortopedia e Traumatologia (RIOT) ligada
à Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia – Regional Ceará
(SBOT-CE), tiveram êxito no Exame
para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia.
Dentre os nove participantes, dois
ficaram entre os dez primeiros lugares. Antônio José de Alencar Castro
ocupou a 8ª colocação e Gabriel

2º Tesoureiro:
Fausto Almeida Rezende
Diretoria científica:
Valmor Artur Patrício Junior,
Carlos André Trench de Souza,
Walter Maciel Junior.
Dignidade Profissional:
Eliu de Freitas Cabral
Delegado:
Roberto Álvares Pintan

Divirta-se

A partir desta edição, o
Jornal da SBOT terá uma
nova seção para seus leitores se divertirem com
brincadeiras, dicas de filmes e sugestões de livros. A
principal ideia, segundo o
novo editor do jornal, Moisés Cohen, é abordar, de
maneira mais descontraída,
assuntos leves e prazerosos.
“Pretendemos proporcionar
uma leitura mais agradável
para o leitor. Por isso, criamos essa seção que trará
diversos tipos de passatempos, indicações de livros
e filmes”. Cohen ressalta,
também, que sugestões
serão bem vindas e espera
dicas de todos os membros da SBOT. “Fiquem à
vontade para sugerir novas
brincadeiras e assuntos
para serem abordados. Afinal, o jornal é para vocês e
de vocês”, finaliza Moisés.
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RESPOSTA: • Abotoadura Cláudio Santili • Cinto do Tarcisio Barros • Relógio do Carlos Schwartsmann • Mão do Edson José Antunes,
atrás do Cláudio Santili • Aliança na mão do Cláudio Santili • Botton do Romeu Krause • Bigode do Edson José Antunes

Comissões da SBOT
Ensino e Treinamento (CET): Wilson de Mello Alves Junior (presidente),
Vincenzo Giordano Neto, João Baptista Gomes dos Santos, Jamil Faissal
Soni, César Rubens da Costa Fontenelle, Rui Maciel Godoy Junior, Francisco
Carlis Salles Nogueira, Alberto Naoki Miyazaki, José Luis Amim Zabeu.
Educação Continuada (CEC): Marcelo Tomanik Mercadante (presidente),
Marco Antonio Percope, Múcio Brandão Vaz de Almeida, Paulo Roberto B.
de Toledo Lourenço, Maurício Kfuri Júnior, Hélio Jorge Alvachian Fernandes,
Rogério Fuchs, Pedro Henrique Barros Mendes, Alexandre Fogaça Cristante,
Gilberto Luís Camanho, Wilson Mello Alves Jr., Tarcísio E. P. Barros.
Dignidade e Defesa Profissional: Robson Paixão de Azevedo (presidente),
Carlos Alfredo Lobo Jasmin, Alceuleir Cardoso de Souza, Aloísio Fernandes
Bonavides Júnior, Mário Jorge Lemos de C. Lobo, Lauro Cosme dos Reis Filho,
Jorge dos Santos Silva, Luiz Egidio Costi, Hélio Barroso dos Reis, Hélio Jorge
Alvachian Fernandes. Controle de Material Ortopédico: Sergio Yoshimasa
Okane (presidente), Paulo Gilberto Cimbalista de Alencar, Helton Luiz A.
Defino, Edison Noboru Fujiki, William Dias Belangero, Nelson Keiske Ono.
Congressos: Romeu Krause, Arnaldo José Hernandez, Osvandré Luiz Canfield
Lech, Renato Graça, Paulo Lobo Junior. Publicação e Divulgação: Romeu
Krause, Flávio Faloppa, Arnaldo José Hernandez, Moisés Cohen, Gilberto
Luís Camanho. Estatuto e Regimentos: Roberto A. Lima Santin, Kodi Edson
Kojima, Jaime Wageck, Edison José Antunes, Marcelo Abagge. Campanhas
Públicas e Responsabilidade Social: José Sérgio Franco (presidente), Miguel
Akkari, Edílson Forlin, Élson Sousa Miranda, Leonardo Eulálio de Araújo Lima,
Marcelo Guerra, Fábio Dal Molin. Tecnologia da Informação: Eduardo Sadao
Yonamine (presidente), Clark Masakazu Yazaki, Marcos Britto da Silva, Sérgio
Zylbersztejn, Ricardo Ferreira de Oliveira Silva, José Olavo M. de Castro,
Leonardo Cortes Antunes. Benefícios e Previdência Social: Ricardo Esperidião
(presidente), Pedro Péricles R. Baptista, Elson Sousa Miranda, Idemar Monteiro
da Palma, Itiro Suzuki. Conselho Editorial da RBO da SBOT: Gilberto Luís
Camanho (presidente), José Sérgio Franco, Carlos Roberto Schwartsmann,
Gildásio de Cerqueira Daltro, Tarcísio Eloy P. de Barros Filho, José Batista
Volpon, Flávio Faloppa. Conselho Editorial do Jornal da SBOT: Moisés
Cohen (editorchefe), Sandro da Silva Reginaldo, Olavo Pires de Camargo,
Oyama Arruda Frei Caneca Jr., Jamil Faissal Soni, Márcia Uchoa de Rezende,
George Bitar, Benno Ejnisman. Integração das Regionais: Adalberto Visco
(presidente), Francisco Machado, Chang Chia Pó, João Eduardo Simionatto,
Ingo Schneider, Fernando Baldy dos Reis, João Mauricio Barretto, Marcelo
Sternick. Integração dos Comitês: Jorge dos Santos Silva (presidente), Edilson
Thiele, Rene Jorge Abdalla, Michael Simoni, Luiz A. Munhoz Cunha, Luiz
Carlos Angelini, Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral. Assuntos AMB / CFM:
Akira Ishida (presidente), Anastácio Kotzias Neto, Hélio Barroso dos Reis,
Olavo Pires de Camargo, Marco Martins Amatuzzi, Roberto Lofti, Mario Jorge
Lobo. Assuntos Internacionais: Reynaldo Jesus Garcia (presidente), José Sérgio
Franco, Patricia M. M. Barros Fuchs, Neylor Pace Lasmar, Marcos E. Musafir,
Fernando Baldy dos Reis. Implantação do Selo de Certificação de Qualidade:
Marcos Esner Musafir (presidente), Aires Duarte Junior, Gilberto Waisberg
Roberto Attilio de Lima Santim, Nelson Keiske Ono, Luiz Carlos Sobânia, Luiz
Roberto Gomes Vialle. Ex-presidentes: Roberto Santin, Gilberto Luis Camanho,
José Sergio Franco, Neylor Pace Lasmar, Walter Manna Albertoni, Arlindo
Gomes Pardini, Marcos Esner Musafir, Tarcisio E. P. Barros Filho. Marketing:
José Luiz Runco (presidente), Michael Simoni, Ricardo de Paula Leite Cury,
Rene Jorge Abdalla. Políticas Públicas – SUS: Paulo Lobo Júnior (presidente),
Mário Lúcio Heringer, Ronaldo Ramos Caiado, Caio F. Vicente da Silva,
Verônica Fernandez Vianna, Henrique Mota Neto, Celso Luiz Dellagiustina,
Silvio Mendes, José Edilberto Ramalho. Diretrizes 2009: Roberto Sérgio de
Tavares Canto (presidente), Rodrigo Montezuma C. de Assumpção, Osvaldo
Guilherme Nunes Pires, Marcos Sakaki, Epitácio Leite Rolim Filho, João Carlos
Belotti, Marcos Britto. Estudos Epidemiológicos em Ortopedia e Traumatologia:
Geraldo Motta Filho (presidente), Olavo Pires de Camargo, Marco Bernardo
Cury Fernandes, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Guilherme Colares. Censo
do Exercício em Ortopedia: Moisés Cohen (presidente), Itiro Suzuki, Marco
Antonio Percope, Sergio Daher, Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral. Ensino
de Graduação em Ortopedia: Olavo Pires de Camargo (presidente), Flávio
Faloppa, Osmar Avanzi, Celso Hermínio Ferraz Picado, Luiz Roberto Gomes
Vialle, Isaac Sirota Rotbande, Saulo Monteiro dos Santos, William Dias
Belangero, Luiz Roberto Stigler Marczyk, Hamilton da Rosa Pereira, Gildásio
de Cerqueira Daltro, Marco Antonio Percope. Registro Nacional de Próteses:
Luiz Carlos Sobânia (presidente), Luiz Sérgio Marcelino Gomes, Roberto
Sérgio de Tavares Canto. Conselho Fiscal 2008: Arlindo Gomes Pardini, Hélio
Barroso dos Reis, Geraldo Rocha Motta Filho, Caio Augusto de Souza Nery,
Marcos Esner Musafir, Tarcísio E. P. Barros Filho.
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Agenda de Eventos
Evento:
		
Data:
Local:
Site:

American Academy of Orthopaedic
Surgeons - AAOS
25 de Fevereiro de 2009 a 1 de Março de 2009
Las Vegas Convention Center - USA Las Vegas USA
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:
Data:
Local:
Site:

XII Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna
29 de Abril de 2009 a 2 de Maio de 2009
Mabu Hotel & Resort Foz do Iguaçu PR Brasil
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: 21º Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e
do Esporte e 9º Congresso Paulista de Medicina do
Esporte
Data: 7 a 9 de Maio de 2009
Local: Centro de Convenções Rebouças São Paulo SP Brasil
Site: http://www.medicinadoesporte.org.br
Evento: 15º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
Data: 21 a 23 de Maio de 2009
Local: Windsor Barra Hotel - Rio de Janeiro/RJ Rio de Janeiro RJ
Brasil
Evento: VI TROIA 2009 - Congresso de Traumatologia em
Ortopedia Infantil - Atualização
Data: 29 a 30 de Maio de 2009
Local: Associação Médica de Minas Gerais Belo Horizonte MG
Brasil
Site: http://www.sbop.org.br
Evento: 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia e 5º
Congresso Brasileiro de Traumatologia Desportiva
Data: 11 a 13 de Junho de 2009
Local: Minascentro Belo Horizonte MG Brasil
Site: http://www.suporteeventos.com.br
Evento:
Data:
Local:
Site:

29º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
25 a 27 de Junho de 2009
Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo SP Brasil
http://www.mao2009.com.br

Evento: XXI Congresso Internacional de Atualização em
Ortopedia e Traumatologia - Ortra Internacional
2009
Data: 9 a 11 de Julho de 2009
Local: Hotel Intercontinental Rio Rio de Janeiro RJ Brasil
Evento: XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Quadril
Data: 3 a 5 de Setembro de 2009
Local: Gramado RS Brasil
Evento: XVI Congresso Sulbrasileiro de Ortopedia e
Traumatologia
Data: 4 a 7 de Setembro de 2009
Local: Centro de Eventos Cau Hansen Joinville SC Brasil
Evento: 41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia - CBOT
Data: 31 de Outubro de 2009 a 2 de Novembro de 2009
Local: Rio Centro Rio de Janeiro RJ Brasil
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