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SBOT
Orgulho nacional
O maior evento ortopédico do
mundo, “Congresso da Academia Americana (AAOS)”, realizado este ano em Las Vegas,
foi enriquecido pela participação marcante do Brasil, como o
país homenageado de 2009. A
SBOT se encarregou de fazer o
restante mostrando sua pujança
através de apresentações impecáveis das atividades realizadas
como Sociedade organizada e
que, sem sombra de dúvida,
surpreenderam todos que não
a conheciam.
Nos intervalos das sessões
científicas, o estande montado
pela SBOT, muito bem localizado, era o “point” de encontro
dos mais de 600 ortopedistas
brasileiros presentes. Tivemos
a oportunidade de conversar
com vários dirigentes da AAOS
e nos ficou claro que, mais do
que uma homenagem, passávamos a ter um reconhecimento
pela SBOT por parte de outras
sociedades que, através de seus
membros, estavam interessados
em saber sobre nossos programas de educação continuada,
treinamento, ações sociais e
integração com a comunidade.
Parabéns aos nossos dirigentes que lá nos representaram
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Moisés Cohen

dignamente e elevaram ainda
mais a imagem da SBOT no
cenário internacional. Outro
grupo de colegas, de forma
não menos importante, elevava
o nome da SBOT através da
campanha de “Carnaval sem
traumas” ocorrida em quase
todas as capitais do país, com o
objetivo de alertar a população
sobre os perigos do trânsito.
A ortopedia está em festa, ao
ver um de seus ex-presidentes,
Professor Walter Albertoni, ser
empossado como reitor da Universidade Federal de São Paulo,
a quem desejamos uma profícua gestão com a certeza de
que sob seu comando levará
a UNIFESP ao lugar que lhe é
devido.
Nesta edição, você irá encon-

trar artigos muito interessantes,
sobre a educação continuada
da SBOT, Plano de Previdência
Complementar aos membros
de nossa sociedade, segurança
no trânsito, Espaço Jurídico,
artigo sobre a economia nacional e sobre o relacionamento
do médico com as instituições
hospitalares.
As colunas fixas como o
Espaço dos Comitês e das
Regionais têm se tornado um
importante meio de comunicação e informação ao membro
da SBOT e com muita alegria
registramos algumas novas sessões, dentre elas a “Divirta-se”,
onde procuraremos trazer ao
ortopedista informações sobre
literatura e cinema, além de um
momento de descontração com
o jogo dos sete erros e fotos
para serem distinguidas nos
passatempos, “Quem sou eu?”
e “Quem serei?”.
Esperamos que você aproveite esta leitura e que como eu
possa clamar: “SBOT, que orgulho de ser seu membro”.

Moisés Cohen
Editor-chefe

Atividades da SBOT
Nossa intenção era falarmos
sobre a crise econômica mundial
e quais as medidas preventivas
tomadas pela diretoria. Um corte
linear, inicialmente de 10% nas
despesas da SBOT, e um rígido
plano de contenção de despesas
está sendo elaborado pelos nossos
tesoureiros, Arnaldo Hernandez
e Patricia Fucs. Portanto, tenham
certeza de que não acreditamos
em marolinha e solicitamos que
façam um grande esforço para o
pagamento da sua anuidade, que
já deve ter chegado ao seu lar.
Optamos, assim, em fazer um
balanço e uma inicial prestação
de contas de nossa administração.
Cinco tópicos foram selecionados:

A homenagem recebida pela
SBOT, através da AAOS como
nação convidada. Momento ímpar
na história da Ortopedia Brasileira
onde a nossa Sociedade, graças a
todos os presidentes que me antecederam, tornaram-na referência,
tanto no campo científico como
organizacional. Este é um assunto
que está bem documentado nas
páginas desta edição.

Em janeiro, foi realizada uma
importante reunião e apresentação

no Fórum da SBOT. A SBOTPREV
encontra-se em fase de regulamentação juntos aos órgãos governamentais, estando previsto o início
de sua comercialização a partir do
segundo semestre.

Romeu Krause

de todos os presidentes das regionais, tarefa coordenada pelo o presidente da Comissão de Integração
das Regionais, Adalberto Visco.
Durante o Carnaval, em conjunto
com a organização do presidente
da Comissão de Campanhas, Sérgio Franco, foi realizada a Campanha “Carnaval Sem Traumas”, que
resultou em uma grande movimentação da comunidade ortopédica
junto à sociedade.

A criação da SBOTPREV, plano
de Previdência Complementar da
SBOT, que foi aprovada durante
a reunião executiva em Campinas
e muito bem aconselhada pelo
economista Carlos Alberto Sardemberg, durante sua palestra

O novo formato deste jornal.
Mais jovial, com novas colunas
para tornar uma leitura agradável a todos. Agradeço ao Moisés
Cohen pelo seu empenho e dedicação nesta nova tarefa.

Palavra do Presidente

J O RN A L da

SBOT

Finalmente, espero que já
tenham recebido a nova RBO, com
novo visual e novo corpo editorial.
Peço que leiam com muito carinho
o editorial do nosso editor-chefe,
Prof. Gilberto Luis Camanho, e
gostaria que suas palavras de
agradecimento aos médicos Márcio Ibrahim, Donato D’ Angelo e
Carlos Giesta fossem minhas palavras. Agradeço ao amigo Gilberto
Camanho por ter aceitado este
desafio, principalmente quando
afirma ser este o maior desafio de
sua vida.
Obrigado Camanho!

Romeu Krause
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Um avanço para
Ortopedia Brasileira
Brasil é homenageado durante o Congresso da American Academy
of Orthopaedic Surgeons – AAOS e destaca-se mundialmente

AAOS

J O RN A L da

SBOT

E. Anthony Rankin (presidente da AAOS), Romeu Krause (presidente da SBOT), Joseph D. Zuckerman (vice-presidente da AAOS), John J.
Callaghan (2º vice-presidente da AAOS) e Osvandré Lech (2º vice-presidente da SBOT)

Reconhecimento internacional nas
campanhas sociais e educativas, referência na ortopedia mundial e maior
contingente de membros afiliados
internacionais, foram alguns dos fatores que levaram o Brasil a ser o grande
convidado de honra do Congresso da
American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS).
Cerca de 600 ortopedistas brasileiros, membros da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia – SBOT,
observaram, aprenderam e compartilharam conhecimentos e experiências
com colegas ortopedistas do mundo

inteiro durante o evento que ocorreu
em Las Vegas, de 25 a 28 de fevereiro.
Para Miguel E. Cabanela, presidente
em fim de mandato da Comissão Internacional da Academia Americana, a
SBOT e a AAOS vêm colaborando há
muitos anos. “Entre os projetos em
cooperação da AAOS e da SBOT estão
alguns cursos de instrução apresentados por líderes da AAOS no Brasil”,
diz ele. Além disso, a SBOT traduziu o
Journal of the AAOS para o português
para os seus membros, assim como
livros e matérias da Academia.

Esta parceria entre Estados Unidos e
Brasil, corporificou-se no Congresso,
mas segundo Romeu Krause, presidente da SBOT, o reconhecimento é
resultado de um trabalho longo, sério,
esforçado, que começou em 1939,
quando a SBOT foi fundada. “Posso
dizer, com convicção, que no Congresso de Las Vegas me coube colher
os louros de um longo e dedicado
labor desenvolvido ao longo de sete
décadas por cada uma das diretorias
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia”.
A decisão de convidar o Brasil a ser
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AAOS
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José D. Zuckerman cumprimenta
Romeu Krause em jantar oferecido aos
ortopedistas brasileiros

Romeu Krause durante Cerimônia de Abertura

a nação homenageada pela AAOS
foi tomada em 2007, na gestão do
ortopedista Marcos Musafir. Para ele,
o convite baseou-se no trabalho e na
influência que a SBOT exerce em todas
as outras sociedades médicas brasileiras. “A nossa sociedade é muito ativa
politicamente, procurando influenciar
políticos e estabelecendo relações
com senadores, deputados e com os
Ministros dos Transportes, da Saúde
e da Justiça. Nosso objetivo é sempre
melhorar a qualidade do tratamento
ortopédico e também a qualidade de
vida do paciente”, explica Musafir,
atual Diretor Médico do Departamento
de Prevenção e da Violência e Lesões
da Organização Mundial da Saúde.

Campanhas sociais:
reconhecimento internacional
A SBOT iniciou suas primeiras campanhas sociais em 1990, com uma
campanha de segurança nas estradas
que estimulava o uso de cintos de
segurança. Além disso, os líderes da
Sociedade pressionaram o governo
a sancionar uma lei da obrigatoriedade dos cintos de segurança. Constantemente preocupada com a saúde
pública, as campanhas abordam também a prevenção da osteoporose e a
alarmante violência no trânsito. Considerados problemas graves no Brasil,
nos Estados Unidos e em outros 20
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países, a discussão resultou na criação
de fóruns permanentes para buscar
soluções.
Todos os anos, durante o Congresso
da Academia Americana serão abordadas soluções para o crescente número
e gravidade dos acidentes de trânsito, principalmente de motocicleta,
e a explosão da demanda de atendimento ortopédico decorrente do envelhecimento da população brasileira,
que multiplica exponencialmente o
número de pessoas na idade de risco
para osteoporose e fraturas complexas
de reparar.
Nas discussões que se seguiram
durante o Congresso, houve consenso
entre os ortopedistas do mundo inteiro
na necessidade de incentivar as campanhas contra a correlação bebida
com direção de veículos. Os médicos
também concordaram em fazer pressão sobre as montadoras de veículos
para que, ao invés de investirem em
novo “design” de faróis, de carrocerias, em vez de dotarem os veículos de
mais modernos equipamentos de som,
valorizem os itens de segurança, freios
mais sofisticados, “air bags” e capacidade maior de absorção de impactos.

Coquetel realizado no Congresso da
Academia Americana

Parabéns, Brasil
Foram diversas as homenagens ao
Brasil e à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia no Congresso

Ortopedistas brasileiros durante a
apresentação de pôsteres brasileiros

Participação brasileira foi uma das mais significativas

da AAOS. O Brasil recebeu reconhecimento especial durante as cerimônias de abertura e foi homenageado
durante toda a reunião, tanto na
recepção reservada como no estande
de Nação convidada.
Romeu Krause recebeu reconhecimento no Café da Manhã do Presidente Internacional realizado no dia
26 de fevereiro. Além disso, o simpósio
internacional intitulado “Controvérsias
Internacionais no Manejo de Problemas Básicos da Coluna”, teve como
palestrantes os ortopedistas brasileiros
Tarcisio Barros, Fernando Façanha e
Luiz Roberto Vialle. “É uma demonstração da força da ortopedia brasileira
no mundo”, diz Romeu.
Extasiado com o resultado da participação brasileira durante o Congresso
americano, o presidente da SBOT
afirma que todas as homenagens
recebidas demonstram a responsabilidade que o Brasil tem com a ortopedia
mundial. “Após este maravilhoso reconhecimento, nossa obrigação é ainda
maior em agregar valores à Ortopedia.
Precisamos ser ambiciosos e procurar,
sempre, melhorar todas as nossas atividades”, finaliza Romeu, orgulhoso
pela SBOT.

AAOS

J O RN A L da

Da esquerda para direita: Tarcisio Barros, Romeu Krause, Patricia Fucs e Flávio Faloppa

SBOT

“Em reunião na
AAOS 2005, sob
a gestão Albertoni, a SBOT foi
convidada como
GUEST NATION País homenageado
em 2007, mas por
razões externas, a Argentina foi a
homenageada. Na AAOS 2009 foi
dado mais um importante passo no
reconhecimento de que a Ortopedia que se realiza no Brasil é uma
das TOP 10, ou seja, uma das 10
melhores do mundo. O destaque
no Jornal da Academia, a promoção
meses antes, a visibilidade na abertura, enfim, a bandeira do Brasil nos
principais auditórios, refletem este
reconhecimento. A SBOT, por seu
tamanho, suas atividades, o respeito
e a seriedade com que cada um de
seus membros lhe dedica, merece
este destaque”.
Marcos Musafir
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Walter Manna Albertoni
assume reitoria da UNIFESP

Reitoria Unifesp

J O RN A L da

SBOT

Foto: Stela Murgel

Cerimônia Oficial emociona todos os convidados e marca
o início de uma nova fase para a Unifesp

Albertoni (à equerda) sendo auxiliado por Ênio Buffalo para fixar o barrete vermelho

Walter Manna Albertoni assumiu
a reitoria da Universidade Federal do
Estado de São Paulo (UNIFESP) no dia
06 de março, no Teatro Marcos Lindemberg, diante de uma plateia lotada
por amigos, docentes, funcionários e
alunos da Universidade.
Com apresentações do Coral da
Unifesp e uma saudação proferida
pelo docente Paulo Pontes, relembrando a vida e a carreira do novo
reitor, a troca do barrete verde pelo
vermelho, que caracteriza e difere a
beca utilizada pelos reitores em ocasiões formais, foi o principal momento
da solenidade que marcou o início da
gestão Albertoni.
Emocionado, o novo reitor destacou a importância daquele instante
como “um acontecimento muito
importante na minha vida profissional e acadêmica”, completando
que aquela conquista representava,
simultaneamente “uma honra e uma
grande responsabilidade”.
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Ele relembrou que a instituição passou recentemente por uma significativa transformação, tornando-se “uma
Universidade plena”, com a criação
de cursos nas três grandes áreas do
conhecimento. Segundo ele, esse é
um processo que ainda está em andamento. “Temos um importante desafio
e vamos continuar nossa expansão com
os campi de Santo Amaro e Osasco”.

Antes de encerrar seu discurso, o
reitor também ratificou publicamente
alguns de seus planos mais imediatos
para a gestão. “Entre nossos desafios,
estão a reforma do estatuto, a mudança
de local da Reitoria, reformulação da
assistência estudantil e federalização
do hospital universitário. Queremos
uma relação de mais transparência em
todas as ações”, concluiu.
Participaram do evento autoridades
como os prefeitos de Diadema, Mário
Realy, e de São José dos Campos,
Eduardo Cury; do secretário municipal da Saúde de São Paulo, Januário
Montone; do secretário municipal de
Esportes, Lazer e Recreação de São
Paulo, Walter Feldman; do secretário
municipal do Verde e Meio-Ambiente
de São Paulo, Eduardo Jorge; do deputado federal Arnaldo Faria de Sá; do
vereador paulistano Gilberto Natalini.
Personalidades do meio acadêmico
também prestigiaram a Posse, como
os professores Marco Antônio Raupp,
presidente da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC), e Tarcisio Barros Filho, diretor em exercício da
Faculdade de Medicina da USP.

Cerimônia Oficial de transmissão de cargo de reitor

J O RN A L da

Comissão de Educação Continuada

SBOT
TEOT 2009

Educação de Qualidade para
todos os Estados brasileiros
Com novos projetos, a CEC visa a alcançar todo o Brasil
proporcionando educação continuada aos ortopedistas

Marcelo Mercadante

Proporcionar uma educação
continuada de qualidade a todos
os associados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Este é o principal objetivo da
Comissão de Educação Continuada – CEC. Segundo Marcelo Mercadante, presidente da Comissão,
o associado exige aprimoramento
e reciclagem de seus conhecimentos. “Por isso, nossa função é cuidar dessa reciclagem, oferecendo
as melhores ferramentas de atualização”, diz.
Para executar esta tarefa da
melhor forma possível, a CEC é
composta por nove membros que
estudam as necessidades do ortopedistas. “Em um país tão grande
como o Brasil, as necessidades
variam muito em cada região”,
ressalta Marco Percope, secretário
da CEC. Devido a esse fator geográfico, a CEC conta com o apoio
das regionais para identificação
das necessidades e dos Comitês
para realização dos cursos e aulas
requisitadas.
Para atender as exigências de
cada Estado brasileiro, a CEC pretende realizar este ano, os Cursos Itinerantes. Segundo Rogério
Fuchs, membro da Comissão e
coordenador do projeto Cursos Iti-
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nerantes, esse modelo será uma
excelente ferramenta de atualização. “Isto vem de encontro
ao que tem sido solicitado com
frequência tanto pelas Regionais
como pelos Comitês. Já temos
14 cursos agendados e esperamos novas solicitações das regionais”, fala. Ele avisa também que
a Regional interessada só precisa
informar quais são as suas necessidades. “Após contato da Regional, estruturaremos o formato do
curso com os Comitês”.
A educação via Internet também
é uma das melhores ferramentas
de atualização à distância. Mercadante aponta os programas
Eco Online e Ortho Online como
ótimas formas de atualização dos
médicos. “São aulas interativas

onde os ortopedistas têm a oportunidade de participar com perguntas e comentários”, explica.
Este ano também devem ocorrer mudanças nos Casos Clínicos
disponibilizados no site da SBOT.
“Pretendemos apresentar um caso
novo a cada quinze dias, proporcionando uma maior troca de
conhecimento entre os ortopedistas”, fala Hélio Fernandes, membro da CEC e responsável pelo
projeto Casos Clínicos.
Serão apresentados também
casos de outras subespecialidades. “Começamos com fraturas,
agora pretendemos apresentar
casos sobre áreas mais específicas, como joelho, pé, tornozelo e
mão, além de casos da pediatria”,
promete Hélio.

J O RN A L da

SBOT
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Carnaval sem Traumas
Com a participação intensa das regionais, a
campanha idealizada pela SBOT atinge o objetivo de
alertar a população sobre os perigos no trânsito
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia realizou, no dia
20 de fevereiro, a campanha “Carnaval sem Traumas”, em uma tentativa de reduzir o número de acidentes que tradicionalmente aumentam
muito nessa época, como decorrência da conjunção bebida alcoólica e/
ou drogas com direção.
Coordenada pelo presidente da
Comissão de Campanhas Públicas
e Responsabilidade Social da SBOT,
Sergio Franco, a campanha teve
como principal objetivo tentar reduzir o número de vidas perdidas. Para
alertar a população sobre os perigos
desta combinação, médicos ortopedistas entregaram bonés, camisetas
e folhetos nas principais ruas e avenidas das cidades brasileiras durante
todo o dia.
Confira o esforço e empenho das
regionais da SBOT:
Acre
Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),
DETRAN Acre e da Associação dos
Deficientes Físicos do Acre, a campanha contou com a participação dos
ortopedistas e alcançou a população
local. “Acredito que conseguimos
divulgar muito bem a nossa preocupação em salvar vidas no trânsito”,
orgulha-se Roberta Pinho, presidente da SBOT Acre.
Amazonas
Com participação dos residentes
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Acre

dos serviços do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e do
Hospital Adriano Jorge (HGAJ), a
campanha incluiu palestras aos
residentes, funcionários e alunos
da Faculdade de Medicina. Também foram distribuídos panfletos
informativos durante os dias 20 e
21, em um grande e movimentado
cruzamento da cidade.
Ceará
Em parceria com a Polícia Rodoviá-ria Federal, a campanha foi realizada no Posto da PRF, localizado
no km 17 da BR-116. Segundo
Marcelo Cortez, presidente da
SBOT Ceará, o objetivo da ação de
educar os cidadãos da necessidade
de alguns cuidados no trânsito, foi
atingido com sucesso.
Distrito Federal
Durante todo o dia, a Equipe de
voluntários entregou folhetos em
um dos principais cruzamentos da
cidade. Segundo Ériko Filgueira,
presidente da SBOT Distrito Federal,
todos foram sensibilizados. “A aceitação e a repercussão na população
foi ótima”. Com ampla cobertura da
imprensa, atingimos o objetivo de
informar sobre os riscos do álcool e
de não usar o cinto de segurança no
banco de trás dos veículos.
Espírito Santo
Foram realizadas abordagens
educativas na Praia de Camburi,

Amazonas
Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Mato G rosso

ul
Mato G rosso do S

Minas G erais
Rio de Janeiro

em Vitória, em frente ao Clube
dos Oficiais da Polícia Militar, e na
Rodovia do Sol, em Vila Velha, próximo ao Hotel Olímpia. Segundo o
presidente da SBOT ES, João Carlos de Medeiros Teixeira, o foco da
ação foi que o carona esteja reforçando para o amigo ou parente
que for pegar o volante sobre os
riscos de dirigir alcoolizado.

Ações semelhantes também foram
deflagradas pela SBOT MG em Uberaba, Sete Lagoas, Ipatinga, Juiz de
Fora, Divinópolis, Poços de Caldas
e Montes Claros. “Nossa proposta
é ajudar a pôr fim às trágicas estatísticas das rodovias e sensibilizar os
passageiros dos veículos”, falou o
presidente da regional, Marco Antônio de Castro Veado.

Goiás
Realizada nos postos policiais
rodoviários nas saídas de Goiânia
– Caldas Novas, Goiânia – Cidade
de Goiás e Goiânia – Anápolis,
se estendendo até a cidade de
Aruanã, a campanha “Carnaval
sem Traumas” da Regional de
Goiás alertou a população sobre
a importância do uso de cinto de
segurança, respeito à velocidade e
o perigo de ingerir álcool quando
for dirigir.

Paraná
Foram distribuídos cerca de 800
panfletos, bonés e camisetas no
centro de Curitiba pela diretoria da
SBOT Paraná. A campanha também
foi amplamente divulgada através
da grande imprensa.

Maranhão
Coordenada pelo presidente da
SBOT Maranhão, Sebastião Vieira,
foi realizada uma blitz educativa na
cidade com o objetivo de alertar e
orientar motoristas e motociclistas
sobre como precaver-se de acidentes no trânsito.
Mato Grosso do Sul
Vestindo camisetas e bonés da
campanha, uma equipe de 11 voluntários divulgou e alertou a população sobre os perigos da combinação álcool e trânsito. Para Cláudio
Mancini, presidente da SBOT MS, a
reação da população foi muito boa.
“Recebemos diversos comentários
aprovando a campanha da SBOT”.
Minas Gerais
Em Belo Horizonte, a campanha
contou com apoio de empresas privadas e da Polícia Rodoviária Federal.

Pernambuco
A campanha da SBOT Pernambuco
foi realizada em um cruzamento da
avenida mais movimentada de Recife
e prosseguiu em ritmo carnavalesco
no Bloco Fundo do Poço, fundado
por ortopedistas do Recife, sucesso
nas ruas durante o Carnaval.

Campanhas Públicas

J O RN A L da
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Rio de Janeiro
A campanha da SBOT RJ, organizada e capitaneada por José Sérgio
Franco, atuou em movimentada
esquina da praia de Copacabana,
com faixas, distribuição de folders, camisas e bonés. Alertando
a população para os perigos da
associação da bebida alcoólica
com a direção, a campanha teve
grande repercussão com uma resposta positiva da população.
Rio Grande do Sul
A campanha foi realizada em um
ponto de grande concentração de
acidentes da cidade de Porto Alegre. A SBOT Rio Grande do Sul participou com uma equipe de voluntários que distribuiu panfletos de
advertência à população.
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Roraima
Em Roraima foram realizadas parcerias com o Conselho Regional de
Medicina do Estado de Roraima –
CRMRR e DETRAN, que ajudaram
a divulgar a campanha. Através de
blitz educativa nas ruas do Estado,
foram entregues panfletos sobre a
importância dos cuidados necessários no trânsito.
Santa Catarina
A campanha foi desenvolvida
nas cidades de Florianópolis e de
Joinville, onde ortopedistas e acadêmicos de medicina distribuíram
panfletos e repassaram orientações
de segurança contra acidentes de
trânsito junto aos motoristas e passageiros de automóveis. A população aprovou e elogiou a atuação da
entidade médica. A ação foi coordenada pelo presidente e vice-pre-
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Sergipe

Santa Catarina
sidente da Regional Santa Catarina,
os médicos Valdir Steglich e André
Andujar, respectivamente.
Sergipe
Com apoio da Superintendência
Municipal de Transporte e Trânsito
(SMTT), foram entregues panfletos
na confluência de duas das mais
movimentadas avenidas da capital, além de divulgação no Posto
da Polícia Rodoviária Federal, localizado na estrada que dá acesso

Pernambuco

a Salvador e Maceió. Para o presidente da SBOT Sergipe, a campanha foi um sucesso. “Acredito
que atingimos o nosso objetivo em
alertar a população”, disse.

Jornal da SBOT e a
Dignidade Profissional
Desde que o Jornal da SBOT
foi criado (inicialmente como
Boletim em 1987), nos preocupamos em debater temas relativos à ética, honorários médicos e, principalmente, à Defesa
Profissional, pois entendemos
que são os temas que mais discutem 80% dos ortopedistas
“classe média” (aqueles que
dependem basicamente dos
convênios), 15% que vivem
apenas de empregos públicos
ou particulares, e apenas 5%
que vivem da clínica particular.
Na SBOT, que abrigará brevemente 10 mil ortopedistas,
a Educação Continuada tem
tantos mecanismos de atuação, tantos Congressos, Jornadas e Cursos pelo Brasil afora,
que chegamos a ter atividades
científicas agendadas para a
mesma data. É, portanto, uma
Comissão que “anda” sozinha.
A Comissão de Ensino e
Treinamento, que se tornou a
“vitrine” da Sociedade, e que
é referência nacional (até internacional), também já atingiu o
nível de excelência, não precisando mais de nenhuma preocupação por parte da nossa
entidade maior.
De que vale um residente
muito bem formado, com R4
que lhe permite escolher uma
subespecialidade, se enfrentará
no “mercado” subempregos,
submetido a condições de tra-

George Bitar

balho e técnicas muito distantes daquelas utilizadas durante
o seu período de residência?
Há os que seguem o perigoso
caminho das soluções individuais que os atrelam a “esquemas” nem sempre éticos.
Isso é muito importante para
a formação ética do médico,
bem como para valorizar-se e
tornar-se exemplo de bom cidadão, humano como a profissão
exige. Qual é a profissão que
permite que façamos o bem
para tantas pessoas que atendemos em um único dia?
As alternativas para um bom
exercício da profissão, com
debate de ideias, entrevistas
ou artigos polêmicos criam no
jovem ortopedista um senso
crítico fundamental para sua

atuação nos locais de trabalho,
com muito mais embasamento
para lutar contra honorários vis,
contra normas ditadas pelos
planos de saúde (absurdas) e
não aceitando imposições de
hospitais maus pagadores e
que retém nossos honorários.
É claro que o Jornal não pode,
exclusivamente, tratar desses
assuntos, mas também não
deve ser apenas um divulgador
das atividades da Diretoria ou
de Congressos realizados ou a
realizar. Não pode também ser
um veículo de autopromoção.
Há algum tempo fizemos uma
pesquisa sobre quantos sócios
da SBOT liam o Jornal e ela mostrou que 85% o faziam regularmente. Pesquisamos entre membros da Diretoria e das Comissões
quantos liam os jornais da nossa
entidade de classe e a maioria
informou que muitas vezes nem
sequer abriam a embalagem.
Posto isso, temos a certeza
que o novo Editor-Chefe, o
dinâmico Moisés Cohen, saberá
conduzir o Jornal da SBOT da
melhor forma possível dentro
do espírito de servir sempre os
interesses da população por nós
atendida, indiscriminadamente,
e do ortopedista brasileiro, que
é a razão de ser da SBOT.

Artigo
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George Bitar
Editor Associado
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SBOT inova com a criação de Plano
de Previdência Complementar
À frente de outras sociedades e associações médicas, a SBOT cria
Plano de Previdência Complementar visando a segurança de seus
associados no futuro
A Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
sempre se preocupou com seu
associado. Por isso, foi criada
a Previdência Complementar da SBOT. Em entrevista,
o presidente da Comissão de
Benefícios e Previdência Social,
Ricardo Esperidião explicou
quais serão as vantagens para
os membros da Sociedade.
Como está o processo de
implantação da SBOTPREV?
O processo está em fase de
tramitação de documentos e
de entrada dos mesmos junto
à Secretaria de Previdência
Complementar do Ministério
da Previdência Social. O início das atividades do Plano de
Previdência Complementar da
SBOT se dará após a aprovação
da Secretaria, que deve ocorrer
até junho deste ano.
Como irá funcionar a
Previdência Complementar?
A Previdência Complementar (SBOTPREV) funcionará em
conformidade com a legislação pertinente. Ou seja, com
uma estrutura formada por um
Conselho de Administração,
uma Diretoria Executiva e um
Conselho Fiscal, compostos por
membros da SBOT.
Além disso, existe, obrigatoriamente um agente que cuida
dos ativos, no caso após várias
pesquisas e estudos, se optou
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Ricardo Esperidião

pelo Banco Icatu Hartford.
Também foi definida a empresa
Mongeral Aegon como um
agente administrador e vendedor dos planos de previdência
privada.
O que o membro precisa
fazer para contratar o
serviço? Familiares também
podem participar?
Os membros da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia serão procurados
pela Mongeral Aegon,
agente responsável pela
força de vendas dos planos. Junto de cada membro, serão discutidas
as necessidades e
anseios
referentes
à aposentadoria,
seguro de vida e
invalidez. A SBOT
está adequando
seu estatuto, com
a criação de membro
familiar para possibilitar a
inclusão do cônjuge e filhos
dentro da SBOTPREV.

Qual é a diferença da
Previdência Complementar
da SBOT para outros tipos
de previdência?
As diferenças entre adquirir
um plano de previdência de
um banco ou da SBOTPREV são
várias e as principais são: rentabilidade maior e pelo menor
custo de administração e carregamento; transparência na
administração dos recursos
podendo o beneficiário, a qualquer tempo, ter acesso a sua
conta- benefício. Outro importante diferencial é que estamos
criando o primeiro Fundo de
Pensão de uma especialidade
médica, demonstrando a preocupação da SBOT para com
seus membros e familiares.
Tenho certeza que estamos
criando um embrião para que
outras especialidades médicas
façam sua adesão à SBOTPREV.

Ortopedistas apoiam Lei
que torna Airbag obrigatório
A Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia apoiou a decisão da
Câmara dos Deputados, que aprovou
projeto que torna o “airbag” obrigatório em todos os automóveis. Sancionada
pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva,
a medida prevê que todos os veículos
tenham airbag no assento do motorista
e do carona.
O secretário-geral da SBOT, Flávio Faloppa, afirmou que, embora a inclusão do
“airbag” possa encarecer o custo dos
veículos, como alega a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, todo investimento em segurança
é importante porque, no longo prazo,
“resultou em menos acidentes, menor
número de vítmas e menor custo em
tratamentos hospitalares”.
Faloppa lembra que também houve

resistência quando da obrigatoriedade
do cinto de segurança, item que já evitou milhares de mortes até hoje, e que
provocou uma economia muito grande
em atendimentos hospitalares.
“Os ortopedistas que estão na linha
de frente dos prontos-socorros e hospitais, conhecem bem o custo pessoal e
familiar dos acidentes com veículos”,
disse o médico, lembrando ainda do
prejuízo da incapacitação temporária de
um chefe de família que, vítima de uma
fratura ou de uma lesão da face, deixa
de prover o sustento de seus dependentes durante a convalescença.
A SBOT, que acompanhou atentamente a discussão do projeto na
Câmara, tem trabalhado juntamente
com o Ministério da Saúde para reduzir
os acidentes de trânsito, que implicam

em gastos de 28 bilhões de reais anuais pelo Governo. Um estudo do Centro
de Experimentação e Segurança Viária
indica também que, fosse o “airbag”
já obrigatório, 3.426 mortes no trânsito
teriam sido evitadas de 2001 a 2007.

Segurança
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Flávio Faloppa , secretário-geral da SBOT
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O Senador Jarbas e a Bruzundanga
Quem ficou surpreso com a
entrevista do Senador Jarbas Vasconcelos, não o conhece ou, deliberadamente, esquece sua trajetória política.
Nem os mais ferrenhos adversários podem lhe negar os atributos
do destemor e coragem cívica.
Correu riscos efetivos se colocando entre os chamados “autênticos” do então MDB em todo
processo político de transição do
regime autoritário para o regime
democrático.
Outro ponto relevante: franqueza e lealdade para com os
adversários e aliados, a despeito
da retórica contundente.
É o seu estilo. Seu modo de
fazer política. E estilo é como o
nariz, cada um tem o seu. Não significa que seja melhor ou pior; que
garanta maior ou menor sucesso
na competição política, até porque não existe uma receita pronta
para o que se possa considerar
êxito nesta complexa empreitada.
É diferente. E esta diversidade de
estilos é que dá um colorido à vida
e, em especial, à vida das democracias.
Em certos momentos, Jarbas não
hesita em usar o martelo.
No mundo das ideias e no espaço
da política, há momentos em que
é preciso usar o martelo. Existiam
e existem intelectuais, jornalistas,
pensadores que “filosofam com
o martelo” e investem contra
ideias dominantes, verdades cristalizadas, e dogmas irredutíveis.
Existiam e existem políticos que,
vez por outra, largam de mão as
conveniências, os panos mornos, a
dissimulação, para dar um choque
no faz-de-conta da realidade mistificada. Usa o martelo. Ou a alta
voltagem do que Dora Kramer,
socorrendo-se de Al Gore, chamou
de “verdade inconveniente”.
É preciso, de vez em quando,
dar e receber choques. É preciso
chacoalhar a letargia do conformismo, a subserviência asquerosa,
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a indignação reprimida, a venalidade descarada sem medir preços e consequências imediatas. O
futuro manifestará, mais cedo ou
mais tarde, um agradecido reconhecimento.
E não me venham com o argumento cínico do “tem que provar”. Jarbas não usou a retórica
jurídica. Não falou como advogado, logo seu discurso não é o
libelo dos tribunais do júri. Jarbas
se expressou através de um dos
direitos fundamentais do estatuto
universal dos direito políticos: o
direito de opinião. No caso dele,
Senador, devidamente protegido
pela imunidade parlamentar cuja
serventia é, precisamente esta, e
não assegurar a impunidade dos
delinquentes, travestidos de representantes do povo.
Para denunciar o lodo moral e a
mediocridade política, cada uma
usa a arma de que dispõe. Jarbas usa o mandato de Senador e
a retórica política, legitimado que
está, como representante do povo
pernambucano.
Outros, um escritor, por exemplo, usa a literatura para desvendar o Brasil real aos olhos embaçados de sua população. Isto me
remete a uma obra clássica de
Lima Barreto “Os bruzundangas”,
postumamente publicada (1923).
O mulato Afonso Henriques de
Lima Barreto foi grande escritor
e jornalista. Encarava a literatura
com uma função social. Suas assumidas inclinações anarco-socialistas, inspiraram a crítica mordaz da
sociedade de sua época, notadamente da República Velha e, como
escritor militante, alimentava ele
a esperança de despertar forças
renovadoras de costumes sociais e
práticas políticas.
O autor de “O triste fim de Policarpo Quaresma”, um mestre da
sátira e da ironia, retrata, em diário de viagem, um país imaginário
cujas mazelas – os privilégios, o
poder oligárquico, as sanguessu-

gas do erário, as desigualdades
sociais, os apaniguados, os retrógrados, as propinas, o nepotismo
– estavam entranhados nos costumes e na cultura política.
Bruzundanga, que era um
decalque ficcional do Brasil,
estava, assim, organizado: o Presidente, um deslumbrado idiota,
era o “Mandachuva”; a Justiça
era denominada “Chicana”; dez
mil burocratas, não concursados
(comissionados de hoje), formavam a “Guarda do Entusiasmo”,
uniformizados de “povo”, para
dar “vivas” ao chefe sem risco de
a massa ignara errar o seu nome;
o grande nome das finanças era o
deputado Felixhimino Ben Karpatoso, situacionista e continuista,
relator do orçamento que pregava menos impostos e aumentava a taxa sobre “o bacalhau da
Noruega” e sobre todos os produtos concorrentes com os nacionais; o sistema eleitoral era viciado
e, na falta de bolsas, os meios de
convencimento do eleitor eram
os “coronéis”, os “cabalistas”, os
“capangas”, os “fósforos” (votavam pelos mortos ou ausentes)
e a ata falsificada pelo “bico da
pena”.
Bruzundanga tinha Constituição
com artigos muito bons, inclusive,
um nas disposições gerais que
determinava: “Toda vez que um
artigo desta Constituição ferir os
interesses de parentes da ‘situação’ ou de membros dela, fica
subentendido que ele não tem
aplicação ao caso”. Maravilha!
Lima Barreto foi o arauto do Brasil contemporâneo; Jarbas revisitou a Bruzundanga. É isso aí, tudo
uma coisa só, e estamos conversados.
Gustavo Krause
Ex-ministro da Fazenda no
governo Itamar Franco e
ex-ministro do Meio Ambiente
no primeiro governo Fernando
Henrique
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A solução de conflitos
através da arbitragem
O instituto da arbitragem foi
criado pela Lei 9307/96 para solucionar disputas e dirimir conflitos
relativos a direitos patrimoniais disponíveis, aqueles que podem ser
objeto de compra, venda ou cessão. Trata-se, portanto, de um processo extrajudicial conduzido por
um árbitro, pessoa especializada
na matéria em discussão, eleito
pelas partes que, ao decidir, proferirá uma sentença de natureza
arbitral. Tal decisão, revestida de
imparcialidade e neutralidade, tal
qual a judicial, tem força legal e,
por conseguinte, pode ser executada pela Justiça Estatal, fazendo
coisa julgada.
Mas nem sempre foi assim.
Antes do advento da citada lei,
que trouxe grande modificação
ao ordenamento jurídico processual, a decisão do árbitro precisava ser homologada pelo Poder
Judiciário. Assim, restando claro o
desejo do legislador de equiparar
os efeitos de ambas as decisões,
a arbitral e a judicial, a sentença
arbitral ganhou mais independência, autonomia e eficácia.
Paralelamente, a incontestável
morosidade e alto custo do processo judicial, sob forte alegação
de ineficácia pelos usuários do sistema, torna fundamental a busca
por novos caminhos para a resolução de conflitos.
Nos termos da Lei 9307/96, se as
partes não convencionarem o prazo
final para a apresentação da sentença, o que lhes é permitido fazer,
em seis meses a decisão deverá
ser proferida. Cabe notar, então,
que, com considerável economia
e em tempo exíguo, os envolvidos
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no processo de arbitragem veem
a solução do seu problema. Eis a
razão pelo qual a arbitragem vem
ganhando evidência.
A esta altura, muitos talvez
estejam se perguntando: Por que
esta matéria no Jornal da SBOT?
As informações aqui tratadas, de
forma bem singela, foram adquiridas em recente curso realizado
pela Conciliare – Câmara de Arbitragem, Mediação e Resolução
de Conflitos, em 7 de fevereiro,
por esta Assessora Jurídica que
logo viu uma possibilidade para a
melhor definição de contratos de
prestação de serviços em saúde.
Assim como os grandes escritórios de advocacia estão substituindo a eleição de foro judicial
nos contratos pelas câmaras arbitrais para dirimir dúvidas sobre a
aplicação das cláusulas avençadas,
acreditamos que a relação de prestação de serviços entre médicos
e operadoras de planos de saúde
possam ser regidas e decididas,
diante de um conflito instalado,
pelo instituto da arbitragem.
Naturalmente, não será do dia
para a noite que tal mudança
ocorrerá. Tudo dependerá de

conhecimento da matéria, amadurecimento e convencimento
dos envolvidos para a introdução da cláusula arbitral nos contratos, desde que tenham como
mútuo objetivo a solução ágil de
eventual conflito. Além disso, é
importante ressaltar que os procedimentos em matéria arbitral correm de maneira confidencial, pois
o processo é sigiloso e com alta
especialidade, já que os árbitros
escolhidos devem ser especialistas
na causa em questão.
Com todos os enumerados facilitadores, no nosso entender, a
adoção da arbitragem nos contratos de prestação de serviços médicos trará um grande diferencial a
todos. Verificamos, inclusive, um
importante fator de composição
das relações no setor, pois ao fazer
tal escolha, as partes poderão definir pela cláusula arbitral aberta,
aquela na qual todas as regras e
detalhes do contrato ficam explicitamente definidos. Na verdade,
será um grande divisor de águas
que poderá colocar um ponto final
nos grandes atritos ocorridos entre
médicos e operadoras, ou pelo
menos propiciar a eles um canal
viável de discussões, voltadas a
definições de patamares mais justos para ambos.
Lançamos a ideia para que
todos possam pensar a respeito e,
havendo concordância, sugerirmos
à SBOT a organização de um fórum,
aproximando os interessados.

Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica

atualizar seu cadastro para participar do Almoço no Rio de Janeiro”, finaliza.

foto: César Teixeira/AMB

SBOT eleita pela AMB

Radar SBOT
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Envie seu trabalho
para o 41ºCBOT
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O próximo Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia já está recebendo
trabalhos científicos para avaliação. Os interessados devem enviar o material até o dia
31 de maio. A Comissão Científica escolherá
os melhores trabalhos que serão apresentados e comentados durante o Congresso.
As inscrições para pôsteres eletrônicos
também vão até o dia 31 de maio e devem
ser feitas através do site do 41º CBOT, no
endereço: www.cbot2009.com.br.

Ortopedia feminina
Para unir a ortopedia feminina brasileira,
será realizado no próximo Congresso de Ortopedia e Traumatologia, o Almoço das Ortopedistas. Segundo Patrícia Fucs, 2ª Tesoureira
da SBOT, a participação das mulheres ortopedistas é muito importante. “Só nos unindo
é que vamos mostrar que a SBOT também é
feita de mulheres magníficas”, diz. Ela ressalta, ainda, a importância da atualização do
cadastro junto à Sociedade. “Através dessa
atualização, vamos nos aproximar durante os
eventos e encontros da SBOT. Não deixe de

Durante reunião realizada na Associação Médica Brasileira (AMB) no dia 19 de
março, a Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia foi uma das 14 sociedades
de especialidade eleitas para representar
o Conselho Científico dentro do Conselho
Deliberativo da AMB. A SBOT esteve entre
as mais votadas. São sete vagas para especialidades cirúrgicas, cinco para especialidades clínicas e duas para área de diagnóstico.
Segundo Edmund Baracat, diretor científico
da AMB, “é muito importante que os eleitos
participem ativamente das reuniões do Deliberativo, que é o Conselho mais importante
da AMB”.

SICOT 2009
A Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) irá
realizar entre os dias 29 de outubro e 1 de
novembro, o Sixth SICOT / SIROT Annual International Conference em Pattaya, na Tailândia. Informações sobre o evento no site:
www.sicot.org.
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Mato Grosso do Sul

Empossada nova diretoria

VI Jornada de Ortopedia e
Traumatologia

Marco Antônio de Castro Veado durante
discurso da posse

A nova diretoria da SBOT-MG, tomou
posse em 05 de fevereiro em solenidade
realizada na Associação Médica de Minas
Gerais, em Belo Horizonte, com presença
de dezenas de ortopedistas e convidados.
Entre as autoridades presentes, o vicegovernador do Estado, Antônio Augusto
Anastasia, representando o governador
Aécio Neves.
À frente da regional mineira, Marco Antônio de Castro Veado comandará a entidade durante todo este ano, trocando de
cargo, em 2010, com o seu vice-presidente
Gilberto Francisco Brandão. Os demais
membros da diretoria são: Ildeu Afonso Almeida Filho, 1º Secretário; Rodrigo Galinari
Costa Faria, 2º Secretário; Wilel Almeida
Benevides, 1º Tesoureiro; Edson Barreto
Paiva, 2º Tesoureiro.
Até o final de seu mandato, Marco Antônio tem como metas investir mais na defesa da profissão com foco na atualização
científica continuada, de forma a manter o
excelente nível de qualificação da ortopedia mineira e pretende trabalhar em prol da
melhoria dos honorários pagos pelos planos e seguros de saúde, e também na correção da defasagem existente na remuneração dos ortopedistas no serviço público.
Também promoverá cursos preparatórios
para a prova de especialistas e ainda realizar campanhas de prevenção de acidentes
de trânsito.

Errata
Diferentemente do que foi publicado
na última edição do Jornal da SBOT,
n° 84, na pág. 24, o ortopedista Egon
Erich Hennig da SBOT Regional de Rio
Grande do Sul, foi indicado como membro Emérito da SBOT.

Estão abertas as inscrições para a VI Jornada de Ortopedia e Traumatologia que
acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro,
na cidade de Jardim, Mato Grosso do Sul.
Os interessados em participar devem acessar o site da SBOT-MS (www.sbotms.org.
br) para mais informações e inscrições.

Verdadeira representante dos ortopedistas do Rio de Janeiro e que durante anos
vem solidificando sua posição junto à SBOT
nacional, a SBOT-RJ tem atuação importante
e significativa nos destinos da ortopedia
fluminense. “Acredito que neste momento
poderemos ser de grande ajuda à Secretaria
Municipal e Estadual de Saúde nos programas de recuperação da ortopedia fluminense, tão importante não só para nossos
colegas mais também para a população do
nosso Estado”, ressalta o novo presidente.

Ceará
Programação Científica de
2009

Rio de Janeiro
Nova Diretoria

A SBOT-CE inicia sua programação científica de 2009 nos dias 03 e 04 de abril
com o Simpósio de Atualização em Cirurgia do Trauma. Com palestras de João
Antônio Matheus Guimarães, Professor do
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), e sob a coordenação de Roberto Bruno Filho e Marco Antônio Rocha
Afonso, o Simpósio abordará temas como
osteossíntese com haste intramedular bloqueada, a utilização de placas bloqueadas,
complicações pós-osteossíntese e fraturas
em idosos.
Além deste primeiro encontro, a SBOTCE vai realizar ainda o Simpósio de Reconstrução Articular, nos dias 05 e 06 de junho,
o Simpósio de Medicina do Esporte, no
mês de agosto, o XIV Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará
(COTECE), em setembro e o Simpósio de
Trauma Pediátrico, nos mês de novembro.

Espaço das Regionais
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Minas Gerais

SBOT

Rio Grande do Sul
Priorizando a Educação
César Fontenelle (à direita) passa o
martelo de prata (símbolo da ortopedia
fluminense) para Ney Pecegueiro (à
esquerda)

No dia 30 de janeiro de 2009, no Hotel Intercontinental, cerca de 300 convidados estiveram presentes na Posse da nova diretoria
da SBOT Regional do Rio de Janeiro. A nova
diretoria será presidida pelo ortopedista Ney
Pecegueiro durante o biênio 2009/2010.

Em dezembro de 2008 aconteceu o segundo simulado para o Exame de Obtenção
do TEOT, encerrando o Programa Teórico
com 10 módulos, realizados aos sábado
durante todo o ano. O simulado consistiu
em uma prova teórica e prática, aos moldes
do exame realizado pela SBOT.
Abrangendo todas as áreas da Ortopedia
e Traumatologia, a preparação dos residentes para o TEOT é uma das prioridades da
Regional RS e tem um alto índice de aprovação dos alunos.
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Espaço dos Comitês

SBOT
Patologia da Coluna
Vertebral

Trauma Ortopédico

Congresso 2009: inovação,
tecnologia e lazer
“Será realizado de 29 de abril
a 2 de maio, o XII Congresso da
Sociedade Brasileira de Coluna
na cidade de Foz do Iguaçu Paraná. O evento terá um PréCongresso em conjunto com
a Sociedade de Pesquisa da
Escoliose. Pela primeira vez, a
SRS - Scoliosis Research Society
traz sua estrutura educacional
ao Brasil.
Estamos aguardando por
você.
Edson Pudles
Presidente do XII Congresso
Brasileiro de Cirurgia da Coluna

Asami de
Reconstrução e
Alongamento Ósseo
Novidades no Comitê
O site do Comitê Asami está
sendo totalmente reformulado e
as novidades já podem ser conferidas em www.asamifix.com.
br. O Comitê também disponibilizará um canal de comunicação que possibilitará, inclusive,
o recadastramento junto ao
Comitê. Hilário Boatto, presidente do Comitê ressalta que a
programação científica do Dia da
Especialidade e do Curso Básico
que ocorrerá durante o 41° CBOT
já está sendo elaborada. Ele avisa
também que o 4° Curso Teórico
Prático de Reconstrução e Alongamento Ósseo ocorrerá em
dezembro. “Desta vez o curso
será realizado em conjunto com
o Comitê de Medicina e Cirurgia
do Tornozelo e Pé”, explica.
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Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e do Pé. As
250 primeiras inscrições são
gratuitas. Após, será cobrado
o valor de R$ 50,00. Para participar do curso a inscrição no
congresso deverá estar quitada.
Confira a programação completa do evento no site oficial:
www.congpe2009.com.br.

Artroscopia
13° Congresso de Artroscopia

Ortopedia Pediátrica
Convidado internacional no VI
TROIA
Está confirmada a presença do
médico David Skaggs no VI Congresso de Trauma Ortopédico
Infantil Atualização (TROIA). O
evento acontecerá em Belo Horizonte, nos dias 29 e 30 de maio.
Inscrições e informações através
do telefone (31)3292-5032, com
Débora. Confira a programação
no site: www.sbop.org.br

Medicina e Cirurgia
do Tornozelo e Pé
Curso AO Pré-Congresso

No dia 29 de abril será realizado o Curso AO Pré-congresso
- “Trauma Complexo do Tornozelo e Pé”, em Florianópolis,
antecedendo o 14° Congresso

Durante o 40° CBOTCHÊ! foi
eleita a nova diretoria do Comitê
de Artroscopia. Composta por
Sérgio L. Checchia (presidente),
José Luis Runco (Vice-presidente), Carlos Gorios (1° Secretário), Ernane Avelar Fonseca (2°
Secretário), Benno Ejnisman (1°
Tesoureiro), Caio Nery (2° Tesoureiro), Rames Mattar Jr. (Diretor
Científico) e Paulo R. P. Rockett
(Diretor de Defesa Profissional),
a nova diretoria organizará o
13° Congresso de Artroscopia
que será realizado juntamente
com o Comitê de Trauma do
Esporte. O evento acontecerá
entre os dias 11 e 13 de junho
em Belo Horizonte e será presidido pelo ortopedista Glaydson
G. Godinho. Já estão confirmados Alexandro Castagna da Itália, especialista em artroscopia
do ombro; Don Johnson dos
Estados Unidos, especialista em
artroscopia do joelho e Niek Van
Dijk da Holanda, especialista em
artroscopia do tornozelo.
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RESPOSTA: • Botão do paletó do Ricardo Esperidião • Prendedor de gravata no Paulo Lobo • Gravata do Luis Eduardo Munhoz da Rocha • Dedo do Newton Tristão
• Franja do José Eduardo Simionatto • Vaso que está entre José Eduardo Simionatto e Newton Tristão • Lâmpada do teto

Confira as respostas na próxima edição

Me formarei em 1982 e serei professor adjunto do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp.
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Resultados na próxima edição

SBOTdá a dica
Livro

O olhar

de J. A. Gaiarsa (Editora Ágora; 152
páginas; 33,90 reais)
“Uma imagem vale mais do que mil palavras” é o mote que orienta o livro O olhar,
lançamento da Editora Ágora. Com base em
seu extenso conhecimento de psicoterapia
e medicina, J. A. Gaiarsa destaca a importância do sentido da visão para compreen-

dermos o mundo que nos cerca. Extremamente subestimado nos dias de hoje – em
que a racionalidade excessiva prioriza a fala
acima de qualquer outro sentido quando se
trata da comunicação –, o olhar ocupa lugar
central nas relações humanas, permitindo a
percepção de gestos, expressões e tensões
determinantes para a apreensão do sentido
global de um diálogo.

FILME

Gran Torino

(de Clint Eastwood, 2008 – 116 min,
Drama)
Walt Kowalski (Clint Eastwood) é um
funcionário aposentado e ex-combatente
da Guerra da Coréia que preenche seus
dias fazendo consertos dentro de casa,
cuidando de seu carro, um Gran Torino de

1972, e tomando cerveja na porta de sua
casa enquanto acompanha o movimento
da rua. Sua rotina muda quando seu vizinho coreano, Thao, tenta roubar seu Gran
Torino. Inflexível e com determinação inabalável, se vê forçado pelos vizinhos imigrantes, a confrontar seus próprios preconceitos
e a conhecer os laços familiares, tão pouco
valorizados por sua família.
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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
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Comissões da SBOT

SBOT
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:
Data:
Local:
Site:

15º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
21 a 23 de Maio de 2009
Windsor Barra Hotel Rio de Janeiro RJ Brasil
http://www.trauma2009.com.br

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.artroscopiaesporte2009.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: X Congresso Paranaense de Ortopedia e XVIII Encontro
Heinz Rücker da SBOT - PR
Data: 13 a 15 de Agosto de 2009
Local: A DEFINIR Curitiba PR Brasil
Evento:
Data:
Local:
Site:

XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Quadril
3 a 5 de Setembro de 2009
Centro de Eventos do Hotel Serrano Gramado RS Brasil
http://www.vjs.com.br/quadril2009

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: XV Congresso Latino Americano de Ombro e Cotovelo
e VII Congresso Norte Nordeste de Cirurgia do Ombro e
Cotovelo
Data: 17 a 19 de Setembro de 2009
Local: Enotel Resort & Spa - Porto de Galinhas Recife PE Brasil
Site: http://www.ombroecotovelo2009.com.br
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
Evento: 30º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
Data: 13 a 15 de Maio de 2010
Local: Minascentro Belo Horizonte MG Brasil
Evento: 13º COTESP - Congresso de Ortopedia e Traumatologia do
Estado de São Paulo
Data: 10 a 12 de Junho de 2010
Local: Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo SP Brasil
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