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 Ortopedia Brasileira é 
destaque no Japão 
Cerca de 72 ortopedistas brasileiros 
participaram do 7° Congresso da 
ISAKOS na cidade de Osaka, Japão
Págs. 10 e 11

 Arte na Arquitetura
 Conheça um pouco mais sobre a vida 

de Oscar Niemeyer em matéria exclu-
siva nas páginas 14 e 15. O grande 
mestre da arquitetura desenhou a 
logomarca do 42º CBOT, Pág. 17
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fundamental para tornar o SEU JORNAL DA SBOT ainda melhor! 

Comente as notícias publicadas nesta edição

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

de nossa sociedade pude-
ram apresentar trabalhos do 
mais alto nível científico, o 
que muito nos envaidece. 
A “Cidade Maravilhosa” do 
Rio de Janeiro foi confirmada 
como sede do próximo con-
gresso a se realizar de 15 a 19 
de maio de 2011, com a pre-
visão de mais de 4000 con-
gressistas. Destaque também 
para o CIOT, Congresso do 
Instituto de Ortopedia e Trau-
matologia que ocorreu de 15 
a 18 de abril. 

Os trabalhos para o próximo 
congresso brasileiro, no Rio 
de Janeiro, estão a todo vapor 
sob a presidência de Renato 
Graça. No mesmo ritmo, já 
está a Comissão responsável 
pelo 42º congresso em Brasí-
lia, em 2010. Coincidindo com 
o cinqüentenário da cidade, 
ninguém menos que seu 
criador, Oscar Niemeyer, nos 
agraciou com a logomarca do 
congresso, que você encon-
trará neste número em pri-
meira mão, assim como uma 

O pouco tempo como editor 
do Jornal da SBOT já é sufi-
ciente para confirmar a gran-
deza de nossa sociedade. As 
atividades para serem acom-
panhadas e registradas são 
muitas, por todas as partes 
deste país-continente cha-
mado Brasil.

As comissões estão sempre 
muito ativas e, neste número, 
a Comissão de Defesa e Dig-
nidade Profissional aborda 
temas de grande interesse 
de todos nós, ortopedistas. O 
Espaço Jurídico sempre trará 
questões importantes sobre 
assuntos que não estamos 
habituados a discutir, mas 
que são de extrema impor-
tância. Na matéria sobre o 
Registro Nacional de Próteses, 
você saberá sobre o sistema 
de mapeamento de implantes 
ortopédicos e do projeto com 
a ANVISA. 

A SBOT foi muito bem repre-
sentada no Congresso Mun-
dial da ISAKOS em Osaka, 
Japão, onde vários membros 

matéria exclusiva deste gênio 
da arquitetura mundial, con-
cedida à nossa reportagem.

Você poderá se atualizar no 
tema dos notebooks, ferra-
menta obrigatória de todos 
nós. E como ninguém é de 
ferro, você encontrará no 
“Divirta-se” dicas de cinema 
e livros, jogo dos sete erros e 
novas fotos da seção “Quem 
sou eu?” e “Quem serei?”, 
além das respostas do número 
passado, que geraram muitas 
apostas entre os membros da 
SBOT.

Não se esqueçam, o jornal 
também é seu. Mande suas 
sugestões e críticas para que 
possamos sempre melhorar.

Moisés Cohen
Editor-chefe
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SBOT: um trabalho 
de equipe 

À frente da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Trauma-
tologia há cerca de 100 dias, 
sinto-me realizado. Trabalhar 
em prol da ortopedia brasi-
leira é uma grande honra e 
conquista na minha carreira 
como ortopedista. Preciso 
ressaltar ainda que este tra-
balho tem tido excelentes 
resultados devido a participa-
ção de todos os funcionários 
e da diretoria da SBOT, que 
trabalham arduamente para 
alcançar os nossos objetivos. 

Desde que assumi a pre-
sidência, pude perceber o 
envolvimento de todos que cumprem, com 
honraria, o nosso planejamento anual. Por 
isso, nesta edição, gostaria de destacar a 
importância que todos os funcionários e a 
diretoria têm para a SBOT. Muito obrigado 
pela colaboração. Nossa sociedade não 
alcançaria o patamar atual sem a dedicação 
e trabalho em equipe que realizamos na 
SBOT. Caros colegas ortopedistas, saibam 
que são membros de uma sociedade forte, 
formada por pessoas que acreditam e ves-
tem a camisa da SBOT com muito orgulho.

Meu maior interesse é, cada vez mais, tor-
nar a SBOT uma sociedade admirada por 
todos seus membros e funcionários que 
dela fazem parte, além do reconhecimento 
internacional que ortopedistas como Tarci-
sio Barros, Moisés Cohen e José Edilberto 

Ramalho e muitos outros, 
buscam durante sua traje-
tória como membros. Você 
conhecerá o envolvimento 
internacional desses médicos 
nesta edição do Jornal. 

Não posso deixar de comen-
tar, também, sobre o nosso 
grande evento do ano, o 
41° Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia, 
que será realizado no Rio de 
Janeiro e que, graças ao presi-
dente da Comissão Científica, 
Tarcisio Barros, já possui sua 
progração praticamente ela-
borada. Parabenizo também 

Renato Graça, presidente do 41°CBOT, pela 
brilhante organização do evento, constan-
temente preocupado em oferecer o melhor 
para os ortopedistas brasileiros. Caros cole-
gas, não deixem de se inscrever para o pró-
ximo congresso que será uma excelente 
troca de experiências.

Quero que saibam que todo o nosso tra-
balho e envolvimento junto à SBOT visam 
somente a melhoria da qualidade de nossa 
especialidade e da nossa sociedade como 
um todo. E quero reiterar que conto com a 
ajuda de todos vocês para elevar cada vez 
mais a nossa SBOT. Vamos nos unir para nos 
fortalecer. 

Romeu Krause

Romeu Krause
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Novidades no 41° CBOT
Aproxima-se o 41° Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 
a grande festa da ortopedia brasileira. Preocupada em proporcionar 
um evento de alto nível, a Comissão Organizadora do Congresso já 
disponibiliza informações pertinentes à sua participação. Confira os 
principais destaques

Promoções 
Uma parceria entre o 41º CBOT, a FK Viagens e a Cia. 

Aérea Gol, está oferecendo aos participantes e seus acom-
panhantes as seguintes vantagens durante o período do 
Congresso:

Desconto de 20% (vinte por cento) no valor da pas-
sagem aérea;
 

Valor fixo da passagem aérea SP-Rio-SP (R$320,00 - 
trezentos e vinte reais + taxas de embarque)*;
 

Durante o Congresso, a Gol terá um posto avançado 
dentro do Centro de Convenções do Riocentro para aten-
dimento aos participantes.

 
OBS: Ofertas válidas para tickets da Cia aérea Gol, compradas através da 
FK Viagens, Agência Oficial do Evento. 
* Reservas sujeitas a disponibilidade.

O prazo se aproxima 
O prazo final para submissão de trabalhos científicos é 

dia 31 de maio de 2009. Os interessados em expor seus 
trabalhos devem encaminhar o material através do site do 
evento, no endereço: www.cbot2009.com.br. A Comissão 
Científica escolherá os melhores trabalhos que serão apre-
sentados e comentados durante o Congresso.

Participação internacional
Já estão confirmadas as participações dos convidados 

Michael Baumgaertner dos Estados Unidos e Diego Fer-
nandez da Suíça.
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“A Comissão Científica, com a colaboração 
dos Comitês de especialidade da SBOT, está 
empenhada em organizar uma programação 
científica voltada para os temas de interesse 
geral ao ortopedista. Ao mesmo tempo, reser-
vará espaço para que seja discutido e abordado 
o limite e o conhecimento em cada uma de nos-
sas subespecialidades.

O Congresso disponibilizará diversas opções 
de apresentações, desde as mais tradicionais 
como cursos, simpósios e apresentações de 
temas livres, além de novidades, como mesas 
para confrontação da evidência versus a expe-
riência na resolução de situações clínicas do dia 
a dia, e espaço reservado para que os ortope-
distas possam trazer casos especiais para serem 
discutidos com colegas experientes. 

Com base na boa aceitação no congresso de 
Porto Alegre, o chamado “dia da especialidade” 
será novamente dividido em três dias, propi-
ciando a oportunidade ao colega em assistir até 
seis programas de especialidade diferentes. 

Contamos com sua participação no maior 
evento da ortopedia brasileira, que só se tornou 
grande e importante, sendo reconhecido como 
um dos maiores do mundo na nossa especia-
lidade, devido ao amadurecimento e alto nível 
científico que atingiu a ortopedia brasileira 
como um todo e por sua participação, razão de 
ser da SBOT. 

Esperamos por você no 
Rio de Janeiro”,

Tarcisio Barros
Presidente da Comissão 
Científica do 41º CBOT
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De ouvidos abertos
Comissão de Dignidade e Defesa Profissional se aproxima 

cada vez mais do ortopedista para descobrir suas necessidades e 
buscar melhorias

Ações de aproximação, como visi-
tas às regionais, assessoria jurídica, 
comunicados e discussões junto a 
outros órgãos médicos e planos de 
saúde, são algumas ferramentas da 
Comissão de Dignidade e Defesa 
Profissional da SBOT. A busca em 
ouvir cada região define um modo 
de trabalho em que as decisões 
devem partir dos ortopedistas para 
a SBOT. “O sentido é inverso. Não 
adianta a SBOT, de sua sede em 
São Paulo, definir algo que não vai 
se adequar ao restante do país”, 
declara o presidente da Comissão, 
Robson Azevedo. 

Azevedo defende o fortaleci-
mento das regionais, onde cada 
uma delas trabalhe próximo ao 
ortopedista, verifique as necessi-
dades do dia a dia, e consequen-
temente comunique a Comissão 
para que esta saiba das dificulda-
des e possa agendar uma visita. 
Este trabalho, que vem sendo 
implementado há dois anos, gera a 
possibilidade da Comissão orientar 
os ortopedistas locais e ajudá-los a 

estabelecer uma linha de negocia-
ção. “A SBOT tem que ir ao encon-
tro do ortopedista, é a missão da 
Sociedade.”, diz ele. 

O Comitê de Integração das 
Regionais tem sido um aliado da 
Defesa Profissional. A meta é visitar 
as regionais de todos os Estados e 
conversar com cada presidente 
e colegas para disseminar que a 
união é a única maneira de for-
talecimento. Também está sendo 
criada uma ação para que cada 
regional tenha e faça a cada dois 
ou três meses uma reunião espe-
cífica de defesa profissional com 
um secretário de saúde, promotor 
do Ministério Público, alguém do 
Conselho Regional de Medicina 
e do sindicato, para discutir com 
essas entidades os problemas sofri-
dos pelos ortopedistas. 

Para o presidente da Comissão 
de Defesa Profissional, não só as 
regionais, mas também os comi-
tês são essenciais nas discussões 
com operadoras e planos de saúde 
e na implantação da CBHPM. “Se 
o comitê se organizar na Defesa 
Profissional, ele poderá determinar 
aquilo que é tecnicamente impor-
tante e quais são os procedimen-
tos corretos e repassar isso para a 
Comissão de Defesa, que levará 
à Câmara Técnica da Associação 
Médica Brasileira e à Câmara Téc-
nica da CBHPM para modificação e 
implantação da forma que a orto-
pedia deseja”, explica. 

Entre os planos de melhorias para 
a Comissão, estão previstas mais 
reuniões e um canal pela internet 
para levar as mensagens a todos os 
ortopedistas e abrir discussões sobre 
assuntos pertinentes aos médicos. 

AÇÕES DA COMISSÃO:

CBHPM
“A CBHPM é totalmente aberta, 

depende de negociação, o que 
depende efetivamente de união. A 
ortopedia está devidamente repre-
sentada e estamos tentando fazer 
a implantação da CBHPM de forma 
justa, com remuneração justa para 
os procedimentos de nossa espe-
cialidade”.

 Tabela AMB
“Trabalhamos muito ainda com 

a tabela antiga da AMB, princi-
palmente com o maior plano de 
saúde, o Ipasgo, que tem relu-
tado em implantar a CBHPM. 
Essa tabela de 1992 é totalmente 
defasada. O mundo mudou desde 
então, a Medicina mudou e não 
dá mais para receber obedecendo 
a uma tabela totalmente ultrapas-
sada. O Ipasgo precisa entender 
que a adequação à CBHPM é uma 
realidade, uma necessidade. Espe-
ramos que neste ano as negocia-
ções avancem. Isso só será possível 
com a união de todos”. 

Piso salarial 
“As negociações estão bastante 

avançadas. A Fenam e a Fundação 
Getúlio Vargas realizaram um cri-
terioso estudo e estabeleceram um 
piso de R$ 7.813,00. Neste ano, o 
Sindicato dos Médicos abriu nego-
ciação com os contratantes priva-
dos e filantrópicos para estabele-
cer o piso salarial. Em relação ao 
serviço público municipal, estadual 
e federal, nós já temos os parâ-
metros e as determinações para a 
criação de nosso plano de cargos, 
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Robson Azevedo, presidente da 
Comissão de Dignidade e Defesa 
Profissional
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carreira e salários. O Sindicato dos 
Médicos já está trabalhando nesse 
assunto, que estará na pauta de 
negociações com o Estado e com 
o Município a partir deste mês. A 
ortopedia certamente será bene-
ficiada com essa ação do sindi-
cato”. 

Área de atuação
“O CFM, com a concordância e 

apoio da SBOT Nacional, estabe-
leceu que a nossa especialidade 
é Ortopedia e Traumatologia. Nós 
não podemos sair disso. Quando 
colocamos, por exemplo, cirur-
gia do pé, do quadril, do ombro 
como subespecialidades, corremos 
um grande risco de os planos de 
saúde segmentarem a nossa pro-
fissão, impedindo, por exemplo, 
um colega que trabalha com a 
subespecialidade ombro de realizar 
qualquer outra cirurgia do apare-
lho locomotor, o que limita muito 
a nossa atuação. De acordo com 

a resolução do próprio CFM, nós 
não podemos anunciar em nossos 
informes, seja cartão, receituário, 
anúncio publicitário, outra espe-
cialidade diferente da Ortopedia e 
Traumatologia”.

 Cooperativismo
“Existe, por parte da SBOT 

Nacional, uma proposta de apoio 

à abertura de cooperativas e, se o 
projeto for adequado, ela poderá 
bancar os gastos iniciais de aber-
tura. Já existem cooperativas em 
Manaus, Paraíba e uma sendo 
estudada em Goiânia, mas são 
características locais, nasce com 
a vontade de muitos. Isso precisa 
sair da base dos ortopedistas”. 
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Acreditação ONA
A Sociedade Brasileira de Orto-

pedia e Traumatologia (SBOT), 
através de parceria com a ELP 
Eugenio de Lima e Pitella Associa-
dos oferecerá aos seus membros a 
oportunidade de adquirir a Acre-
ditação ONA para as clínicas de 
ortopedia e traumatologia. A ONA 
é a Organização Nacional de Acre-
ditação na Área da Saúde.

Visando buscar melhorias contí-
nuas e de prevenção de problemas 
jurídicos aos ortopedistas e, ao 
mesmo tempo, com foco na segu-
rança do paciente, a SBOT e a ELP 
firmaram parceria também com o 
IQG (Instituto Qualisa de Gestão), 
que é o maior certificador de pro-
gramas de gestão de qualidade do 
segmento de saúde no Brasil, a 
qual há mais de 15 anos vem cer-

tificando hospitais do Brasil todo e 
agora começará a certificar clínicas 
de Ortopedia, de forma pioneira e 
inovadora no mercado das clínicas 
médicas.

 Para que esse processo de Acre-
ditação ganhe adesão dos ortope-
distas de todo o Brasil e passe a 
fazer parte do dia-a-dia das clíni-
cas de Ortopedia, independente-
mente do seu tamanho, perfil e 
porte, foram estabelecidos valores 
especiais e mais vantajosos para a 
Certificação da Acreditação ONA 
de Clínicas de Ortopedia que se 
apresentem como uma clínica 
composta de médicos associados 
à SBOT.

Segundo Adriana Joubert, Asses-
sora Jurídica da SBOT, a principal 
importância desta Acreditação 

é a melhoria dos padrões inter-
nos da clínica. “A Acreditação é 
uma ferramenta extremamente 
importante para os ortopedistas. 
Isso significará uma melhora nos 
procedimentos internos represen-
tando mais segurança ao paciente 
ortopédico e, sobretudo, menos 
risco jurídico de atuação a todos 
os médicos ortopedistas”.

O processo de Acreditação é 
voluntário, ou seja, cada clínica 
de Ortopedia interessada deverá 
entrar em contato com a ELP 
(www.advsaude.com.br) ou com o 
IQG (www.iqg.com.br) e se identi-
ficar através de um médico asso-
ciado da SBOT para adquirir todas 
as informações necessárias, bem 
como uma proposta personalizada 
dos custos envolvidos.

Reunião da Comissão de Dignidade e Defesa Profissional em Rondônia. A meta é atingir 
todas as regionais brasileiras
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Ortopedia Brasileira é 
destaque no Japão

De 05 a 09 de abril, foi reali-
zado o 7º Congresso Bianual da 
ISAKOS (International Society 
of Arthroscopy, Knee Surgery & 
Orthopaedic Sports Medicine), 
na cidade de Osaka, Japão. Com 
vasta programação científica - ao 
todo foram 288 apresentações de 
temas livres e 1383 pôsteres - , 
participaram do evento cirurgiões 
de 75 países do mundo inteiro. 

Através de cursos, palestras, 

simpósios e debates, o Con-
gresso foi uma ótima oportuni-
dade para a troca de experiências 
e conhecimentos de ortopedistas 
de diversos países. A participa-
ção brasileira contou com apro-
ximadamente 72 ortopedistas 
que tiveram destaque na progra-
mação científica. Moisés Cohen, 
ortopedista brasileiro e vice-pre-
sidente da ISAKOS, orgulhou-
se desta participação durante o 

Congresso. “Fiquei muito feliz 
em ver nossos colegas partici-
pando das mesas redondas com 
as maiores autoridades interna-
cionais em absolutas condições 
de igualdade”, diz. 

Durante o Congresso, o Brasil 
também se destacou pelo lan-
çamento do 8º Congresso da 
ISAKOS, que será realizado em 
2011 na cidade do Rio de Janeiro. 
Moisés ficou muito satisfeito 

Cerca de 72 ortopedistas brasileiros participaram do 7º Congresso 
Bianual da ISAKOS, na cidade de Osaka, no Japão

Ortopedia brasileira destacou-se no 7° Congresso da ISAKOS
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com a repercussão. “Sentimos a 
confiança de Michele Johnson, 
secretária executiva da ISAKOS, 
organizadora dos Congressos, 
que nos falou que a organização 
no Brasil será muito tranqüila”, 
diz. “Nossos ortopedistas terão 
a oportunidade de apresentar 

excelentes trabalhos, possibili-
tando uma maior representativi-
dade nacional”, ressalta ele. 

Moisés fala ainda que o Con-
gresso da ISAKOS congrega 
diferentes culturas, promovendo 
uma excelente troca de expe-
riências entre seus membros. 

“Isso fez da ISAKOS um canal de 
comunicação único, permitindo 
um contato direto com nomes 
até então só conhecidos através 
de livros e publicações cientifi-
cas. Será muito importante para 
Ortopedia brasileira sediar um 
evento deste porte”, finaliza.

ISAKOS 
A International Society of Arthroscopy, 

Knee surgery & Orthopaedic Sports Medi-
cine - ISAKOS nasceu da fusão entre a Inter-
national Arthroscopy Association (IAA) e a 
International Society of Knee Surgery (ISK), 
em 1995.  Na área, é a organização que 
mais tem crescido nos últimos anos, pelo seu 
caráter realmente internacional. Sua missão 
é disseminar a educação e a pesquisa por 
todo o mundo na área de cirurgia do joelho, 
artroscopia e traumatologia do esporte. 

A ISAKOS presta suporte aos países emer-
gentes dando as devidas oportunidades. É 
com esse princípio que os países latino-ame-
ricanos tiveram oportunidades de mostrar 
seus trabalhos e pesquisas e, assim, adqui-
rir o devido respeito científico. Desde 1997, 
foi criada a Sociedad Latino-Americana de 
Artroscopia Rodilla y Traumatología Depor-
tiva - SLARD, presidida por Gilberto Cama-
nho. A nova sociedade passou a dar maior 
representatividade aos membros latino-ame-
ricanos que logo se somaram aos portugue-
ses e espanhois, tornando a SLARD cada vez 
mais forte. Os Comitês da ISAKOS passaram 
a dar oportunidade aos membros da SLARD 
e, com isso, vários colegas da SBOT come-
çaram a participar ativamente da sociedade 
mundial abrindo fronteiras e criando amigos 
nos quatro cantos do mundo.

Michael Simoni (no canto à direita) durante palestra. A Ortopedia brasileira também foi destaque na programação científica

Moisés Cohen (à esquerda) e Freddie Fu com seus bonecos fabricados 
em Olinda - PE exclusivamente para o Congresso
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CIOT 2009
Congresso do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade 

de Medicina da USP proporcionou a troca de experiências entre 
os ortopedistas brasileiros

Foi realizado entre os dias 15 e 
18 de abril o Congresso do Insti-
tuto de Ortopedia e Traumatologia 
– CIOT 2009, no Centro de Con-
venções Rebouças, em São Paulo. 
Promovido pelo Instituto de Orto-
pedia e Traumatologia (IOT) da 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e pela 
Associação dos Ex-estagiários do 
IOT, o Congresso foi uma excelente 
opção de atualização em Ortope-
dia e Traumatologia. 

Com presença de médicos reno-
mados da Medicina nacional e 
internacional, o CIOT 2009 apre-
sentou como temas oficiais a Atu-
alização em Trauma, Artroplastias 
e Medicina do Esporte. A ampla 
programação científica teve cursos 
de especialização, palestras, mesas 
redondas e conferências abor-
dando os temas oficiais do evento. 

Além dos três dias de Congresso, 
no dia 15 de abril foi realizado o 
Curso Pré-Congresso de Medi-
cina do Esporte no Voleibol. José 

Montanaro Júnior palestrou sobre 
“Sugestão das Categorias de Base 
ao Esporte Profissional” e o técnico 
José Roberto Guimarães participou 
abordando o tema “A Trajetória 
Olímpica”. 

Segundo Arnaldo José Her-
nandez, presidente da Comissão 
Organizadora do CIOT 2009, o 
Congresso proporcionou excelen-
tes trocas de experiências, apren-
dizados e um convívio social muito 
agradável. “Agradeço a participa-
ção de todos os palestrantes, con-
vidados e a equipe organizadora, 
que trabalharam exaustivamente 
pelo engrandecimento da Ortope-
dia nacional”, finaliza. 

Números do CIOT
•	 Atividades	Científicas
 11 conferências internacionais
 2 conferências nacionais
 11 mesas redondas modernas
 12 mesas redondas   

     convencionais
 8 cursos
 8 sessões de tema livre
 37 trabalhos
 1 exposição de pôsteres
 8 trabalhos
 1 curso pré-Congresso 

•	 Participantes
 579 Inscritos                
 306 Expositores   
 394 Médicos
 185 Residentes e Acadêmicos
 Totalizando 885 participantes 

•	 25	Empresas	Patrocinadoras
 
•	 27	Expositores

Da esquerda para direita: Romeu Krause, Arnaldo Hernandez, José Manuel Teixeira, Tarcisio Barros, José Otávio Auler Junior, Olavo Pires 
de Camargo e Rui Maciel de Godoy Junior 

Arnaldo Hernandez, presidente do 
CIOT 2009
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Arte na

Considerado gênio e mestre na arquitetura 
moderna, Oscar Niemeyer, aos 101 anos de 
idade, surpreende por sua disposição. Todos os 
dias, das 09h às 21h, ele trabalha em seu escri-
tório, localizado em uma cobertura em Copaca-
bana, no Rio de Janeiro. Para ele, é importante 
valorizar o trabalho, mas sempre ressalta que 
valorizar a vida, é o essencial para realização de 
grandes feitos “só a arquitetura não inte-
ressa, o que interessa é a vida”. 

Artista brasileiro mais reconhe-
cido internacionalmente, Nie-
meyer recebeu em 1988 o Prê-
mio Pritzker de Arquitetura, dos 
Estados Unidos. Obras como o 
Partido Comunista Francês e o 
Centro Cultural Le Havre, ambas 
feitas na França, além da Editora 
Mondadori em Milão, a Universi-
dade de Constantine na Argélia e 
o MAM de Caracas, na Venezuela, 
marcaram seu estilo fora do 
Brasil. 

Em nosso país, muitas 
de suas obras vira-

ram cartão postal como o parque Ibirapuera e 
o Memorial da América Latina em São Paulo, o 
Museu de Arte Contemporânea de Niterói e o 
Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Reconhe-
cido pelo seu estilo livre, Niemeyer aliou a nova 
técnica do concreto armado para criar formas 
inusitadas. Segundo ele, a arquitetura é como 
uma obra de arte, deve criar espanto e emoção. 

“É essa a arquitetura que nós fazemos. Pre-
cisa ser bonita e criar surpresa”. 

O talento de Oscar Niemeyer apa-
receu desde cedo. Conta ele que, 
aos 10 anos de idade, passava 
horas a desenhar. “Minha mãe 
sempre me perguntava o que 

estava fazendo. Foi através do 
desenho que me apaixonei pela 

arquitetura”, diz Niemeyer. Mas ele 
acredita também, que a arquitetura 
está na cabeça. “Consigo visualizar 

a obra, vejo ela se realizar aos 
poucos. É a partida de um 

grande trabalho”, com-
plementa. 

 

Com obras repletas de traços 
sinuosos e ousadia, Oscar 
Niemeyer é considerado o 

grande mestre da 
arquitetura moderna
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“Não é o ângulo reto que me atrai.
Nem a linha reta, dura, inflexível,

criada pelo homem.
O que me atrai é a curva livre e sensual.

A curva que encontro nas montanhas
do meu país,
no curso sinuoso dos seus rios,
nas ondas do mar,
nas nuvens do céu,
no corpo da mulher preferida.
De curvas é feito todo o Universo.
O Universo curvo de Einstein.”

Oscar Niemeyer

Reconhecimento
Oscar Niemeyer formou-se arquiteto em 1934 

pela Escola Nacional de Belas Artes e em 1935 teve 
seu primeiro contato com a arquitetura no escritório de 

Lúcio Costa e Carlos Leão. Apesar da dificuldade financeira 
que enfrentava na época, trabalhou gratuitamente em troco 

de respostas para as suas dúvidas de estudante de arquitetura. 
Em 1937, projetou a Obra do Berço no Rio de Janeiro, no escri-

tório de Lúcio Costa e Carlos Leão, e a partir daí, entrou em contato 
com a arquitetura moderna. Seu primeiro grande trabalho individual 
foi o Conjunto de Pampulha, em 1940, a pedidos do então prefeito 
da cidade de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Sua ascensão veio 
com o Conjunto de Pampulha que caracterizou seu estilo: a utilização 
do concreto armado para dar formas sinuosas às suas composições. 

Oscar Niemeyer realizou obras no mundo inteiro, além de, em 
1956, ter sido convidado novamente por Juscelino Kubitschek, 
presidente do Brasil naquele período, a construir Brasília. Ele 

foi responsável pelo projeto do Palácio da Alvorada e dos 
principais prédios da nova capital. Desde então, Niemeyer 

é referência na arquitetura moderna até os dias de 
hoje. Repletos de personalidade e traços únicos, 

seus projetos são considerados obras de 
arte por todos.

arquitetura



SBOT apoia novo 
sistema de atendimento

Unificação do atendimento pode reduzir mortes 
por acidentes de trânsito

A SBOT acredita que 
a unificação do aten-
dimento, determi-
nada por Portaria 
recém-publicada 
do Ministério da 
Saúde, pode con-
tribuir para redu-
zir o número de 
mortes em aciden-
tes de trânsito, que 
ultrapassou 35.000 
por ano, segundo as 
últimas estatísticas disponí-
veis, e que tem aumentado prin-
cipalmente entre os motociclistas, 
com crescimento de 2.252% em 
16 anos. 

A colocação é do ortopedista 
Geraldo Motta, diretor-geral do 
Instituto Nacional de Traumato-
logia e Ortopedia, que preside a 
Câmara Técnica criada no Ministé-
rio da Saúde para discutir a ques-
tão do atendimento de Trauma-
tologia e Ortopedia no país. Para 
o especialista, os acidentes com 
múltiplas fraturas, característica do 
transporte terrestre, tem melhor 
prognóstico à medida que o atendi-
mento é precoce, isto é, a expecta-

tiva de sobrevivência do 
acidentado aumenta 

na razão direta da 
redução do tempo 
entre o acidente e 
os cuidados hos-
pitalares.

De acordo com 
a nova Porta-

ria, 226 serviços 
foram habilitados 

como centros de 
referência de alta com-

plexidade, escolhidos entre 
aqueles que dispõem de todas as 
condições para esse tipo de aten-
dimento. “Esses centros têm o 
objetivo de realizar procedimentos 
cirúrgicos eletivos, tais como subs-
tituições articulares primárias e de 
revisão, que podem incluir trans-
plantes ósseos, além do atendi-
mento ao traumatizado”, diz ele. 

“O atendimento desses pacientes 
é multidisciplinar”, explica Geraldo 
Motta, “e muitas vezes há necessi-
dade tanto do ortopedista como do 
neurologista, do cirurgião vascular, 
do intensivista e de outros profis-

sionais, e os hospitais a seremcre-
denciados pelo SUS contam com 
essas equipes”, insiste, “enquanto 
até agora o credenciamento levava 
em conta o critério populacional de 
determinadas áreas. 

Ainda segundo Motta, é meritó-
ria a decisão do Ministério da Saúde 
de ter reunido na Câmara Técnica 
a própria entidade que representa 
os ortopedistas, os hospitais univer-
sitários, os representantes da rede 
de atendimento e os técnicos do 
Ministério. Essa verdadeira consul-
toria de alto nível levou à emissão 
de uma Portaria que vai tornar mais 
rápido e efetivo o atendimento dos 
pacientes. Geraldo Motta reitera 
que os acidentes de trânsito estão 
se tornando os maiores responsá-
veis pela morte de adultos jovens 
no Brasil, tanto que o SUS calcula 
gastar 28 bilhões de reais por ano 
nesse tipo de atendimento. 

Segundo o Ministério, o número 
de procedimentos de alta comple-
xidade em Ortopedia cresceu 33% 
em apenas dois anos, saltando de 
25.800 para 34.280 entre 2006 e 
2008, o que mostra a importância 
da melhoria do atendimento.
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Niemeyer desenha 
logo do 42º CBOT

Sexta-feira, dia 03 de abril de 
2009. Enquanto a maioria dos 
ortopedistas brasileiros manti-
nha sua rotina de atendimentos 
em consultórios, clínicas e hos-
pitais, três ortopedistas esta-
vam no Rio de Janeiro prestes 
a vivenciar um dos momentos 
inesquecíveis de suas vidas. Às 
14h, Oscar Niemeyer, o grande 
pai da arquitetura moderna, 
recebeu em seu escritório Cláu-
dio Santili (vice-presidente da 
SBOT), Paulo Lobo (presidente 
do 42º CBOT) e João Eduardo 
Simionatto (vice-presidente do 
42º CBOT). 

O encontro, fruto de uma 
parceria entre a Aché Labora-
tórios e a SBOT, foi realizado 
para a entrega da logomarca do 
42º CBOT feita pelo renomado 
artista. A logomarca oficial do 
evento faz alusão a uma das 

principais marcas de Brasília e 
uma das mais famosas obras de 
Niemeyer, o Congresso Nacio-
nal. “A peça traz um raio-X, 
exame diretamente associado 
aos especialistas de Ortopedia 
e Traumatologia, do prédio do 
Congresso Nacional”, destaca 
o ortopedista Paulo 
Lobo, presidente do 
42ºCBOT. 

Paulo Lobo, Cláudio 
Santili e João Eduardo 
Simionatto são unâni-
mes quanto à importân-
cia da reunião e de ter 
em mãos a logomarca 
do 42º CBOT dese-
nhada por Niemeyer. “É 
um orgulho para toda 
a SBOT ter o logo de 
um evento tão signifi-
cativo desenhado por 
Niemeyer, ainda mais 

quando o Congresso será rea-
lizado em Brasília e no ano em 
que a cidade comemorará meio 
século de existência. É uma 
honra para todos nós”, dizem 
eles emocionados em poderem 
participar de uma reunião tão 
significativa. 

A logomarca será apresen-
tada oficialmente aos ortope-
distas de todo o Brasil no 41º 
CBOT, que acontece em outu-
bro de 2009, no Rio de Janeiro 
(RJ). “A “radiografia” está 
aí. O “diagnóstico” fica para 
interpretação de cada um de 
nós, ortopedistas brasileiros”, 
finaliza Paulo Lobo.

O 42º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia 
da SBOT recebe logomarca exclusiva de Oscar Niemeyer

Da esquerda para direita: Sérgio Ricardo Cunha, Paulo Lobo, Caique Niemeyer, Oscar 
Niemeyer, Cláudio Santili e João Eduardo Simionatto
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Hospital sem médico é hospedaria
O relacionamento entre médicos e 

dirigentes hospitalares particulares, filan-
trópicos ou não, principalmente santas 
casas ou beneficências, deveria ser sem-
pre harmonioso, com respeito mútuo 
em benefício da instituição e do paciente 
por, objetivo principal dos que a dirijam e 
dos que lá trabalham. Infelizmente, não 
poucas vezes, as diretorias de alguns 
hospitais estimulam a divergência entre 
médicos favorecendo alguns em preju-
ízo de outros profissionais.

O Diretor Clínico, eleito pelos médi-
cos efetivos e nomeado pela diretoria, 
é o único interlocutor com a diretoria 
administrativa e é assessorado pelo 
Conselho Técnico Deontológico e pelas 
chefias de serviço que têm como fun-
ção informar e disciplinar as ativida-
des dos médicos, bem como avaliar e 
dar seu aval para a entrada de novos 
colegas nas diversas especialidades. 
A Comissão de Ética, como o próprio 
nome indica, é praticamente a repre-
sentante legal do Conselho Regional 
de Medicina e trata das infrações éticas 
que porventura possam ser praticadas 
por médicos, além da orientação nas 
diferentes situações que requeiram 
uma opinião legal e ética.

Entre 1969 e 1979, um provedor da 
Santa Casa de Santos conseguiu uma 
façanha inédita: unir a classe médica 
da Baixada Santista contra todos os 
desmandos e violações dos direitos de 
profissionais corretos e decentes que 
levaram a Santa Casa a ocupar uma 
posição de destaque no cenário médico 
nacional. Atraso nos pagamentos de 
honorários, desrespeito ao trabalho dos 
profissionais, demissões de Chefias sem 
nenhum motivo além da utilização do 
hospital para atender (gratuitamente) 
“compadres” e “protegidos”.

São suas as duas frases que expri-
mem muito bem o que pensava da 
nossa profissão: “Médico é como sal: 
é branco e dá em qualquer lugar” e 
“Não me preocupo com a greve dos 
médicos, mas sim com a falta da minha 
empregada”. O provedor administrava 

a Santa Casa como se fosse de sua 
propriedade, utilizava com maestria 
a tática do “dividir para conquistar”, 
colocando nas chefias de serviço pro-
fissionais incompetentes e que deviam 
o cargo a ele. Com a greve deflagrada 
pela maioria dos médicos (éticos) da 
Santa Casa, o movimento se alastrou, 
envolvendo todos os profissionais 
da Baixada Santista com apoio total 
da Associação, sindicato e Conselho 
Regional de Medicina.

Como presidente da Associação 
dos Médicos de Santos - AMS, presidi 
memoráveis assembléias realizadas no 
saguão térreo da AMS (literalmente 
lotado), que exigiam a renúncia ime-
diata do Provedor. O hospital ferido 
sangrava a caminho de sua agonia. 
Fechada a Santa Casa, os hospitais se 
organizaram para evitar que o caos na 
saúde se instalasse na nossa região. 
Com a deposição do Provedor, aos 
poucos a Santa Casa foi reaberta com 
alguns percalços, nada comparáveis à 
gestão que durou 10 anos.

Isto serviu e deve servir de exemplo a 
inúmeros hospitais particulares, filantró-
picos ou não, que não podem reter nos-
sos honorários, pagos pelos convênios e 
não repassados. Hoje todos sabem que 
o médico teve a sua profissão sociali-
zada num país capitalista, a ponto de 
uma consulta do veterinário valer três 

ou quatro vezes a nossa consulta. Qual-
quer atraso no repasse dos honorários 
hoje em dia “quebra” o orçamento, 
portanto, o pagamento deve ser feito 
juntamente com o dos funcionários.

Lembro-me até hoje, numa das mais 
acaloradas assembleias, da intervenção 
lúcida do saudoso ex-presidente da 
Associação e ex-médico da Santa Casa 
(onde trabalhou por 40 anos) João Car-
los de Azevedo: “Hospital sem médico 
é hospedaria, vou-me embora desta 
porcaria...”

Médicos “boias-frias”
 Muitas Prefeituras em todo o Bra-

sil se utilizam da lei que permite con-
tratações diretas de médicos e outros 
profissionais sem concurso público.

Geralmente no período pré-eleito-
ral, “descobrem” que faltam médicos 
na rede e iniciam a seleção baseada 
no currículo e outros quesitos.

Isso é uma excrescência, pois o 
médico tem de deixar de trabalhar em 
outro lugar para assinar contrato e em 
seis ou 12 meses é descartado após 
o “corte de cana”. Desculpem: após 
prestar assistência médica provisória.

O concurso, quando realizado com 
número de vagas muito menor que o 
necessário, os médicos “bóias-frias” 
não tem contados pontos do perí-
odo que trabalharam, nem do seu 
tempo de exercício da profissão e 
disputam com médicos mais jovens, 
geralmente saídos da Residência e 
muitos de outras localidades. Deveria 
haver contagem de pontos a favor 
dos médicos provisórios.

Para agravar o problema, as Pre-
feituras e o Estado pagam 1/3 do 
piso salarial do médico por 20 horas 
semanais. Para outras categorias, 
inclusive boias-frias, o piso salarial é 
sagrado.

Até quando isso irá acontecer?

George Bitar
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Sempre à mão

Eles chegaram ao mercado bra-
sileiro em 2008 e já alcançaram 
grande aceitação. Só a Positivo, por 
exemplo, vendeu mais de 43 mil net-
books desde o lançamento da linha 
Mobo, em maio do ano passado. O 
segredo do sucesso está na mistura 
de vantagens que essa tecnologia 
oferece. O aparelho é compacto, 
possui o tamanho aproximado de 
uma agenda e pesa um pouco mais 
de um quilo, o que garante discrição 
e segurança por ser facilmente car-
regado em bolsas e mochilas. 

Os netbooks geralmente são uti-
lizados por quem já possui um PC 
ou notebbok, mas deseja algo com 
mais mobilidade. Entre suas fun-
ções estão: acesso à internet, visu-
alização de vídeos, edição de texto 
e imagens, planilhas eletrônicas e 
apresentações. Alguns deles ainda 
possuem webcam e microfones 
embutidos, o que permite a utiliza-
ção de telefone via voz sobre IP. Eles 
não possuem leitor de CD ou DVD, 
mas utilizam entradas USB, fazendo 
dos pen drives sua principal forma 
de armazenamento. 

É ideal para pessoas que viajam 
muito e precisam de maior auto-
nomia de bateria. Serve como uma 
ferramenta ao profissional da área 
da saúde, pois este pode armaze-
nar, acessar e transportar dados de 
pacientes para o consultório ou hos-
pital, e ter prontuários sempre por 
perto. Ideal, também, para viagens 
rápidas em conferências, congressos 
e reuniões para fazer apresentações, 
anotações, consultar agenda, aces-
sar a internet e visualizar e-mails.

Positivo Mobo 3G 2060
Tela widescreen de 10,2 polegadas,

conexão wirelles e modem 3G embutido, 3 
portas USB, leitor de cartões SD/MMC/MS/

MS Pro, webcam integrada de 1,3 megapixel, 
processador Intel Atom N270, HD de 160 

GB, memória RAM de 1 GB (expansível até 2 
GB), Sistema operacional: Windows XP Home 

Edition, contendo: BrOffice (com editor de 
texto, planilha, gerenciados de apresentações 

e imagens e editor HTML), Adobe Acrobat 
Reader, discador Positivo, além de antivírus 

Kaspersky e Dicionário Aurélio Online (ambos 
com um ano de gratuidade) instalados. 

Disponível na cor branca
Preço Sugerido: R$ 1.699,00

OBS: Este primeiro modelo do Mobo 3G tem parceria fechada 
com a Vivo para ofertas de promoções exclusivas.

Dell Inspiron Mini 9
Tela widescreen de 8,9 polegadas, conexão 

Wireless, opção de Bluetooth, 3 entradas USB, 
leitor de cartão de memória 3 em 1, webcam 
integrada de 1,3 megapixel com o Dell Vídeo 
Chat, HD 8 GB Solid State, memória RAM de 
1 GB, processador Intel Atom N270, Sistema 

Operacional Windows XP Home Original, 
anti-vírus Norton 30 days, garantia 1 ano
Dimensões: 23,2 (L) x 3,17 (A) x 17,2 (P)

Disponível na cor preta
Preço sugerido: R$ 1.399,00

Com foco na portabilidade, os chamados netbooks aliam as 
principais funções de um computador com a vantagem de serem 

pequenos, leves e discretos

HP 1120 Mini br
Tela brightview de 10 polegadas, conexão 
wireless e Bluetooth, 2 portas USB, webcam 
integrada, microfones integrados, processador 
Intel Atom N270, HDs a partir de 80 GB, 
Memória RAM de 1 GB, Sistema Operacional 
Windows® XP Home Edition Autêntico
Dimensões: 26,17cm (L) x 16,66cm (P) x 
2,513cm (A) 
Preço sugerido: R$1.999,00 
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ÉTICA em 
publicidade médica

Sob o lema “instruir para não punir”, 
foi realizado o I Fórum Regulamenta-
dor de Publicidade Médica pelo Conse-
lho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo e, a desde 2005, o evento foi 
transformado em projeto permanente, 
com debates itinerantes pelo interior 
do Estado de São Paulo.

Em 2006, ao publicar a 2ª Edição 
do Caderno Ética em Publicidade ela-
borado pela CODAME – Comissão 
de Divulgação de Assuntos Médicos 
do CREMESP, o órgão dava continui-
dade ao projeto de instrução da classe 
médica visando a prevenção de práti-
cas abusivas na publicidade. Segundo 
dados da entidade, a publicidade 
médica antiética ocupava o 4º lugar na 
classificação das denúncias no exercício 
da profissão, de 2000 a 2005.

De igual modo, através desta Asses-
soria Jurídica, a ideia da SBOT é orien-
tar os ortopedistas de que é possível 
informar a coletividade sobre produtos 
e serviços, desde que o caráter orienta-
dor e esclarecedor seja o único critério 
norteador.

O conhecimento científico evolui com 
grande velocidade e, em igual propor-
ção, a sociedade ansia cada vez mais 
por qualidade de vida, pela prevenção 
e pela cura de doenças. Eis a razão do 
importante papel da comunicação no 
setor promocional da saúde, o que vale 
dizer que é possível a publicidade em 
saúde. O cerne do assunto é, portanto, 
a propagação das descobertas 
e dos serviços existentes de 
maneira ética pelo médico que, 
evidentemente, pode divulgar 
as atividades por ele desenvol-
vidas. Tal divulgação deve pri-
mar pela transmissão de dados 
e fatos científicos, de maneira 
informativa, educativa, ética 
e impessoal, sem visar o pro-
veito próprio. Em outras 
palavras, a autopromoção e 
o sensacionalismo são proibi-
tivos e ferem a Ética Médica. 
Partindo do pressuposto de 

que a Medicina não pode ser exercida 
como comércio pelo médico, o capítulo 
XIII do Código de Ética Médica trata da 
Publicidade e Trabalho Científicos, dis-
pondo sobre o assunto nos artigos 131 
a 140. Tais artigos vedam a comercia-
lização da Medicina e a participação 
do médico na divulgação de assuntos 
médicos em veículos de comunicação 
de massa, exceto quando visar a educa-
ção da coletividade. Proíbem, por outro 
lado, a promulgação de descobertas 
ainda não reconhecidas fora do meio 
científico, assim como proibem a con-
sulta ou diagnóstico através da mídia, 
entre outras regras. Além do Código 
de Ética Médica, a publicidade médica 
está regulamentada pela Resolução 
CFM no. 1701/03, que trata das mais 
variadas modalidades de publicidade 
para a divulgação de consultórios, clíni-
cas e tratamentos, estabelecendo parâ-
metros e limites éticos. 

O conceito de publicidade médica 
é fornecido pela Resolução CFM no. 
1036/80 que diz: “é a comunicação 
ao público por qualquer meio de divul-
gação, de atividade profissional de 
iniciativa, participação e anuência do 
médico.”

A Constituição Federal, no Art. 5º, 
XIII, garante a liberdade profissional em 
cujo conceito está abrangida a divulga-
ção relativa ao exercício da Medicina. 
Neste conceito estão compreendidas 
as informações sobre médicos, entida-

des hospitalares, assuntos científicos e 
serviços, vedada a finalidade mercantil 
e observadas as qualificações exigidas 
e limites legais impostos pelas normas 
jurídicas, civil e penal. Paralelamente, 
tanto as agências de publicidade quanto 
os veículos de comunicação são afeta-
dos para o CONAR – Conselho Nacional 
de Auto-regulamentação Publicitária, 
com base nas normas e consequentes 
sanções previstas no Código Brasileiro 
de Auto-regulamentação Publicitária, o 
conhecido Código de Ética Publicitária.

Outro assunto que merece destaque é 
a publicidade médica na internet que é, 
na atualidade, um dos meios de comu-
nicação de massa de maior alcance e 
agilidade, com impacto direto na saúde 
e na vida da população. Muito embora 
a internet possa ser utilizada para divul-
gações médicas, desde que observados 
o Código de Ética Médico e as normas 
constantes da já mencionada Resolu-
ção CFM no. 1701/03, ainda não há 
nenhuma legislação específica que 
regulamente o assunto. 

Todos os comentários até então men-
cionados devem ser aproveitados na 
construção de sites médicos, os quais 
podem ser desenvolvidos em cará-
ter orientador, sem sensacionalismo e 
autopromoção pessoal, resguardado o 
sigilo profissional.

Por fim, recomendamos que, quando 
o assunto for publicidade médica, após 
lidas todas as normas éticas pertinen-

tes, os Conselhos de Medicina 
devem ser consultados antes 
de qualquer divulgação, atra-
vés das respectivas Comissões 
para resoluções de questões 
dessa natureza. Sob a orien-
tação e aprovação do órgão 
regulamentador, o médico 
estará tornando pública sua 
atividade, com todas as ferra-
mentas possíveis e disponíveis, 
de maneira ética. 

Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica
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Expansão do Registro 
Nacional de Próteses

No dia 08 de abril, a Comissão 
de Controle de Material Ortopé-
dico da SBOT participou do Pro-
grama Rede Sentinelas em Ação 
da ANVISA, apresentando o Pro-
jeto Piloto de Registro Nacional 
de Próteses. A Comissão propôs a 
ampliação do projeto para toda a 
Rede Sentinela. 

Luiz Carlos Sobania, Luiz Sérgio 
Marcelino Gomes, Sergio Okane 
e Roberto Canto, membros da 
Comissão, descreveram sobre 
o Registro Nacional de Próteses 
para 144 expectadores de diversos 
hospitais brasileiros, que estavam 
conectados no Programa Rede 
Sentinelas em Ação através de 
Teleconferência realizada no Hos-
pital Sírio Libanês. 

Implantado inicialmente em 
2007 em três cidades brasileiras 
(Curitiba, Batatais e Uberlândia), 
o Registro Nacional de Próteses 

pretende avançar para todos os 
hospitais brasileiros através da 
parceria criada entre a SBOT, Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) e 
ANVISA. O principal objetivo é ras-
trear as próteses proporcionando 
uma evolução dos procedimentos 
técnicos e médicos. 

Segundo Luiz Carlos Sobania, 
presidente da Comissão, só a par-
ceria entre as instituições fará com 
que o projeto aconteça. “A SBOT 
precisa do apoio da instituição que 
controla a saúde governamental 
(ANVISA). Se todas trabalharem 
juntas, vamos conseguir criar um 
Registro Nacional”.

O Registro proporcionará um 
controle do material ortopédico, 
detectará problemas e minimizará 
danos no decorrer do tempo, além 
de oferecer uma melhora na quali-
dade de vida do paciente. “A ava-
liação dos implantes através dos 

dados coletados pelo registro será 
um avanço em todos os sentidos”, 
disse Luiz Sérgio Marcelino Gomes 
durante sua apresentação. 

Marcelino, que falou também 
sobre os aspectos técnicos do 
Projeto Piloto, acredita ser funda-
mental a expansão do mesmo em 
outros centros médicos, onde real-
mente o Projeto Rede Sentinela 
terá um papel decisivo. “Serão 
234 hospitais em todo o Brasil 
que nos possibilitarão uma aná-
lise científica adequada, com uma 
abrangência fundamental para 
este projeto, que sem a qual não 
conseguirá se desenvolver”. 

O Registro Nacional de Próte-
ses já está disponível para todos 
os hospitais da Rede Sentinela. 
Segundo a coordenadora do Pro-
jeto Rede Sentinelas, Clarice Petra-
male, a ANVISA se empenhará para 
garantir o sucesso do Registro.

Durante Teleconferência, a Comissão de Controle de Material 
Ortopédico apresentou o Registro Nacional de Próteses

Da esquerda para direita: Sérgio Okane, Roberto Canto, Luiz Sérgio Marcelino Gomes e Luiz Carlos Sobania durante teleconferência no 
Hospital Sirio Libanês
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Jogo dos Sete Erros 
Caro amigo e distinto colega, Moisés: 

...Ao receber o nº 84 do Jornal da SBOT, tomo conhecimento da sua assunção ao cargo de Editor-
chefe. Os seus méritos pessoais, éticos e profissionais o elevaram a tão distinto galardão. O seu dina-
mismo e a sua determinação irão engrandecer o Jornal e manter o brilho dos seus antecessores. Mas 
a alegria mesmo encontrei na página 25, na seção criada “Divirta-se”, com o Jogo dos Sete Erros. 
Na primeira vez que a brincadeira veio à tona, lá estou eu entre os eméritos ortopedistas brasileiros. 
Quantos são atualmente os membros titulares? 8 mil, 9 mil? Não sei, mas o que sei é que você de 
alguma maneira escolheu-me para marcar esta nova faceta do Jornal. Fiquei feliz, lisonjeado e extre-
mamente agradecido.

Edison Antunes, 
Brasília 

Reunião da Comissão 
Executiva 

Durante o CIOT, no dia 17 de abril, foi realizada 
a Reunião da Comissão Executiva da SBOT. Romeu 
Krause, presidente da sociedade, apresentou os 
100 primeiros dias da gestão 2009. Procurando dar 
espaço às Comissões, cada presidente de Comissão 
da SBOT falou sobre os trabalhos e atividades re-
alizadas. “O meu objetivo foi que todos os presi-
dentes das Comissões falassem a respeito de suas 
atividades durante esses primeiros meses de ges-
tão. Afinal, somos uma equipe”, disse o presidente 
da SBOT. Além de definições e apresentações das 
Comissões, Tarcisio Barros foi homenageado por ter 
levado a SBOT e a Ortopedia brasileira ao reconhe-
cimento internacional. 

SBOT presente no 
processo de revisão 
do CID-10 

Nos dias 8 e 9 de abril o ortopedista José Edilberto 
Ramalho representou a Sociedade Brasileira de Or-
topedia e Traumatologia (SBOT), a Sociedad Latino-
americana de Ortopedia y Traumatologia (SLAOT) e 
o Ministério da Saúde do Brasil na primeira reunião 
presencial do Grupo de Assessoria Temática em 
Doenças Músculo-Esqueléticas (“1st Face-to-Face  
Meeting of the MSK TAG”), realizada em Tóquio, Ja-
pão. 

Criado pela Organização Mundial de Saúde e in-
fluenciado pela organização Década dos Ossos e Ar-
ticulações (“Bone and Joint Decade-BJD”), o grupo 
é especializado em doenças músculo-esqueléticas e 
fará parte do organograma do Processo de Revisão 
do CID. Além de José Edilberto Ramalho como mem-
bro do Grupo de Assessoria Temática, o ortopedista 
Marcos Musafir também participa como membro do 
Grupo Diretor. O processo de mudança do CID-10 
para o CID-11 será implantado em 2014.  A Ortope-
dia brasileira será a representante dos especialistas 
em doenças músculo-esqueléticas atuantes no es-
paço físico que vai desde o México até a Patagônia.

O CID (Código Internacional de Doenças) é o mais 
proeminente membro da Família de Classificação da 
Organização Mundial de Saúde (“WHO-FIC”). É a 
base para a classificação das doenças com a finali-
dade da avaliação da morti-morbidade, utilizada para 
planejamento da saúde pública em todo o mundo.
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Ceará 
Simpósio da SBOT-CE tem presença 
marcante de estudantes de Medicina 

Alunos dos cursos de 
medicina da Faculdade 
Christus e da Universidade 
de Fortaleza (Unifor) par-
ticiparam do Simpósio de 
Atualização em Cirurgia do 
Trauma, realizado nos dias 
03 e 04 de abril, que abriu 
a programação científica de 

2009 da Regional Ceará. O presidente da SBOT-CE, Marcelo 
Cortez, informou que o convite para a participação dos estu-
dantes partiu da própria sociedade, em consonância com o 
pensamento da SBOT nacional de divulgar a especialidade da 
Ortopedia nas faculdades de Medicina. “Com a iniciativa, a 
SBOT-CE colocou em prática a proposta da SBOT nacional de 
difundir o conhecimento sobre a Ortopedia entre os acadê-
micos de Medicina”, declarou.

Distrito Federal 
SBOT-DF tem nova diretoria 

Romeu Krause entre João Eduardo Simionatto (esquerda) e 
Ériko Filgueira, atual presidente da SBOT-DF

Foi realizada no dia 20 de março de 2009 a Solenidade de 
Posse da nova diretoria para o biênio 2009-2010. O evento 
ocorreu no auditório do Conselho Federal de Medicina e con-
tou com a presença de representante das principais entidades 
médicas e do presidente da SBOT nacional, Romeu Krause. 
A SBOT-DF prestou uma homenagem especial a Euler Costa 
Vidigal pelos relevantes serviços prestados à Ortopedia do 
Distrito Federal e ao próprio Romeu Krause, pelo incentivo e 
apoio ao desenvolvimento da Ortopedia na região.

Minas Gerais 
SBOT-MG realiza curso para prova de TEOT 

Os residentes de Minas Gerais participam do curso inten-
sivo promovido pela SBOT-MG em preparação para a prova 
de TEOT. O curso, elaborado pela Comissão de Ensino e 
Treinamento (CET) da regional mineira, é dividido em cinco 
módulos, com aulas teóricas e práticas a cada dois meses, 

abrangendo a maioria dos temas contemplados em Campi-
nas. Cada módulo acontece em um Serviço de Ortopedia 
credenciado em Belo Horizonte. Na sexta-feira à noite e aos 
sábados até às 10h são realizadas aulas teóricas, abertas a 
todos os participantes. A partir das 10h de sábado, prova 
nos moldes do exame oficial apenas para R3s. Os pontos da 
prova do Intensivo são cumulativos para premiação no final 
do curso das melhores notas. O curso, aberto a todos os re-
sidentes do país, vem recebendo elogios e é um exemplo a 
ser seguido. 

Metodologia Científica – Além do Curso Intensivo para 
a prova de TEOT, a SBOT-MG realiza, também, o curso de 
Metodologia Científica visando incentivar os colegas orto-
pedistas a publicarem mais trabalhos científicos. O curso é 
realizado na sede da Associação Médica de Minas Gerais e 
tem como ministradores mestres e doutores, membros da re-
gional mineira e renomados colegas de expressão nacional.

Goiás 
IX Congresso Goiano de Ortopedia e 
Traumatologia 

De 04 a 06 de junho será realizado o IX Congresso Goiano 
de Ortopedia e Traumatologia no auditório do Centro de Re-
abilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, na cidade de 
Goiânia. Já está confirmada a presença de seis convidados 
na área de pé, trauma, quadril, ombro, medicina do esporte 
e coluna. Mais informações no site: www.eventoall.com.br. 

Nova diretoria 
No dia 13 de fevereiro de 2009 foi realizada a solenidade 

festiva de posse da diretoria da SBOT-GO biênio 2009/2010. 
Durante o evento, o presidente da SBOT, Romeu Krause, 
evidenciou a valorização das regionais e a importância da 
SBOT-GO no contexto nacional. O ortopedista e deputado 
federal Ronaldo Caiado também participou do evento que 
empossou o ortopedista Augusto Braga dos Santos como 
novo presidente da SBOT-GO.

Mato Grosso do Sul
Clube do Osso 

No dia 02 de abril foi realizado o Clube do Osso com 
apoio da Pfizer e teve participação de 27 ortopedistas para 
discussão de casos clínicos. O radiologista Maurício Scanna-
pieco falou sobre US músculo-esquelético e o ortopedista 
Claudio Mancini sobre a importância dos anti-inflamatórios 

Sérgio Daher, Augusto Braga dos Santos, Romeu Krause, 
Newton Antonio Tristão, Paulo Garcia e Ronaldo Caiado 
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COX-2, ambos assuntos pertinentes à clinica diária. Os ca-
sos clínicos foram apresentados por Cleberson Dias Lima. 
Após o evento, foi realizada uma confraternização entre os 
participantes. 

Fábio Magalhães, João Carlos, José Luiz,Dr. Paulo Berfein, Luiz 
Gustavo, Claudio Mancini e Daniel Ismael

Workshop de Membro Superior 
Foi realizado no dia 04 de abril, com patrocínio da Syn-

thes, o Worshop de Membro Superior. Participaram 24 or-
topedistas no evento que foi considerado sucesso, pois teve 
todas as suas inscrições preenchidas. O curso foi proferido 
pelo ortopedista Nilton Mazzer, professor Livre-Docente da 
FMRP-SP. 

Para novembro, já está confirmado o Curso AO Princípios 

de Fraturas e as inscrições já podem ser feitas através do site 
– www.sbotms.com.br.

São Paulo 
COTESP 

A partir de maio estará no ar o site do Congresso de Or-
topedia e Traumatologia do Estado de São Paulo – COTESP. 
O Congresso está marcado para os dias 10, 11 e 12 de 
junho de 2010 e será realizado no Centro de Convenções 
Frei Caneca em São Paulo. Acesse o site para inscrições e 
informações sobre o grande encontro da Ortopedia pau-
lista. www.cotesp2010.com.br.

Osteoporose e Doenças 
Osteometabólicas

Eventos do Comitê

De 06 a 08 de agosto será realizado o 9º Congresso 
Brasileiro de Osteoporose e Doenças Osteometabólicas e 
o 4º Congresso Norte-Nordeste de Osteoporose, no Gran 
Hotel Stella Maris Resort & Conventions em Salvador, Bahia. 
Informações sobre os eventos com Fabíola Góes no telefone: 
(75)3623-3487. A Agência Oficial será a Startur. Informações 
sobre pacotes de viagens no telefone: (71)3342-1698.

Ortopedia Pediátrica 
Lá pras bandas das Minas Gerais: O VI TROIA UAI! 

No início dos anos 2000, pairava ainda no ar a máxima de 
que : “na criança não é preciso fazer muita coisa porque tudo 
dá certo”. A assertiva era exalada por profissionais que, ao 
longo do tempo, acostumaram-se a “desdenhar” do trauma 
na criança porque “o crescimento sempre remodela a fratura 
e as crianças sempre se adaptam”.

Um engano absoluto! As crianças são, sim, mais eficientes 
e rápidas nos processos de consolidação e remodelamento, 
mas são necessários conhecimento e habilidade especializada 
para tratá-las adequadamente diante do trauma nos tempos 
modernos, muito mais e principalmente para protegê-las.

No ano de 2001, propus somar os esforços de colegas 
ortopedistas pediátricos e juntamente com o médico Jamil 

Faissal Soni lançamos a ideia de um curso especializado em 
trauma na criança que objetivasse especialmente a orientação 
de jovens médicos ainda na graduação. Orientando-os 
quanto às bases e mecanismos do trauma e, principalmente, 
na condução terapêutica. O trauma na criança não é seara 
de qualquer ortopedista, mas sim como toda especialidade, 
é atuação que deve ser consignada aos ortopedistas e 
traumatologistas pediátricos.

Assim se fez o TROIA : Traumatologia e Ortopedia Infantil 
– Atualização, e que hoje está na sua VI edição capitaneado 
pelos bravos colegas de BH Rodrigo Galinari e César Luiz 
Andrade Lima .

“A traumatologia pediátrica enfim a quem de direito”.
Cláudio Santili 

Asami - Reconstrução e Alongamento 
Ósseo 

Cursos do Comitê 

Será realizado de 07 a 11 de dezembro de 2009, a bordo do 
Navio Mistral, o 4º Curso Teórico-Prático de Alongamento e 
Reconstrução Ósteo-Articular e o Curso Avançado de Cirurgia 
do Tornozelo e Pé. A programação já está sendo formatada e 
a abordagem do Comitê Asami será focada na correção das 
deformidades do pé e tornozelo, mantendo também o Curso 
Básico de Correção de Deformidades. No final do evento será 
sorteado um automóvel entre os inscritos no curso e uma 
motocicleta entre todos os participantes, inclusive familiares. 
Mais informações no site www.asamifix.com.br.
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Caneta no bolso de Geraldo Motta, relógio da Patricia Fucs, relógio do Romeu Krause, cinzeiro em cima da mesa,  
símbolo na camisa do Tarcisio Barros, papel no bolso da camisa do Osvandré e cabelo no Glaydson Gomes Godinho
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Horizontais: 
 2/A - Osgood Schlatter é um tipo de...
 4/K - Ligamento entre a patela e a tíbia
 7/H - Epônimo relacionado à tuberculose 

vertebral
 9/L - Osso onde em geral se corrige o val-

gismo excessivo do joelho 
 11/L - Tendão que se insere na cabeça da 

fíbula
 12/A - Esporte onde é mais frequente a 

síndrome do atrito do trato iliotibial 
 
Verticais: 
 C/1 - ”Doença do osso de vidro” 
 E/1 - Epicôndilo do cotovelo mais acometido 

no golfe
 E/8 - Melhor indicação para lesão periférica 

aguda de menisco em jovem 
 I/1 - Perda não cirúrgica da mobilidade 

articular 
 M/4 - Ligamento acrômio clavicular lateral
 N/1 - Osteocondrite da apófise do calcâneo

Resultados na próxima edição

Amor e perda 
de Colin Murray Parkes (Editora Sum-
mus; 448 páginas; 76,00 reais)

Amor e luto são duas faces da mesma 
moeda: não é possível sentir o primeiro 
sem correr o risco de se deparar com o 
segundo. Somente ao entender a natureza 
e os padrões do amor podemos compre-
ender o luto; por outro lado, a perda de 
uma pessoa amada pode nos ensinar muito 

Quem quer ser um 
milionário? 
De Danny Boyle, 2008 – 120 min

Jamal é um jovem pobre que está pres-
tes a se tornar um milionário no “Show 
do Milhão” da TV indiana. Mas como esse 
garoto simples da favela sabe de todas as 
respostas? Será armação? Ou o destino? 

sobre a natureza do amor. O livro “Amor e 
perda – As raízes do luto e suas complica-
ções”, lançamento da Summus Editorial, é 
resultado de uma vida de trabalho de Colin 
Murray Parkes, um dos maiores especialis-
tas em luto do mundo. Além de apresentar 
uma pesquisa inovadora, a obra une conhe-
cimentos sobre os vínculos estabelecidos na 
infância e os problemas no luto, originando 
uma nova maneira de pensar a respeito de 
amor, luto e outras perdas.

Interrogado pela polícia, ele nos conta sua 
incrível história: a morte da mãe, a vida na 
rua ao lado do irmão e a paixão que ele tem 
desde criança pela bela Latika. Conseguirá 
Jamal provar sua inocência e ganhar o prê-
mio e o coração de sua amada? O filme 
ganhou oito prêmios no Oscar de 2009 nas 
categorias de melhor filme, diretor, roteiro 
adaptado, fotografia, mixagem de som, edi-
ção, trilha sonora original e canção original.
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Quem Sou Eu? 
Da esquerda para direita: 
Marcos Musafir, Nelson Ono 
e Luiz Carlos Sobania 

Quem Serei? 
Fernando Baldy dos Reis 

Palavras Cruzadas

Ortopedista de Campinas, preside uma 
comissão permanente da SBOT e tem o 
hábito de dobrar pequenos pedaços de 
papéis em reuniões das quais participa. 
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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 (editor-
chefe), 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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 Evento: 15º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
 Data: 21 a 23 de maio de 2009
 Local:: Windsor Barra Hotel - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
 Site: 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: 29º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
 Data: 25 a 27 de junho de 2009
 Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP - Brasil
 Site: 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: XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Quadril
 Data: 3 a 5 de setembro de 2009
 Local: Centro de Eventos do Hotel Serrano - Gramado - RS - Brasil
 Site: 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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