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O Jornal da SBOT é seu

Tem sido muito gratificante a posição de editor do Jornal da SBOT. A cada edição, conhecemos um pouco mais sobre a nossa Sociedade,
suas conquistas e sua importância no cenário
nacional e internacional, divulgada anteriormente por ocasião do congresso da Academia
Americana (AAOS), como nação convidada, e
que culmina agora com a eleição de nosso expresidente, José Sérgio Franco, para presidente
da Sociedade Ortopédica de Língua Portuguesa
(SOLP).
O 41º CBOT está com uma programação
espetacular, com 28 conferencistas internacionais que, ao lado dos convidados nacionais,
abrilhantarão o maior evento científico da nossa
especialidade. Em paralelo, Renato Graça está
organizando eventos sociais na “cidade maravilhosa” que serão inesquecíveis.
Neste número, há um artigo muito importante para discussão do ensino de nossa
especialidade nas escolas médicas trazido pelo professor Olavo Pires de
Camargo, que muito tem se dedicado a
este tema.
Pela entrevista de José Luiz Gomes do
Amaral, presidente da Associação
Médica Brasileira (AMB), o leitor se
sentirá orgulhoso em saber qual
é a visão da AMB sobre a SBOT
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e como a Sociedade é importante no cenário
médico nacional.
Com muita alegria expandimos o espaço
dedicado às regionais e comitês, num claro
reconhecimento de que nosso jornal é um
importante meio de comunicação para atingir todos os membros da SBOT. Não deixe de
mandar sempre as noticias de sua regional e de
seu comitê.
Uma das mais bem aceitas inovações de nosso
jornal está relacionada ao entretenimento do
ortopedista. Seções como “Divirta-se” e a nova
“Longe dos ossos do ofício”, coordenada pelo
editor associado do Jornal da SBOT, Sandro
Reginaldo, proporcionam momentos de descontração e lazer. Por isso, participe do Jornal
encaminhando fotos e histórias curiosas que
não estão relacionadas somente à profissão e
o meio médico. Nesta edição, a foto da seção
“Quem Serei?” está impagável. Mande
sempre suas críticas e sugestões para que
possamos tornar a leitura do Jornal da
SBOT cada vez mais agradável. Participe!

Moisés Cohen
Editor-chefe

O tempo passa e a SBOT
cresce cada vez mais
O tempo passa rápido.
Estamos chegando ao fim do
primeiro semestre e, neste
momento, sinto-me feliz em
termos, com o auxílio de
toda diretoria e funcionários da SBOT, cumprido as
metas traçadas para o planejamento deste semestre.
No início, o medo da crise
econômica. A redução coerente das despesas, o apoio
dos sócios com pagamento
de suas anuidades, a capacidade de Renato Graça,
presidente do 41º CBOT, em
Romeu Krause
negociar o nosso congresso
nos trouxe tranquilidade financeira quanto
ao futuro.
O reconhecimento internacional da SBOT:
em fevereiro no Congresso da American
Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
como nação convidada; em Mindelo, Cabo
Verde durante o primeiro congresso da
Sociedade Ortopédica de Países de Língua
Portuguesa (SOLP) – quando a liderança
brasileira foi demonstrada através da eleição
do nosso ex-presidente, José Sergio Franco,
como presidente da SOLP que, entre seus
projetos, planeja que o congresso da Sociedade em 2011 ocorra em conjunto com o
ORTRA, no Rio de Janeiro.
Durante o Congresso da European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), realizado
em Viena, fomos representados pelo prof.
Arnaldo José Hernandes, que participou

de vários encontros com os
presidentes das comunidades europeias e oficializou o
convite feito ao presidente
da EFORT como entidade
convidada para o 42º CBOT,
em Brasília. Estas participações mostram, cada vez
mais, o envolvimento da
SBOT com as principais entidades internacionais.
Na segunda quinzena de
agosto colocaremos em prática o programa de aperfeiçoamento e treinamento dos
preceptores. Este projeto,
considerado prioritário desta
gestão, poderá ser realizado graças ao
empenho de todos que fazem a Comissão
de Educação Continuada e de seu presidente, Marcelo Mercadante, que conseguiu
dar forma e torná-lo viável. Serão dois dias
de imersão com um programa didático que
trará grande benefício aos serviços de residência médica.
Finalmente, em conjunto com o presidente
da Comissão de Integração das Regionais,
Adalberto Visco, e do presidente da Comissão de Dignidade e Defesa Profissional, Robson Azevedo, iniciaremos as visitas às regionais do Norte e Nordeste. A primeira a ser
visitada será Rondônia. O nosso propósito é
discutir os problemas locais e tentar melhorar a qualidade da ortopedia local.

Palavra do Presidente
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Romeu Krause
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Rio de Janeiro
será SBOT

O próximo Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que acontecerá no
Rio de Janeiro de 31 de outubro a 02 de novembro, trará uma extensa programação
científica, além de proporcionar excelentes momentos de descontração através das
atividades sociais programadas. Em entrevista ao Jornal da SBOT, o presidente do
Congresso, Renato Graça, fala sobre os trabalhos da Comissão Científica e também
apresenta as principais atrações sociais do evento. Segundo ele, o 41º CBOT será
uma excelente oportunidade para atualização científica, encontro dos colegas e
muito entretenimento na cidade maravilhosa. Por isso, ele convida a todos para se
inscreverem com antecedência.
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41º CBOT
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Vista aéra do Riocentro, local onde será realizado o 41º CBOT

Programação
científica:
Quantos trabalhos
inscritos para o 41°
CBOT?
As inscrições para apresentação
oral (tema livre), pôster eletrônico
e vídeo foram encerradas em 31
de maio. A Comissão Científica
fará uma seleção e, os pôsteres
eletrônicos e vídeos escolhidos
terão prazo até o dia 31 de julho
para apresentação do trabalho
completo, pois na inscrição foi
apresentado apenas o resumo estruturado. Tivemos 421 trabalhos
inscritos. Este ano antecipamos os
prazos para uma melhor organização, inclusive dando tempo para
que todos fossem incluídos no
DVD dos Anais do Congresso, que

será distribuído dentro das pastas
dos congressistas.

O que já está
confirmado para o
Congresso?
O cronograma está sendo tranquilamente obedecido. Os Comitês e a Comissão de Educação
Continuada (CEC) estão ajudando bastante. A Comissão Científica, presidida por Tarcisio Barros,
tem tido uma atuação excelente
e a grade científica já está pronta.
Os Comitês já enviaram o conteúdo de seus cursos e também
do Dia da Especialidade. O site do
congresso: www.cbot2009.com.br
já mostra a listagem com detalhes, porém sem os nomes dos
palestrantes. Os primeiros convites aos palestrantes nacionais já
estão sendo enviados e 28 con-

ferencistas estrangeiros já confirmaram a presença. Dentre eles:
Diego Fernandez (Suiça), Michael
Baumgaertner, Charles Johnston,
John Furia, J.Ramon, M.Coles, R.
Buckle,G. Miller, S. Rabin, e Alfonso Pino (USA), Tomas Alonso
(Paraguai), Gerdsmeyer, Sheden,
Kiefer, J. Fritz, H. Einchorn, D.
Lasovic e Fracchia (Alemanha),
C. Hersler (Africa do Sul), F. Toro
(Chile) I. Ayerza (Argentina), M.
Hernandez (Equador), Rodrigo
Lopez (Colombia), L. Francescoli
(Uruguai), K. Thomgreen(Suécia),
J. Neves, M. Cassiano e Fernado
Fonseca (Portugal).

Quais serão as
atividades do Précongresso?
O Pré-congresso acontecerá no
dia 30 de outubro, no Hotel Win-
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Renato Graça, presidente do 41º CBOT

dsor Barra e terá os seguintes cursos: Navegação em Cirurgia Ortopédica, Traumatologia Desportiva,
Ortopedia Pediátrica, Atualização
em Cirurgia do Quadril, Terapia
por Onda de Choque e Orientação Profissional ao Residente de
Ortopedia. O curso de navegação
será de manhã e à tarde. Os demais, somente à tarde.

Programação
social:
O que já está definido?
O Programa está magnífico tanto para o congressista como para
sua acompanhante. Na sexta feira, dia 30 de outubro, teremos
o Jantar de Boas Vindas na Villa
Riso, em São Conrado, com coquetel e apresentação da famosa
Orquestra Tabajara. Quem estiver
hospedado no Hotel oficial terá
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transporte gratuito.
Será um jantar de
adesão ao preço de
R$ 100,00 por pessoa e o número de
convites é limitado.
No sábado, dia 31,
das 11h às 15h, haverá, no Hotel Windsor, o “brunch da
ama-de-leite” para
todas acompanhantes inscritas. Nos
dias 31, 1 e 2 de
novembro, também
no Hotel Windsor,
funcionará o “Espaço Mulher Carioca”
que terá estandes e
atrações permanentes de interesse da
mulher do ortopedista. No domingo,
dia 1 de novembro,
teremos o almoço
das acompanhantes no Clube Costa
Brava, com sorteios e atrações.
No mesmo dia, à noite, teremos o
ponto alto da nossa programação
social com a sensacional “Festa
do Ortopedista” com apresentação de Jorge Benjor e posteriormente o grupo Eletrosamba. Haverá comida e bebida farta, com
transporte em ônibus oficial para
os hotéis, porque quem bebe não
dirige.
Teremos também, nesta noite, o
sorteio de um automóvel para os
congressistas inscritos e outro para
as acompanhantes. Quero lembrar
que todas estas atrações, com exceção do jantar da Villa Riso são
gratuitas, mas somente para congressista e acompanhante devidamente inscritos. Paralelamente, a
agência oficial – FK Viagens colocará à venda seis tours opcionais
para Corcovado, Pão de Açúcar,
Lapa by night, Maracanã, Rio Antigo, Petrópolis e passeio de barco.
A maioria dos hotéis está localizada nas praias, em frente ao mar,

proporcionando também agradáveis momentos.

Quais são as vantagens
para o ortopedista
que se inscrever com
antecedência no 41°
CBOT?
São muitas. Existe um desconto
progressivo, isto é, quanto mais
cedo, maior o desconto. Também
é possível escolher o hotel de sua
preferência e o melhor voo. Há o
jantar dançante de boas vindas
na sexta-feira, dia 30 de outubro,
que será por adesão e o número
de mesas é limitado. Outra vantagem é que, inscrevendo-se antecipadamente, o congressista receberá em sua casa o crachá, a programação e os convites, evitando
as grandes filas que normalmente
se formam no primeiro dia de
congresso. Para a Comissão Organizadora, é excelente saber com
antecedência o número de congressistas e acompanhantes que
vão aos auditórios e nas festas.
Em Porto Alegre houve 80% de
pré-inscritos.

www.cbot2009.com.br
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Novas metas para o ensino
da Ortopedia no Brasil
Comissão Especial de Ensino e Graduação da SBOT cria programa de
ensino para Ortopedia e Traumatologia
Visando à expansão, estimulação
e apresentação da especialidade
de Ortopedia e Traumatologia nas
principais escolas médicas do país,
a Comissão Especial de Ensino e
Graduação da SBOT desenvolveu
um Programa Fundamental de
Graduação Médica em Ortopedia
e Traumatologia. Segundo Olavo
Pires de Camargo, presidente da
Comissão, é o primeiro fruto de
tanto trabalho sobre o assunto.
“Periodicamente nos reunimos
para discutir como apresentar a
especialidade nas escolas médicas.
Este Programa é o nosso primeiro
passo”, fala.
O Programa Fundamental de
Graduação Médica em Ortopedia e
Traumatologia tem como objetivos:
fornecer ao aluno uma visão geral
da especialidade, proporcionar a
capacidade de identificação das
patologias ortopédicas e traumatológicas mais frequentes, familiarização no atendimento de pacientes em situações emergenciais,
além de fornecer conhecimentos
básicos sobre tratamentos de problemas ortopédicos e traumatológicos mais simples. “A importância
deste Programa é muito grande
devido a nossa realidade atual.
Cerca de 60% dos atendimentos
em pronto-socorros são de traumaortopédico”, ressalta Olavo.
A familiarização com a especialidade também ajuda na formação
de outras áreas. O atendimento
ao paciente da área de Ortopedia
e Traumatologia sempre envolve
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baseados no Programa Fundamental da Graduação Médica em Ortopedia e Traumatologia.

PROGRAMA RESUMIDO

Olavo Pires de Camargo

as diversas interfaces do sistema
neuro-músculoesquelético e vascular. “Torna-se mais fácil o aprendizado nesta área quando o aluno já
é portador de conhecimentos prévios dos diferentes sistemas envolvidos. Idealmente, o curso básico
deveria acontecer no quarto ano,
por ser este o último ano do curso
médico que oferece formação teórica ao aluno”, complementa.
O Programa já foi encaminhado
para todas as escolas e serviços
médicos do país. Além disso, a
Comissão Especial de Ensino e
Graduação em Ortopedia e Traumatologia planeja, também, a elaboração de um livro de graduação
na especialidade, que será lançado
para todo o Brasil. A Comissão
também está preparando uma aula
inaugural que irá mostrar as perspectivas atuais e futuras da ortopedia. Ambos os materiais serão

1. Perspectivas atuais da
Ortopedia e Traumatologia
2. Semiologia ortopédica
3. Traumatologia do sistema
musculoesquelético
4. Lesões dos músculos,
tendões e ligamentos
5. Lesões traumáticas do
esporte
6. Doenças congênitas e do
desenvolvimento do sistema
músculoesquelético
7. Doenças degenerativas do
sistema músculoesquelético
8. Infecções do sistema
musculoesquelético
9. Neoplasias do sistema
musculoesquelético
10. Doenças osteometabólicas
11. Ortopedia e prevenção das
lesões traumáticas
O ensino da ortopedia e traumatologia exige que, além do curso
técnico, o aluno tenha atividade
assistida nas seguintes dependências:
•
•
•
•
•

Pronto Socorro
Enfermaria
Ambulatório
Centro cirúrgico
Laboratório de bioengenharia

O Programa completo pode ser
conhecido no portal da SBOT
(www.sbot.org.br)

Parceria beneficia regionais
Entre as principais atividades para fortalecer as regionais, a parceria
jurídica proporcionará uma maior aproximação da SBOT Nacional
Uma parceria criada entre a
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e a
ELP – Eugenio de Lima e Pitella
Advogados Consultoria Jurídica
e de Negócios especializada na
área de saúde, visa a orientação e
suporte jurídico a todas as regionais. Segundo Adalberto Visco,
presidente da Comissão de Integração das Regionais, esta parceria será muito importante para o
desenvolvimento das regionais.
“Otimizaremos as ações das regionais proporcionando crescimento
a todas”.
Através desta parceria, as regionais terão direito a Pré-consulta
Jurídica, Análise Crítica do Contrato Social da Sociedade Médica,
Regularização da distribuição de
lucros entre médicos-sócios, Regularização do relacionamento profissional e contratual “terceirizado”

Adalberto Visco

entre médicos-sócios e médicos
não sócios que prestam serviços a
Hospitais, Defesa e Prevenção com
custo otimizado e Acreditação ONA
para Clínicas Médicas com serviço
de Ortopedia.
Adalberto Visco destaca também
a importância do envolvimento do
Departamento Jurídico da SBOT,
na figura da advogada Adriana C.
Turri Joubert. “A Dra. Adriana tem

nos dado uma inestimável ajuda no
setor jurídico”, fala o presidente da
Comissão. Atualmente, as regionais estão cada vez mais próximas
das metas estabelecidas no início do ano pela diretoria da SBOT.
“Adequamos os Estatutos de todas
as regionais de maneira similar à
SBOT nacional. Também foi criada
a regional do Amapá, que já está
com estatuto aprovado”, afirma.
Além do apoio jurídico, também
são disponibilizados serviços na
área de informática e assessoria
de imprensa pela SBOT Nacional.
Esta integração tem proporcionado
crescimento para a SBOT como um
todo. “Nossos trabalhos estão dentro do planejado. Existem dificuldades, mas todas estão sendo superadas devido ao empenho dos presidentes das Regionais que estão,
cada vez mais, alinhados com a
SBOT Nacional.

Regionais
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SBOT

Maio / Junho 2009 11

J O RN A L da

Cabo Verde

SBOT

SBOT presente no
Continente Africano
Participação da SBOT no Congresso da Sociedade Ortopédica
de Língua Portuguesa (SOLP) ressalta a importância da ortopedia
brasileira no exterior
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) vem,
cada vez mais, se consolidando
como uma das mais importantes
sociedades ortopédicas. Através de
participações em congressos internacionais e presença marcante na
diretoria da International Society
of Arthroscopy, Knee Surgery
and Orthopaedic Sports Medicine
(ISAKOS) e Sociedade Ortopédica
de Língua Portuguesa (SOLP), a
SBOT ocupa um lugar de destaque
na ortopedia mundial.
A última grande participação da
SBOT foi durante o 1º Congresso
da SOLP, realizado nos dias 29 e 30
de abril em Mindelo, Cabo Verde.
Participaram mais de 100 ortopedistas vindos de Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde e Brasil. A SBOT foi representada pelo
ex-presidente José Sérgio Franco,
Glaydson Godinho, que possui uma
história ímpar com Cabo Verde,
além de outros colegas brasileiros.
Durante o Congresso, José Sérgio Franco foi eleito como novo
presidente da SOLP. Segundo ele,
a realização do evento foi uma
excelente oportunidade de troca
de experiências entre os países que
falam a mesma língua. “Foi o primeiro congresso de ortopedia dos
países de Língua Portuguesa e isto
só trará benefícios, pois fortaleceremos a nossa língua, nossos conhecimentos científicos e a união entre
os países que falam o português”,
disse o novo presidente brasileiro.
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Da esquerda para direita: Glaydson Godinho, Isaura Tavares Gomes - Presidente da
Cãmara Municipal de S. Vicente, Basílio Bastos - Ministro da Saúde de Cabo Verde e José
Sérgio Franco

Como presidente da SOLP, Franco
pretende melhorar a qualidade de
informação e formação de todos
os ortopedistas. “Vamos levar livros
e materiais ortopédicos, estabeleceremos intercâmbios entre os
países promovendo aprendizado e
troca de experiências, além de realizar aulas para que os ortopedistas
dos países de Língua Portuguesa se
aperfeiçoem melhorando assim a
qualidade do atendimento à população”, conta ele.
Missão Humanitária
Para José Sérgio Franco levar
conhecimento ortopédico aos países menos desenvolvidos e proporcionar crescimento entre todos
é a sua grande missão, não só na
presidência da SOLP, mas também

na vida. “Acredito que o nosso
trabalho, antes de ser educacional é humanitário. Ao levarmos
conhecimento, ofereceremos a
oportunidade do crescimento, do
desenvolvimento e isto é um ato
humanitário.

Cidade de Mindelo, Cabo Verde

Cabo Verde

J O RN A L da

Aliás, este trabalho humanitário
também foi e ainda é a missão de
outros ortopedistas, como Glaydson
Godinho, que em 1982, fundou o
Serviço Nacional de Ortotraumatologia de Cabo Verde, em Mindelo.
Ele relata sua experiência de viver
em Cabo Verde durante um ano
no texto “...370 léguas a oeste das
Ilhas de Cabo Verde” que pode ser
conferido na integra no portal da
SBOT (www.sbot.org.br).
No texto, Glaydson conta como
Mindelo era naquela época, e
como o trabalho foi desenvolvido.
Ele fala também sobre as dificuldades enfrentadas, devido a falta
de material ortopédico para o trabalho. Mas, apesar de todos os
contratempos, fica claro o envolvimento dele com o país e seus
conterrâneos, além da alegria em
montar um Serviço de ortopedia de
qualidade no país. Após 27 anos,
Glaydson pode conferir as mudanças extraordinárias que o tempo fez
em Cabo Verde, durante o Congresso da SOLP.

SBOT

José Sérgio Franco entre Glaydson Godinho (a esquerda) e João de Carvalho Neto

Participação da SBOT
no exterior em 2009
Congresso da AAOS
25 de fevereiro a 01 de Março, em Las Vegas – EUA
7th Biennal ISAKOS Congress
05 a 09 de abril, em Osaka - JAPÃO
1º Congresso da SOLP
29 a 30 de abril, em Mindelo – Cabo Verde

Glaydson durante mesa redonda
realizada no Congresso

SBOT no Exterior
Considerada a terceira maior
Sociedade Ortopédica em número
de associados, a SBOT ocupa lugar
de destaque na ortopedia mundial.
“Existe um respeito pela qualidade
da ortopedia feita no Brasil, pela
organização da sociedade e pelo
o que o país representa, afinal são
cerca de 10 mil ortopedistas brasileiros. O Brasil realmente tem uma
sociedade muito organizada e respeitada pelos outros países”, ressalta Franco.

54º Congresso Nacional de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia da
Colômbia
29 de abril a 02 de maio, em Cartagena – Colômbia
EFORT
03 a 06 de junho, em Viena – Áustria
XXXV Congresso Equatoriano de Ortopedia e Traumatologia
19 a 22 de agosto, em San Miguel de Ibarra – Equador
XXIX Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia
28 a 30 de outubro, em Portugal
SICOT/SIROT
29 de outubro a 01 de novembro, em Pattaya – Tailândia
XLV Congresso Chileno de Ortopedia e Traumatologia
18 a 21 de novembro, em Viña Del Mar – Chile
46º Congresso da AAOT – Associação Argentina de Ortopedia e
Traumatologia
29 de novembro a 04 de dezembro, em Salta – Argentina
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Dentro do espírito de tornar
nosso Jornal não apenas informativo, mas também uma fonte
de lazer e entretenimento, inauguramos esta coluna, que mostrará fotos e depoimentos de
colegas em situações longe de
seus consultórios e dos centros
cirúrgicos.
A cada número será abordado
um tema e pedimos aos colegas ortopedistas que prestigiem
este espaço, enviando suas fotos e depoimentos para o e-mail
imprensa@sbot.org.br. As melhores fotos serão publicadas e,
no final do ano, elegeremos as
cinco melhores, que receberão
prêmios especiais (já estão confirmadas duas inscrições para o
42º CBOT em Brasília-DF).
Nesta edição, quatro ortopedistas encaminharam fotos e
depoimentos sobre o lugar mais
bonito que conheceram. O tema
da próxima seção será “O melhor peixe que pesquei”. Mande
sua foto! Participe e prestigie
nosso Jornal!
Sandro da Silva Reginaldo
Editor associado do Jornal da SBOT
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“Em setembro de 2007 fiz o Caminho de
Santiago de Compostela de bicicleta, partindo de Saint Jean Pied-de-Port na França,
cruzando os Pirineus e o norte da Espanha até
a cidade de Santiago de Compostela na Galícia. Pedalei 800 km por uma rota recheada de
história, cultura e religiosidade. A viagem mais
bonita que eu já fiz”.
Antonio Carlos de Castro, Goiânia – GO

“Uma mistura de cultura e tradições, com
as touradas e sua arena caprichosamente
preservada, o bairro Flamenco ou a culinária tão aprovada pelo mundo todo (Paella)
fazem de Sevilla, na Espanha, um dos
locais mais agradáveis e interessantes que
visitei”.
Carlos Henrique Ramos, Curitiba – PR

“Não deixe de conhecer Florença, Itália, com
suas vielas, monumentos, esculturas e bons restaurantes. Viajar é e sempre será a fórmula de conseguir bons momentos e de expandir a nossa compreensão de outras culturas”.
Murilo Reis Gonçalves, Brasília – DF

Longe dos “ossos do ofício”

J O RN A L da
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“Travessia dos Lagos
Andinos da Argentina
(Bariloche) ao Chile pela
cordilheira dos Andes feita
de barco. Uma das paisagens mais fantásticas que
conheci, contrastada pela
beleza das águas cristalinas, do azul celeste do
céu, do branco da neve e
o gigante adormecido vulcão Osorno no fundo”.
Luiz Gustavo Seixas,
Salvador – BA

Maio / Junho 2009 15

J O RN A L da

SBOT Entrevista

SBOT

Um trabalho em equipe
Devido aos trabalhos e ações sociais, compromisso com a educação médica continuada e com a qualidade do atendimento da população em geral,
a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia ocupa um papel de
destaque para Associação Médica Brasileira (AMB). Em entrevista, o presidente da AMB, José Luiz Gomes do Amaral, fala sobre a relação entre a
AMB e a SBOT, além dos principais desafios da classe médica brasileira.
Como é a relação da AMB com
a SBOT?

esse é o nosso maior problema. No
mundo atual, o exercício da medicina é inadmissível sem a adequada
especialização e a SBOT é tida como
modelo na condução do processo
de avaliação de especialistas.

A relação é muito próxima e
positiva. Os colegas ortopedistas
há muito tempo colaboram com as
ações da AMB, seja pela participação individual de seus membros ou
em ações coordenadas pela SBOT.

Qual é a importância da SBOT
para a AMB? Como a Sociedade
colabora com o trabalho da
AMB?

Atualmente, quais são os
principais projetos da AMB e
como eles envolvem a SBOT?
A AMB concede Títulos de Especialista e Certificados de Área de
Atuação e os atualiza, por meio
da Comissão Nacional de Acreditação. Revisa continuamente
os procedimentos listados na
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.
Conduz o Programa de Educação
Médica Continuada, que atualiza o conhecimento científico e
o Programa Diretrizes, que reúne
evidências destinadas a apoiar a
decisão clínica. Em novembro de
2008, foi lançado o 7o Volume
desse projeto e a edição foi dedicada exclusivamente à ortopedia.
Foi um marco no programa e um
exemplo a ser seguido por todas
as Especialidades brasileiras. Os
membros da SBOT também são
muito atuantes na Câmara Técnica de Implantes e junto as nossas ações parlamentares.
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José Luiz Gomes do Amaral

Quais são os principais desafios
da AMB? Como a SBOT pode
ajudar a realizá-los?
O principal desafio é ampliar o
acesso à medicina de qualidade
pela população brasileira. A SBOT,
ao participar de todos esses programas, com a competência e dedicação que tem demonstrado é e continuará sendo de grande valor para
a consecução deste objetivo.
Em relação a formação dos
médicos, quais são os principais
desafios?
A formação graduada no Brasil
sofreu grande deterioração devido
a proliferação indiscriminada das
escolas de medicina. Certamente,

A AMB é uma organização relativamente complexa que reúne
representações médicas das federadas e Sociedades de Especialidade.
A SBOT é uma das maiores Sociedades de Especialidade do Brasil.
Não apenas pelo número de sócios,
mas pelo alto nível de organização
e da qualidade das suas realizações.
Desta forma, ocupa dentro do
cenário da medicina brasileira papel
destacado. O trauma e as suas
sequelas também são um enorme
problema a serem tratados e esse é
mais um ponto que a SBOT ocupa
posição estratégica.

J O RN A L da
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11º Curso de Cirurgia
do Joelho é sucesso
em Campinas

Wilson Mello de Alves Júnior durante abertura do 11° Curso de
Cirurgia do Joelho

Nos dias 22 e 23 de maio foi realizado o 11º Curso
de Cirurgia do Joelho de Campinas, com o tema “O
presente e o futuro da Cirurgia do Joelho”. Organizado pelo Grupo de Estudo do Joelho de Campinas,
o curso bateu recorde de participantes e de palestrantes internacionais. Este ano foram 665 inscritos,
sendo 629 alunos, seis palestrantes internacionais, e
21 brasileiros, além de nove membros da Comissão
Organizadora, e a presença de ortopedistas de 22
estados brasileiros. Segundo Wilson de Mello Alves
Júnior, a cada edição o evento apresenta melhoras.
“O crescimento deste ano foi de 50% em relação ao
último Curso. A cada edição o evento vem se superando, principalmente pelo alto nível dos palestrantes, pelo conteúdo científico sempre muito rico e pela
grande adesão dos especialistas em joelho de todo o
país”, diz ele.

Traumatologia
Desportiva

O presidente do 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia,
Glaydson Godinho (à esquerda), e o presidente do 5º Congresso
Brasileiro de Traumatologia Desportiva, Rodrigo Lasmar

Especialistas de todo o Brasil e exterior se reuniram
entre os dias 11 e 13 de junho, em Belo Horizonte,
para discutir e apresentar as novidades no diagnóstico e tratamento do trauma desportivo e da técnica
artroscópica, durante o 5º Congresso Brasileiro de
Traumatologia Desportiva e do 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia. Para Rodrigo Lasmar, presidente
do Congresso Brasileiro de Traumatologia Desportiva,
a proposta de se realizar o evento simultaneamente
ao Brasileiro de Artroscopia foi muito feliz. “Conseguimos discutir todos os avanços da traumatologia
desportiva em conjunto com a artroscopia. O ponto
alto do congresso, no entanto, foi a união dos dois
comitês. Espero que esse momento se perpetue, uma
vez que essas duas sociedades se completam”.

SBCMão lança livro histórico
O livro “1959 - 2009 - 50
Anos de Cirurgia da Mão no
Brasil” foi lançado durante
o congresso anual da Sociedade Brasileira de Cirurgia
da Mão, que aconteceu de
25 a 27 de junho no Centro
de Convenções Frei Caneca,
em São Paulo, com 800
participantes. Em 150 páginas ricamente ilustradas,
os autores Osvandré Lech
(RS) e Fernando Baldy dos
Reis (SP) relatam os fatos
históricos mais relevantes,
como a instalação da sociedade no período pós-
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guerra, a popularização da cirurgia da mão em todo
o Brasil, e a conquista do status de especialidade. O
livro aborda também o pioneirismo da cirurgia da
mão no ensino através de recursos de multimídia, as
campanhas contínuas de conscientização dos trabalhadores com relação aos cuidados necessários com
as mãos durante a jornada de trabalho. A SBCMão
possui cerca de 500 membros ativos e 18 centros de
treinamento. Atualmente, a cirurgia da mão é uma
das especialidades médicas reconhecida pela AMB
e pelo CFM, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão possui sede própria, quadro social de quase 500
membros, 16 centros de treinamento, além de realizar
um congresso anual e ter grande interação com os
projetos de educação continuada da SBOT, através do
Comitê da Mão.

Aos prezados colegas da
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT)
Em nome da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), gostaríamos de
convidá-los a participar do 4º Congresso Internacional de Medicina de Reabilitação da AACD,
9º Congresso Internacional de Reabilitação da ORITEL e do 1º Simpósio Internacional de Ortopedia Pediátrica da AACD.
Este tradicional evento, da área de Reabilitação, ocorrerá entre os dias 19 e 21 de agosto de
2009, no Centro de Convenções do Expo Center Norte, na cidade de São Paulo.
Assim, dada a fundamental participação da Ortopedia no contexto da Reabilitação, fica
nosso convite para que prestigiem e enviem temas livres e pôsteres para o Congresso. A grade
científica irá pleitear o que há de mais novo e atual na Reabilitação e em todas as áreas médicas
correlatas, além de ser um momento de troca de experiências, confraternização e ampliação do
universo acadêmico.
As informações preliminares estão disponíveis no seguinte endereço:
http://asconcongressos.com.br/eventos/2009/aacd/index.php?conteudo=1
Um cordial abraço a todos e esperamos vê-los, em agosto próximo.

Cartas
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Luís Garcia Alonso - Médico Geneticista, Presidente do Congresso
Mauro César de Morais Filho - Médico Ortopedista, Diretor Clínico da AACD
Marcelo de Jesus Justino Ares - Médico Fisiatra, Coordenador da Comissão Científica
Antonio Carlos Fernandes - Médico Ortopedista, Superintendente Técnico da AACD

“Caro Moisés,
Parabéns pelo novo Jornal da SBOT! Eu sei que é uma continuação de um trabalho que vem
sido feito há anos, mas as modificações tornaram o jornal mais agradável, divertido e informativo.
No último número na seção do Jogo dos Sete Erros, a peruca em Glaydson é impagável.
Estendo a congratulações a todo corpo editorial”
Adalberto Visco
Bahia
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Em 2009, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho
(SBCJ) convida a todos seus membros:
1) Democratização da Sociedade e descoberta de novos
talentos da SBCJ, que ainda não tiveram oportunidades em eventos nacionais, através dos oito eventos
regionais:
• RJ: 28 e 29/08/09 no Rio de Janeiro
• Sul: 18 e 19/09/09 em Curitiba, com Brian Cole (EUA)
• MG/ES: 25 e 26/09/09 em Belo Horizonte
• SP: 02 e 03/10/09 em São Paulo, com participação de
Dror Paley (EUA) e Rene Marti (Holanda).
2) A internacionalização da SBCJ através do novo Portal,
nas versões em português, espanhol, inglês e francês e
através das Jornadas Luso-Brasileira e Lyonesa, unindo
a nossa sociedade com associações internacionais;
3) Grupos de estudo dentro da área de cirurgia do joelho para uso nacional, nos assuntos LCA, LCP, artrose,
femoro-patelar e cartilagem;
4) Ao 13º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho a ser
realizado nos dias 25 a 27 de março de 2010, no Enotel, Porto de Galinhas. Romeu Krause será o presidente
do congresso e teremos como convidados estrangeiros
Chitrajan Ranawat, Leo Whiteside, Hangody László,
Tom Minas, Robert La Prade e Lonnie Paulos.

Patologias da Coluna Vertebral
AMB discute conceito de região anatômica
e segmento na coluna vertebral
No dia 29 de maio, na sede da AMB em São Paulo, foi realizada uma reunião promovida pela CT-CBHPM e pela CBHPM
com o objetivo de definir o real conceito da região anatômica na coluna vertebral e, na prática, qual é o significado do
termo segmento em coluna vertebral.
No encontro, foi definido que através de estudo anatômico
universal a região anatômica na coluna vertebral é composta
de cinco partes: Cervical, Dorsal, Lombar, Sacra e Cóccix. Em
relação a um segmento da coluna vertebral, ficou estabelecido que ele representa uma estrutura semelhante a uma
das articulações do sistema músculo-esquelético, tais como
joelho, quadril, cotovelo, ombro, etc. Desse modo, ao falar
em coluna vertebral estamos nos referindo a uma sucessão
de segmentos também denominados de unidades motoras,
que, no seu conjunto, formam a estrutura da coluna vertebral. Cada segmento pode ser passível de sofrer alterações
patológicas, a saber: traumatismos, afecções congênitas,
inflamatórias, tumores e metabólicas entre outras. O conceito
de segmento refere-se a uma unidade motora composta de
duas vértebras, um disco intervertebral e estruturas capsuloligamentares e musculares. Ao se realizar um procedimento
na coluna vertebral, fica definido que ele corresponderá a
um segmento, podendo ocorrer multiplicidade de códigos.
Entende-se por códigos múltiplos a abordagem de vários

segmentos, assim como o uso de técnicas diferentes para se
obter o tratamento cirúrgico de uma patologia.
Também ficou definido que o pagamento obedecerá ao
preestabelecido de percentuais em relação às cirurgias realizadas por uma mesma via de acesso. Uma questão ressaltada pelos participantes foi a respeito da explicação de que
o paciente apresenta patologias na coluna vertebral, a qual
é submetida a procedimentos cirúrgicos e não o segmento
propriamente dito.
Com o desenrolar da reunião, obteve-se um consenso de
que existe a necessidade de uma revisão atualizada e de uma
definição em que se concentre a plêiade de patologias da
coluna com a adequação ao número de segmentos, visando
à simplificação de códigos, com facilidade de uso da CBHPM
e a sistematização dos pagamentos.
Também foi aberto um espaço para a análise de casos especiais, que por não estarem contemplados na CBHPM deverão
ser de modo conceitual justificados pelo médico assistente,
com embasamento em literatura. E, se possível, com o uso
de diretrizes apoiada pela AMB.
A reunião proporcionou um amplo espaço para debater
sobre as expectativas em cirurgia de coluna, evidenciando
que a compreensão das doenças obedece a uma nova visão.
Visão esta que aprofunda os conhecimentos em nível molecular. Cabe ressaltar, também, que estão em desenvolvimento novas tecnologias cirúrgicas que visam a uma reabilitação rápida do paciente com menor agressão tecidual e o
aumento de cirurgias ambulatoriais. Amilcar Martins Giron,
presidente da CT CBHPM e da CBHPM presidiu os trabalhos
da reunião.

Espaço dos Comitês
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Trauma Ortopédico
“Caros amigos da SBTO,
De 21 a 23 de maio aconteceu no Rio de Janeiro, o XV Congresso Brasileiro de Trauma-Ortopédico. O evento teve a participação de 840 ortopedistas inscritos – maior número desde a
criação da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (SBTO).
Durante todos os dias, as salas estiveram lotadas e, a participação de jovens ortopedistas animou a todos, comprovando a
importância atual do trauma ortopédico como especialidade.
A consequência natural é a renovação e oxigenação do quadro
de membros da Sociedade do Trauma Ortopédico.
A chegada de 50 trabalhos inscritos como apresentação de
tema livre comprovou a força, importância e qualidade científica dos Serviços da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ligados ao Trauma Ortopédico.
A Comissão Organizadora no Rio de Janeiro foi representada pelo presidente do Congresso, Márcio Malta, pelo presidente da Comissão Científica, Ney Pessegueiro do Amaral e
pelo presidente da Comissão Executiva, José Paulo Gabbi, e
por colegas incansáveis e atentos. Todos estão de parabéns”.
Marcelo Mercadante
Presidente SBTO 2009
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Traumatologia Desportiva
Caros Amigos,
Neste ano estaremos repletos de eventos na área da traumatologia desportiva e, em várias regiões do nosso país, você
poderá encontrar cursos oficiais do nosso Comitê. (confira planilha abaixo)
Os interessados em participar das regionais do Comitê de
Traumatologia Desportiva devem entrar em contato comigo
através do email: rogerio@neoesporte.com.br.
A partir da nossa nova modificação estatutária, o Comitê de

Rogério Teixeira da Silva
Presidente do Comitê de Traumatologia Desportiva - 2009 / 2010

Eventos oficiais do Comitê de Traumatologia Desportiva
Evento

Email

Local

13 a 15/8

Data

Simpósio Internacional de Medicina Desportiva

sbot-ce@mcanet.com.br

Seara Praia Hotel - Fortaleza / CE

14 e 15/8

Saúde no Esporte - Evento Salvador

rogerio@neoesporte.com.br

Hotel IberoStar - Salvador / BA

14 e 15/8

Curso de Traumatologia Desportiva

moises@institutocohen.com.br

Instituto Cohen - São Paulo / SP

21 e 22/8

Jornada de Medicina Desportiva - UNIVASF

pauloc.fagundes@uol.com.br

UNIVASF - Petrolina / PE

28 e 29/8

Saúde no Esporte - Evento Manaus

rogerio@neoesporte.com.br

Hotel Tropical - Manaus / AM

27 a 29/8

Jornada de Medicina Regenerativa

jf.lana@terra.com.br

Centro Cultura J. Maria Barra - Uberaba /
MG

Pré-Congresso Medicina Desportiva - SULBRA

schueda.joi@terra.com.br

Centro Conv. Cau Hansen - Joinville / SC

12 e 13/9

04/9

2º Simpósio de Medicina Desportiva (Life Center)

rodrigoroda@hotmail.com

Minas Tênis Clube - Belo Horizonte / MG

19 e 20/9

3º Curso de Complicações em Ortopedia e Traumatologia
Desportiva

rogerio@neoesporte.com.br

Hospital São Luiz - São Paulo / SP

02 e 03/10
30/10

Congresso Internacional de Medicina Esportiva UNIFESP

andreolicruz@uol.com.br

Anf. Marcos Lindenberg - São Paulo / SP

Pré-Congresso Medicina Desportiva - 41º CBOT

pedrinelli@uol.com.br

Hotel Windsor Barra - Rio de Janeiro / RJ

Piauí

Espaço das Regionais

Traumatologia Desportiva será representado em cada estado
que demonstre este interesse, e as regras seguem o que está
em nosso estatuto (caso queiram mais informações, por favor
mandem um email para a Erika: erika@sbot.org.br.
Espero que com isso possamos, cada vez mais, divulgar a
nossa área, que vem apresentando um crescimento muito
grande nos últimos anos.
Grande abraço a todos,

Carnaval sem traumas no Piauí

dos ortopedistas para redução de riscos no trânsito nas
principais avenidas da cidade, conseguindo o apoio da
população, que reconheceu a importância do trabalho de
prevenção.

Minas Gerais

Regional mineira realiza curso de
capacitação à investigação científica

Considerada um sucesso, a Campanha Carnaval sem
Traumas realizada no Piauí mobilizou a todos. O lançamento
da Campanha aconteceu no Hospital Getulio Vargas e teve
a presença do Rei e da Rainha do Carnaval de Teresina e
de uma banda de música que, acompanhados por médicos e funcionários do hospital, percorreram as enfermarias
levando alegria aos pacientes e também alertando sobre a
importância da prevenção de acidentes automobilísticos.
Também foram entregues panfletos com recomendações
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Da esquerda para direita Neylor Lasmar, Marco Antônio de
Castro Veado, presidente da SBOT-MG, Marco Antônio Percope
e Gilberto Camanho

Consciente da importância da pesquisa científica para a
melhoria da qualidade de vida, a SBOT-MG realizou entre os

gia Esportiva. O encontro científico terá aulas do ortopedista
da Escola de Lyon, Roger Badet, que atualizará os conhecimentos dos participantes sobre cirurgia de joelho.

Distrito Federal

Santa Catarina

Espaço das Regionais
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dias 02 de abril e 30 de maio, o Curso de Metodologia Científica para ortopedistas e médicos residentes. A iniciativa,
muito elogiada pelos participantes do curso, teve como propósito capacitar o colega ortopedista a desenvolver trabalhos de pesquisa em sua área de atuação.
De acordo com o presidente da regional mineira, Marco
Antônio de Castro Veado, “buscamos despertar aquele
espírito científico que, apesar de muitas vezes estar adormecido, é de grande importância para a evolução da profissão
médica”.
O curso, dividido em quatro módulos realizados todas as
quintas-feiras, aconteceu na sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), em Belo Horizonte.
No fechamento do curso, o presidente da SBOT-MG
comemorou o sucesso do evento e agradeceu a presença
do público. “Foi um curso muito rico e proveitoso. Ficamos
imensamente felizes com a participação maciça dos colegas que prestigiaram o evento. Nosso objetivo era motivar
os médicos a se enveredarem pelo ramo científico e, consequentemente, aumentar a produção científica de nosso
estado. Tenho agora uma sensação muito boa, pois sinto
que alcançamos esse objetivo”, comemora Marco Antônio,
alertando, contudo, os médicos-residentes: “É importante
que o residente já comece o seu trabalho científico obrigatório desde o R1, de forma a ter mais tempo para desenvolvêlo, podendo realizar um trabalho com mais qualidade”.

SBOT

16º SULBRA - Congresso Sul-Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia

Alagoas

POSSE REGIONAL ALAGOAS

Da esquerda para a direita: Sérgio Canuto, Hélio Gonçalves,
Rogério Silva, Glauber Manso, Givaldo Rios, Antônio Alicio,
Gustavo Francisco e Hilton Barros.

Ceará

SBOT-CE realiza Simpósio de Traumatologia
Esportiva
Nos dias 13, 14 e 15 de agosto, a Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia - Regional Ceará dá continuidade
a sua programação científica com o Simpósio de Traumatolo-

Ortopedistas dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná têm um encontro marcado em Joinville de 04 a
09 de setembro de 2009. A cidade catarinense irá sediar a 16ª
edição do Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia – SULBRA, que reunirá as maiores autoridades da especialidade nacionais e internacionais. O grande evento irá abordar
temas de maior interesse dos profissionais da área, repassando
conhecimento e atualizando informações sobre procedimentos da prática diária em consultórios médicos e hospitais. Para
programação social do Congresso, está confirmada a apresentação da mundialmente famosa Escola do Teatro Bolshoi no
Brasil.
O presidente do evento, Valdir Steglich, também atual presidente da Regional de Santa Catarina, destaca a oportunidade
que o SULBRA representa para a efetiva reciclagem do conhecimento e o aperfeiçoamento profissional. “Além da educação
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continuada, o congresso também será um momento de congraçamento da classe, do reencontro entre colegas e amigos.
A participação de todos é fundamental e imprescindível”.
Palestrantes internacionais confirmados:
Paul A. Glazer (EUA)
Juan Carlos Suárez López (Bolívia)
José Naranjo (Espanha)
Daniel Moya (Argentina)

de Trauma e a Jornada de Ortopedia Pediátrica, respectivamente. Com a brilhante participação de professores convidados de outros estados, ambos os eventos tiveram suas plateias lotadas por grande parte dos residentes de ortopedia
do Rio de Janeiro.

Inscreva-se já, através do site: www.praxis.srv.br

Rio de Janeiro
Boas Vindas

A SBOT-RJ realizou em sua sede, no dia 17 de Março, a
recepção anual dos Residentes do Primeiro ano – R1. Como já
é realizado há vários anos, os novos residentes foram recebidos pela diretoria da SBOT-RJ, chefes de Serviço e Preceptores
de Residência de quase todos os serviços do Rio de Janeiro.
Durante o encontro foram abordados temas de interesse do
residente, apresentação da SBOT Nacional representada por
João Matheus Guimarães, aspectos da ética médica, defesa
profissional, ensino e treinamento.

Eventos da Regional

Foi realizado, nos dias 28 de março e 25 de abril, a Jornada
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São Paulo

Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições de Temas Livres para o 23°
Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado de São
Paulo (COTESP). O Congresso Paulista acontecerá em São
Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca, de 10 a 12
de junho de 2010.
Mais informações através do site: www.cotesp2010.com.br.
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Conflitos médicos
e a arbitragem
No Jornal da SBOT nº 85, exemplar publicado em Fev/Mar 2009,
na seção Espaço Jurídico, discorremos sobre a arbitragem, instituto
criado pela Lei 9307/96, na solução
de disputas e conflitos relativos a
direitos patrimoniais disponíveis,
através de um processo extrajudicial conduzido por um árbitro.
A sentença de natureza arbitral,
como já esclarecido, é imparcial,
tem força legal e faz coisa julgada,
sem prescindir, portanto, de apreciação ou confirmação pelo poder
judiciário.
A grande vantagem, em relação ao processo judicial, é que a
arbitragem, além de célere, tem
menor custo financeiro. A própria
lei estipula que a decisão deverá ser
proferida no prazo máximo de seis
meses.
No artigo anterior comentamos
sobre a utilização do processo arbitral na resolução de assuntos entre
médicos e operadoras de planos de
saúde. Desta vez, falaremos sobre
a importância do instituto na resolução de atritos entre médico e
paciente. Tal relacionamento, bastante especial e personalíssimo,
envolve direitos e obrigações de
ambas as partes relativos a prontuário médico, segredo médico,
consentimento informado, responsabilidade civil, e a tantos outros.
A exemplo de qualquer relacionamento, o havido entre médico e
paciente também pode gerar conflitos. Apesar da costumeira orientação de que a transparência, o
diálogo, e a garantia de informação
ao paciente sejam fatores essenciais
na manutenção salutar desse envolvimento, é notório que o paciente
vem se distanciando do médico.
Inúmeras causas costumam ser
apontadas, mas um incontestável
motivo pode ser mencionado como
verdadeiro: a falta de comunicação

e de compreensão mútua acerca
dos papéis de cada um. Portanto,
como nem sempre a harmonia pretendida pode se dar entre as partes
desse compromisso profissional,
técnico e científico e humano, voltado essencialmente à manutenção
da saúde, como condição básica da
vida, lançamos também a sugestão
da arbitragem na resolução desses
impasses.
Com o propósito de assegurar os
dois lados da cadeia, na garantia
dos direitos e deveres de ambos,
acreditamos que a arbitragem
poderá contribuir de maneira satisfatória na composição de eventuais problemas nessa área, sem
desgaste, em menor prazo, de
forma sigilosa e definitiva. Partindo
desse pressuposto, na qualidade
de Assessora Jurídica da SBOT, em
cuja função também se inclui a de
prestar orientações aos associados,
temos sugerido, àqueles que nos
procuram, a busca do auxílio da

arbitragem no momento em que
os conflitos começam a se instalar
com a probabilidade de ingresso ao
Poder Judiciário pelo paciente.
Tivemos notícia acerca da acolhida da ideia por alguns deles,
cujos resultados apresentaram um
grau de satisfação altamente positivo. Em certas situações, o acordo
celebrado foi finalizado em uma
tarde.
O primeiro passo é o consenso
entre médico e paciente, vale dizer
a vontade livre e consciente de chegarem a um denominador comum,
de forma segura e confidencial, sem disputas e pressões, em
menor espaço de tempo. Definida
a Câmara de arbitragem as partes poderão ser representadas por
advogado, se assim o desejarem,
fator não obrigatório. Em determinadas situações o próprio árbitro, ao conhecer o caso, sugerirá o
acompanhamento por advogado,
conferindo mais tranquilidade aos
interessados.
É possível, também, diante de
cirurgias ou procedimentos mais
complexos, que no Termo de Consentimento Informado e Esclarecido seja eleito uma Câmara de
Arbitragem para dirimir eventuais
controvérsias.
Como dissemos anteriormente,
o modelo ora apresentado precisa ser debatido e aprofundado
pela classe médica e, ao longo do
tempo, ser assimilado como sendo
uma excelente forma de minimizar
confrontos quando esses, a par de
todo cuidado, aparecem.
Trazemos à baila a sugestão para
que todos possam pensar a respeito e, havendo interesse, comecem a divulgá-la .

Espaço Jurídico

J O RN A L da

SBOT

Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica

Maio / Junho 2009 25

Maio / Junho 2009 27
Resultado da esquerda para
direita: mão no ombro de
Osny Salomão, cinto do Fuad
Kalil, relógio do Jaime Guiotti
Filho, fita do crachá de Jaime
Guiotti Filho, botão do paletó
de Jorge Sayum, cabeça atrás
do Jorge Sayum, bandeira
“300” no quanto esquerdo
superior.
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1
2

Horizontais:
2/A - Local mais freqüente de aparecimento da
osteocondrite dissecante juvenil no fêmur
4/A - Estrutura responsável pelo fenômeno de
“pivot-shift” nas lesões do Ligamento Cruzado anterior
6/F - Local mais frequente de patela bipartida se
localiza no pólo...
7/A - Sinal da apreensão no joelho está, em geral,
associado à instabilidade...
9/J - Osso que se articula com o calcâneo
14/F - Nome usado para a linha acima da crista
ilíaca para avaliar o potencial de crescimento
da coluna

3
4
5
6
7
8
9
10

Verticais:
C/6 - Elemento radioativo usado na cintilografia
óssea
F10 - Osteocondrite do calcâneo
J/1 - Faz parte do quadríceps e está relacionado à
bolsa suprapatelar
P/8 - Ligamento na cabeça do fêmur
R/3 - Tendão ao lado do menisco lateral

11
12
13
14
15

Resultados na próxima edição

SBOTdá a dica
Livro

A Cabana

de William P. Young (Editora Sextante; 240 páginas; R$29.90)

Na trama criada por Young, a filha mais nova de Mack Allen Phillips,
Missy, é raptada durante uma viagem de fim de semana, que deveria
ser repleto de diversão e alegria. Após uma extenuante investigação,
evidências de que ela foi brutalmente assassinada são encontradas
em uma cabana abandonada. Imerso numa dor profunda e paralisante, Mack entrega-se à tristeza durante longos quatro anos. Ainda
abalado pela culpa e pela saudade da filha, ele recebe um estranho
bilhete, aparentemente escrito por Deus, convidando-o para voltar à cabana onde aconteceu
a tragédia. Apesar de desconfiado, ele vai ao local do crime numa tarde de inverno e adentra
passo a passo no cenário de seu mais terrível pesadelo. Mas o que ele encontra lá muda o seu
destino para sempre. Deus, Jesus e o Espírito Santo estão à sua espera para um “acerto de
contas” e, com imensa benevolência, travam com Mack surpreendentes conversas sobre vida,
morte, dor, perdão, fé, amor e redenção, fazendo-o compreender alguns dos episódios mais
tristes de sua história. Intensa e sensível, A cabana faz o leitor refletir sobre o poder de Deus,
a grandeza de seu amor por nós e o sentido de todo o sofrimento que precisamos enfrentar
ao longo da vida.

CINEMA
Anjos e Demônios

De Ron Howard, 2009 – 138 min

O professor de simbologia Robert Langdon (Tom Hanks), depois
de decifrar o código DaVinci, é chamado pelo Vaticano para investigar o misterioso desaparecimento de quatro cardeais. Agora, além de
enfrentar a resistência da própria igreja em ajudá-lo nos detalhes de
sua investigação, Langdon precisa decifrar charadas numa verdadeira
corrida contra o tempo porque a sociedade secreta por trás do crime
em andamento tem planos de explodir o Vaticano.
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Quem
serei?
Sem Dicas!

Kodi Kojima

Rene Jorge Abdalla

Adalberto Visco

Quem sou eu?

Resultados da edição nº86:

Divirta-se

J O RN A L da

SBOT

Quem serei?

Ortopedista de Campinas, preside uma
comissão permanente da SBOT e tem o hábito
de dobrar pequenos pedaços de papéis em
reuniões das quais participa.

Wilson de Mello Alves Junior

A

C

1

O

2

O S

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

I

T

3

T

4

E

I

U

5

O

A

I

R R

6

P

L

L

A

7

S

8

A

S

S

9

T

U

E

10

I

T

11

R

U

12

P O T

C O R R

13

S

14

E

29 Maio / Junho 2009

A

P

Q

E

E O C O N D R
Q
D

T

O

S

A

M

N

Horizontais:

E M U R

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
valgismo 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

Z

Verticais:

V

P A T

E

L A R

P
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C E P S

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
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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

J O RN A L da

Comissões da SBOT

SBOT
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
Site: http://www.ortra.com.br/2009/
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: V COTCOB - Congresso de Ortopedia e Taumatologia do
Centro-Oeste Brasileiro
Data: 13 a 15 de Agosto de 2009
Local: Parlamundi Brasília DF Brasil
Site: http://www.aeceventos.com.br/vcotcob
Evento: XXXV Congresso Equatoriano de Ortopedia e
Traumatologia
Data: 19 de Agosto de 2009 a 22 de Setembro de 2009
Local: San Miguel de Ibarra Equador
Evento: IX Jornada de Cirurgia do Joelho e Artroscopia do Vale
do Paraíba
Data: 27 a 30 de Agosto de 2009
Local: Ilhabela - Litoral São José dos Campos SP 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 6 de Setembro de 2009
Local: Centro de Eventos Cau Hansen Joinville SC Brasil
Site: http://www.praxis.srv.br
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: IV Jornada de Ortopedia e Traumatologia da PucCampinas
Data: 25 a 26 de Setembro de 2009
Local: Auditório Monsenhor Salin - Av. John Boyd Dunlop s/nº
Campinas SP Brasil
Site: http://www.jortpucc.com.br
Evento:
Data:
Local:
Site:

XXIX Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia
28 a 30 de Outubro de 2009
Porto Portugal
http://www.jasfarma.pt/noticia.php?id=1768

