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Sucesso para a nossa SBOT
O 41º Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia foi uma
demonstração da grandeza e da
pujança da nossa SBOT, sob todos
os aspectos. O hall dos expositores, só comparável ao da Academia
Americana de Ortopedia (AAOS),
já nos dava a ideia do que seria o
evento, sem dúvida um dos maiores do mundo na especialidade. A
programação científica, muito bem
elaborada, permitiu apresentações
de alto nível científico, contemplando todas as subespecialidades,
que mesclaram seus programas
dentro da grade geral.
A SLAOT, como sociedade homenageada, compareceu com colegas
de toda a América Latina, que com
certeza voltaram aos seus países
com a melhor das impressões. A
Comissão Eleitoral, presidida por
Flávio Faloppa, conduziu em alto
nível as eleições, que transcorreram em clima de tranquilidade e
respeito de ambas as chapas, com
a vitória da situação. A disputa é
salutar e legítima, porém, após terminada, sinceramente, desejamos
que as boas ideias de ambas as
chapas possam ser postas em prática e catalisadas em benefício de
todos os membros da SBOT.
É importante ressaltar que
durante o CBOT recebemos a visita
de Michele Johnson, executiva da
ISAKOS, e de sua equipe técnica,
com vistas ao congresso internacional a se realizar em maio de 2011
no mesmo Riocentro. Ela nos confessou que voltava tranquila com o
que havia visto. Pela primeira vez
tivemos a presença maciça de residentes, que compareceram estimulados pelo curso no pré-congresso
“Preparando para o TEOT e para a
vida”, num excelente trabalho da
CET, comandada por Wilson Mello.
Mais detalhes sobre o 41º CBOT
estão registrados nas próximas
páginas. Neste número, Ricardo

Esperidião fala sobre a previdência privada para os membros da
SBOT, e a Dra. Adriana, advogada
da SBOT, faz um resumo do Fórum
Profissional ocorrido no CBOT.
Uma comissão foi criada para as
premiações das melhores fotos da
seção Longe dos “ossos do ofício”
e, acreditem, não será missão fácil.
Conforme nossos leitores devem
ter notado, iniciamos em 2009 o
jornal com 28 páginas, estamos
crescendo, e a nossa meta é atingir 50 páginas. Com o amadurecimento do jornal, auscultando
sugestões e tentando atingir os
anseios dos colegas, estamos
criando a partir deste número seis
novas seções. Assim temos : “Atualizando o ortopedista”, com o
objetivo de informar nosso leitor
sobre temas não tão encontrados em texto clássicos, como, por
exemplo, já neste número, “Banco
de Tecidos”, escrito por Paulo
Cimbalista Alencar, que coordena
o Banco de Tecidos em Curitiba.
Na nova seção “Ponto de vista”,
ortopedistas de regiões distintas
de nosso País irão responder às
mesmas perguntas por nós formuladas. Apresentamos ainda uma
nova seção aberta de críticas curtas e diretas, positivas e negativas,
com abrangência a tudo que se
relacione ao ortopedista, chamada
“Bola branca e bola preta”, que
poderão ser enviadas pelos membros da SBOT, que assim manifestarão seu grau de satisfação ou
insatisfação a tudo que se refira
à especialidade. Criamos a seção
permanente
“CEC
informa”,
para divulgação de todas as atividades a serem desenvolvidas
para a educação continuada do
ortopedista. Com o propósito de
divulgar conhecimento, estamos
abrindo um espaço para as próximas edições chamado “Defenda
sua tese”, na qual colegas, após

defenderem seus mestrados ou
doutorados, possam dividir com
toda a comunidade ortopédica,
de forma bem resumida, aquilo
que hoje, em grande parte, fica
restrito aos muros das universidades. Como serviço de utilidade
pública ao ortopedista, teremos
a seção “Classificados”, espaço
para oferta de empregos, venda
de equipamentos, oferta para dividir horários em salas de consultório... Lembramos que as seções
atuais permanecem, e aqui vai um
“puxão de orelha“ aos presidentes
de regionais e comitês, que em sua
maioria não nos mandam informações, justificando as críticas
que recebemos de que há poucas
informações sobre as atividades
dos comitês e regionais.
Nunca se esqueça de que o Jornal
é seu, caro membro da SBOT. Portanto, suas críticas e opiniões são
muito importantes e serão sempre
ouvidas por este corpo editorial.
Ao apagar das luzes de 2009,
agradeço na figura de Sandro Reginaldo a todo o corpo editorial e aos
profissionais Barbara e Adimilson.
Queremos parabenizar e agradecer a todos os comitês e regionais
através de nosso presidente Romeu
Krause, que nos deixou sempre
à vontade para escrever o que
achássemos melhor ao membro
da SBOT, e desejar ao Santili uma
profícua gestão para o próximo
ano. A todos os membros da SBOT
desejamos que o Grande Arquiteto
do Universo os abençoe,
junto às suas famílias, e
que todos tenhamos
um 2010 com muita
saúde e cheio de realizações. Obrigado a
todos!!!

Editorial
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Moisés Cohen
Editor-chefe
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Palavra do Presidente

SBOT

A SBOT é maior d
Minha experiência como
com a leveza de consmembro dos quadros da
ciência do operário que
Sociedade Brasileira de
assentou apenas um
Ortopedia e Traumatolotijolo na construção de
gia – SBOT, em especial
uma catedral que é obra
no exercício de sua presicoletiva e duradoura.
dência, reafirma a minha
Segui à risca os comconvicção de que a solidez
promissos assumidos no
e a permanência das instimeu discurso de posse,
tuições resultam da crença Romeu Krause
que refletiam antes de
compartilhada por todos de que a
tudo a vontade delegada de todos
instituição é maior do que os hoaqueles que me elegeram.
mens que a compõem.
Recordo o compromisso com
A SBOT é maior do que todos
a coesão política da instituição
nós. É o que atesta o ritual: nós,
como alicerce da estabilidade, da
passando; ela, ficando, cada vez
continuidade programática e efimaior e mais sólida. O ritual deve
ciência gerencial. Nesse sentido,
ser sempre assim: alternância do
entenda-se como coesão política
poder como consagração de uma
o valor dado à participação, ao esrotina democrática que oxigena e
forço na busca pelo consenso, ao
revigora as instituições.
respeito pelo dissenso de modo a
A SBOT é nossa mestra nessa licompreender, ouvir e acatar a voz
ção, que não é simples, particulardas eventuais minorias, bem como
mente num país em que prevaleidentificar vigor democrático na
cem fortes traços de personalismo
competição eleitoral.
na cultura política.
Não foi por outra razão que enfaAo transferir o poder para o meu
tizei, em várias iniciativas, a relação
sucessor – Cláudio Santili –,faço-o
entre o poder central da SBOT e o
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poder das regionais, observando o
princípio do equilíbrio da unidade
na diversidade, princípio que deve
orientar a organização federativa
do Brasil, país uno, porém diverso
culturalmente e desigual econômica e socialmente.
Outro compromisso na ocasião
explicitado dizia respeito ao enorme desafio de manter e avançar
na excelência científica, que é um
notável patrimônio da SBOT. Nessa
linha, pudemos compartilhar da satisfação em testemunhar o reiterado reconhecimento internacional,
ora como nação homenageada da
American Academy of Ortophedic
Surgeons Society – AAOS, ora na
eleição do Prof. Sergio Franco para
presidir a Sociedade Ortopédica
de Países da Língua Portuguesa –
SOLP, ora na escolha do Prof. Moisés Cohen para presidir a International Society of Arthroscopy, Knee
Surgery e Orthopaedic Sports Medicine – ISAKOS e o congresso a ser
realizado no Brasil em 2011.
De outra parte, cabe registrar a

do que todos nós

*

realização do primeiro Fórum Nacional de Preceptores dos Serviços Credenciados da SBOT, que,
segundo a AMB, deverá servir de
modelo para outras especialidades,
assim como ocorre com a prova
para especialista, o TEOT. Atende,
também, ao objetivo da difusão
científica, o novo formato que foi
dado à RBO.
Quanto aos compromissos referentes à defesa e dignidade profissional, é importante ressaltar a
participação da Comissão de Dignidade e Defesa Profissional – DPP na
aprovação do novo Código de Ética
Médica, nas discussões da LEI DO
ATO MÉDICO, assim como a presença da SBOT em todos os foros
em que estão em pauta os legítimos interesses da categoria.
É fundamental destacar o papel
social da SBOT nas campanhas de
utilidade pública com a visão de
alertar, proteger e prevenir danos
à saúde e à integridade das pessoas, a exemplo das campanhas de
educação no trânsito, o Carnaval

sem Traumas, prevenção de fratura
nos idosos e na manifestação junto
à Sua Excelência, o presidente da
República, em relação às condições
de trabalho e à segurança do usuário de motos, cujo número de acidentes vem se tornando um grave
problema de saúde pública.
Finalmente, uma palavra sobre a
dimensão humana do médico, que
deve merecer cuidados prioritários
da SBOT. Desejo comunicar a todos
o funcionamento da SBOTPREV e a
proteção previdenciária, que oferece aos médicos projeto iniciado na
gestão do meu antecessor e que
somente foi possível realizar graças
à combinação do binômio continuidade/inovação, pedra angular
do nosso modelo de gestão.
Nesta oportunidade, desejo expressar minha gratidão, indistintamente, a todos, pela solidária colaboração que recebi na minha passagem pela presidência da SBOT,
instituição da qual me declaro seu
permanente servidor.
E concluo minhas palavras recor-

rendo ao meu conterrâneo, o poeta
maior João Cabral de Mello Neto:
Um galo só não tece uma manhã;
Ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito
E o lance a outro; de um outro galo
Que apanhe o grito de um galo antes
E o lance a outro; e de outros galos
Que com muitos galos se cruzem
Os fios de sol de seus gritos de galo,
Para que a manhã, desde
uma teia tênue,
Se vá tecendo, entre todos os galos.

Palavra do Presidente
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É assim que vem se tecendo a
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – SBOT!
Muito obrigado.
Romeu Krause
*Discurso proferido durante a abertura do
41º CBOT
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Valorizar para crescer
Através de novos projetos, a diretoria da SBOT de 2010 promete a valorização
do ortopedista visando à melhora no atendimento da população
Em janeiro de 2010, um
grupo de ortopedistas assumirá a Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Composta pelos
médicos Cláudio Santili (presidente), Osvandré Lech (vicepresidente), Arnaldo José
Hernandez (secretário-geral),
César Fontenelle (1º secretário), Fernando Façanha Filho
(2º secretário), Moisés Cohen
(1º tesoureiro) e Sandro Reginaldo (2º tesoureiro), a nova
diretoria tem como principal
objetivo o reconhecimento do
ortopedista brasileiro.
Segundo Cláudio Santili, o
ortopedista precisa ser valorizado e reconhecido pelo que
faz. “O reconhecimento pelo
seu saber, pela atenção, ética e
compromisso com a saúde do
próximo. Esta será a campanha
‘Reconheça seu ortopedista’,
que é um dos programas de
maior importância para marcar a nossa gestão”, diz.
Valorização das regionais,
programas de inclusão, campanhas sociais, lutas pelos
direitos e deveres dos ortopedistas permearão as atividades da nova gestão. “Vamos
investir pesado nessas ações,
procurando sempre a valorização profissional e, consequentemente, um melhor atendimento para a população”,
ressalta Santili. E conclui, afirmando que não está só nessa
nova empreitada: “Existe um
exército de gente boa, desprovida de qualquer outra intenção, que quer também somar,
que não joga pedras, mas
quer, sim, colocar tijolos para
construir algo melhor”.
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Ações da SBOT em 2010
Valorização e reconhecimento
do ortopedista brasileiro
Vamos mostrar para a sociedade
civil que a Ortopedia investe muito
no ortopedista e em sua educação
continuada. O ortopedista é um profissional competente e confiável.
Valorização das regionais
As regionais serão ainda mais
valorizadas e dedicarão especial
atenção à aproximação do ortopedista com a população local. Este
será o ORTHOPOP (programa com
instruções para leigos, defesa e direitos do consumidor, entre outros). O
foco é investir preventivamente na
qualidade de vida da população, e
é obvio que isso vai dar um suporte
para o ortopedista perante a população que ele atende.

Programa de inclusão
Eu quero um programa de inclusão. Quem é da SBOT será ainda
mais valorizado. Mas, aquele que
não é da SBOT será acessado para
que tenha informações através
de cursos presenciais ou on line e
possa se instruir e vir para a SBOT.
Vamos valorizar o processo de
inclusão. Sempre pelo caminho do
conhecimento e da dedicação ao
próximo.
ORTHOTEEN
Os jovens, residentes ou ainda
acadêmicos interessados em ortopedia terão não só um canal, mas
segmentos para atuar e desenvolver ações que sejam pertinentes
para satisfazer os seus anseios profissionais.

“Para trabalharmos juntos por uma Ortopedia ‘de ponta’ para ser
empregada no brasileiro comum. A saúde deste e daquele cidadão
comum é o meu, o seu, o nosso objetivo.”
Cláudio Santili
Presidente da SBOT em 2010

JORNAL da
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“Como primeiro-vice-presidente,
compartilharei de todas as importantes decisões com o Cláudio Santili. Estarei presente no dia a dia da
instituição sempre que puder. A
discussão eleitoral, embora ruidosa,
trouxe à tona diversos assuntos que
necessitam de maior debate e consideração. Vi nessa ‘dificuldade’ uma
‘oportunidade’ para crescermos e
servirmos melhor. O nosso esforço
deve ser por uma SBOT melhor”
Osvandré Lech
Vice-presidente

“Um dos nossos principais focos
será o ortopedista brasileiro. Chegou o momento de nos dedicarmos
veementemente aos colegas, para
condição de vida, para as oportunidades e para defesa profissional
do ortopedista. Acho que teremos
sucesso nessa empreitada se as
regionais, através dos seus presidentes, ficarem próximas da SBOT
nacional. Temos que estar muito
integrados com as regionais para
que consigamos alcançar todos os
cantos do Brasil. Esse será a nosso
grande desafio”.
César Fontenelle
1º Secretário

“Acho que as principais coisas em
que devemos pensar para o próximo
ano é conseguir que os sócios se
aproximem mais da SBOT, que nos
procurem para atualizar seus cadastros, que se manifestem no sentido
de participar na sugestão de temas
para cursos, eventos e o próprio
CBOT, e que as regionais possam
auxiliá-los nas questões de defesa
e dignidade profissional junto aos
planos de saúde e nas clínicas onde
prestam serviços”
Arnaldo José Hernandez
Secretário-Geral

“A grande meta da Gestão 2010
será dar andamento e conclusão
aos projetos em andamento, além
de promover a aproximação e valorização das regionais e uma maior
aproximação dos comitês. Procuraremos também uma maior atuação
na área da defesa profissional”
Fernando Façanha Filho
2º Secretário

“A diretoria 2010 terá como
característica a participação ativa
dos membros da diretoria executiva em diversos projetos, independentemente do cargo. Por isso, me
vejo envolvido em projetos como o
resgate do ortopedista não membro
da SBOT, novos instrumentos para
a educação continuada, regionais
e tantos outros. Como tesoureiro,
seguirei a mesma linha adotada até
aqui, cuidando dos fundos da SBOT
com cautela e em aplicações seguras e de pouco risco.

Diretoria 2010

Membros da Diretoria 2010

Moisés Cohen
1º Tesoureiro

“Agradeço a confiança do convite
que me foi feito pelo dr. Santili, mas
também sou muito grato aos colegas ortopedistas de Goiás e todo o
Centro-Oeste pelo apoio que possibilitou esse convite. Justamente por
ser oriundo de um estado fora do
‘grande eixo’ e por ter menos de 40
anos de idade, tenho convicçãode
que essa diretoria lutará por benefícios diretos aos ortopedistas de todos
os estados e todas as faixas etárias”
Sandro Reginaldo
2º Tesoureiro
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41º CBOT
Um sucesso retumbante
Rio de Janeiro: terra de sol, mar e muito samba, também foi a nação
da Ortopedia brasileira. De 30 de outubro a 2 de novembro, a cidade mais
feliz do mundo recebeu de braços abertos os ortopedistas e
acompanhantes de todo o Brasil
Com mais de 4.500 participantes, 331 acompanhantes, 39 convidados internacionais e 1.500
expositores, o 41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, realizado no Riocentro, foi
um sucesso retumbante. Renato
Graça, presidente do 41º CBOT,
fala que tudo foi feito com muito
trabalho e dedicação desde 2004.
“Foram realizadas reuniões semanais há um ano e meio, reuniões
diárias no último mês e reuniões
horárias nas últimas horas. O cansaço e o desgaste de cada dia foram recompensados pela alegria
de receber os ortopedistas e seus
familiares”, ressalta o presidente.
Trabalho que pode ser percebido
e sentido por todos os participantes. “Na programação científica
tivemos cerca de 670 palestrantes
nacionais e 38 convidados internacionais. Escolhemos os temas
buscando a atualização em todas
as especialidades da ortopedia”,

Jantar de Boas-vindas na Villa Riso
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Abertura oficial do 41° CBOT

Romeu Krause, atual presidente da SBOT, passa o medalhão para Cláudio Santili,
presidente da Sociedade em 2010

Apresentação da Companhia Jaime Arôxa durante a Cerimônia de Abertura do 41º CBOT

Espaço Memória SBOT – elogiado por
todos

ra do 41º CBOT, que “o sucesso
do programa científico do evento
só é possível devido ao alto nível
científico que a Ortopedia brasileira conquistou nos dias de hoje”.

41º CBOT

JORNAL da
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Pré-Congresso
Hosana Krause, Renato Graça, Romeu Krause e Regina Graça

No Pré-Congresso, realizado no
dia 30 de outubro no Hotel Windsor Barra, foram realizadas aulas
com temas específicos para todos
os inscritos. Confira abaixo um resumo de cada aula.

Pavilhão de Expositores do 41° CBOT

explica Renato Graça. “A Comissão Científica, presidida por Tarcísio Barros, está de parabéns pelo
excelente programa”, elogia ele.
Segundo Tarcísio Barros, a Comissão Científica, com a colaboração dos Comitês de Especialidade
e a Comissão de Educação Continuada da SBOT, esteve empenhada
em organizar uma programação
científica voltada para os temas de
interesse mais generalizado para o
ortopedista e, ao mesmo tempo,
reservando espaço para que se discutisse e se abordasse o limite do
conhecimento em cada uma das
subespecialidades.

“O Congresso deu a opção de
diversas modalidades de apresentação, desde as mais tradicionais,
como cursos, simpósios e apresentações de temas livres, como
as mais atuais, como mesas para
Confrontação da Evidência versus
Experiência na resolução de situações clínicas do dia a dia”, explica
Tarcísio. O Dia da Especialidade,
com base na boa aceitação no
Congresso de 2008, manteve-se
dividido em três dias, propiciando
a oportunidade de o colega poder
assistir a até seis programas de
especialidades diferentes. Tarcísio
Barros ressaltou, durante a abertu-

Preparando para o TEOT e
para a Vida: Orientação ao
residente
Patrocinado pela Novartis, o
evento foi voltado para os residentes. Segundo Wilson Mello,
responsável por sua organização
e também presidente da Comissão
de Ensino e Treinamento, “esse
tipo de evento é muito importante
para os residentes, pois desmistifica o exame para obtenção do
TEOT e tranquiliza os candidados
quanto ao que esperar durante as
provas. Acho que é um evento que
pode ser repetido todos os anos”.
Terapia de Onda de Choque
Coordenado por José Eid, o curso teve a participação de médicos
de todo o Brasil, que apresentaram as experiências na terapia por
ondas de choque desde 2001. Eid
ressaltou também que, durante
a aula, foi apresentada a aprovação científica pelo Food and Drug
Administration (FDA) para o tratamento das patologias ortopédicas
por terapia por ondas de choque.

Novembro / Dezembro 2009 11

JORNAL da

41º CBOT

SBOT

A aula Preparando para o TEOT e para a Vida ficou lotada

Navegação em Cirurgia
Ortopédica
Organizada pela empresa B Braum,
a aula apresentou temas como a
importância da navegação para as
cirurgias hoje e no futuro, confiabilidade nos dados obtidos na navegação, além de experiências com navegação em diversas patologias.
Ortopedia Pediátrica
A aula de Ortopedia Pediátrica destacou-se pela presença do
convidado Charles Johnston, dos
EUA. Segundo Anastácio Kotzias,
o evento superou as expectativas.
“Tivemos uma ótima audiência, os
temas abordados foram ótimos e
eu acredito que esse Pré-Congresso
pode alavancar mais uma vez a Ortopedia Pediátrica”, ressalta ele.
Curso de Atualização em
Cirurgia do Quadril
O Curso de Atualização em Cirurgia do Quadril apresentou temas como Trauma do Quadril,
Fratura do Acetábulo, Artroplastia
de Recobrimento, Quadril Degenerativo, entre outros. Também
foi realizada uma homenagem ao
ortopedista Karlos Mesquita, por
30 anos como Professor Titular da
Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ).
Traumatologia Desportiva
Rogério Teixeira da Silva, responsável pela aula, disse que tudo
correu muito bem. “Tivemos uma
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4º Seminário Internacional de Atualização em Politrauma

audiência de cerca de 90 pessoas
e conseguimos abordar alguns temas mais específicos da área de
Traumatologia Desportiva”, explica ele. Atualização Terapêutica em Traumatologia Desportiva,
Emergências Médicas no Esporte,
Lesões Esportivas na Criança e no
Adolescente foram alguns dos assuntos abordados.
4º Seminário Internacional de
Atualização em Politrauma
Organizado por Marcos Musafir,
o evento abordou os mais recentes conceitos no atendimento às
vítimas de alta energia, as causas
externas oriundas da violência, colisões, atropelamentos, quedas de
altura, fenômenos naturais, entre
outros. O apoio da SBOT, da AMB,
CFM e CREMERJ permitiram a inscrição de 831 médicos atuantes nas
Emergências e Centros de Trauma
do Rio de Janeiro e do Brasil. “Destaca-se a relevância do tema para
o ortopedista, já que 85% dos politraumatizados sofrem, ao menos,
uma lesão músculo-esquelética”,
ressalta Musafir.

Ortopedia também é
festa!
A Comissão Social, presidida por
Regina Diniz Graça, montou uma
programação social repleta de alegria, samba e diversão para todos
os ortopedistas e acompanhantes.
“Logo quando Renato assumiu a

Jorge Ben Jor animou a Festa do
Ortopedista

presidência do Congresso, já comecei a pensar como elaborar uma
programação com muito samba e
animação. Queria que todos se divertissem muito, esse era o meu
principal objetivo”, conta Regina,
satisfeita com os resultados dos
eventos sociais.
Para dar as boas-vindas aos ortopedistas e acompanhantes, no
dia 30 de outubro foi realizado um
jantar na Villa Riso. A festa teve a
presença da Orquestra Tabajara,
criada há 36 anos e famosa por
suas apresentações em bailes. Finalizando, a bateria e passistas da

o Espaço Mulher Carioca proporcionou dias de muita diversão,
compras e amizades. No dia 31
de outubro, para recepcionar as
acompanhantes, foi realizado um
Brunch da Ama-de-Leite. “Quis fazer um brunch, em vez do habitual
chá”, explica Regina. No dia 1º de
novembro, o tradicional Almoço
de Confraternização das Acompanhantes aconteceu no Clube
Costa Brava, famoso por sua vista
do Rio de Janeiro. Segundo Regina, o almoço foi um sucesso: “A
vista de lá é maravilhosa, o lugar é
muito bom. Acredito que todas se
divertiram”.

Paul de Windt, presidente da
Sociedad Latino Americana
de Otopedia y Traumatologia
- SLAOT. A instituição foi
homenageada no 41º CBOT

41º CBOT
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Almoço de Confraternização no
Clube Costa Brava agradou a todas as
acompanhantes

Regina Graça (centro) brinda ao sucesso do Espaço Mulher Carioca

Escola de Samba Estação Primeira
de Mangueira animaram todos os
convidados, que se renderam ao
samba.
No dia 31 de outubro, foi realizada a Abertura Oficial do Congresso
e, para esse evento, a Companhia
de Dança Jaime Aroxa apresentou
o espetáculo criado exclusivamente para o 41º CBOT, História do Rio
de Janeiro através da dança. “O
espetáculo foi incrivelmente elogiado por todos”, ressalta Renato
Graça. Durante a Abertura Oficial,
Romeu Krause, atual presidente
da SBOT, passou o medalhão para
Cláudio Santili, presidente da Sociedade no ano de 2010.
Segundo Regina e Renato Graça, o ponto alto da programação
social do 41º CBOT foi a Festa do
Ortopedista, realizada no dia 1º
de novembro no Citibank Hall.
“Com certeza foi uma festa inesquecível”, concordaram. A Festa
do Ortopedista teve apresentação
do Grupo Eletrosamba e do cantor
Jorge Ben Jor. “A pista de dança
ficou lotada durante as quatro
horas de show”, ressalta Renato.
No final da apresentação de Jorge
Ben Jor, as ortopedistas e acompanhantes subiram ao palco para
dançar ao lado do cantor. “Todos
se divertiram bastante”, conclui
Regina.

SBOT

O Espaço Mulher Carioca permaneceu lotado todos os dias. Foram
organizados diversos estandes com
vendas de joias, artesanatos, roupas, calçados, bolsas, objetos de
decoração, entre outros artefatos.
“A minha ideia era que as mulheres tivessem um espaço para poder
interagir e – por que não? – realizar
umas compras”, fala Regina Diniz
Graça. Toda a renda obtida com as
vendas (R$ 12.269,92) foi revertida
para o Núcleo de Ações Comunitárias Especiais (NACE), que irá reformar um asilo nos moldes da Casa
Segura no Rio de Janeiro.

Sorteio realizado pela empresa Ortho Pauher
durante o encerramento do Congresso premiou
o ortopedista Luiz Fernando Capelli Toledo de
Araújo

Espaço Mulher Carioca
Criado exclusivamente para as
acompanhantes dos ortopedistas,

A acompanhante Joana D’Arc Portela recebe a chave do seu novo carro em sorteio
organizado pela empresa Biomecanica
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SBOT elege Diretoria 2012

Estande da SBOT recebeu 881 pessoas para a escolha da diretoria de 2012

Durante o 41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, foram realizadas as eleições
para a Diretoria de 2012 da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT), com duas
chapas concorrendo. Desde 1994
a diretoria da SBOT não era disputada por duas chapas. A eleição foi feita através do voto presencial, realizado no estande da
SBOT no Congresso, no dia 1º de
novembro, e também pelo correio. Ao todo, 2.812 associados
votaram. Desses, 881 votos foram
presenciais e 1.931 enviados pelo
correio.
O resultado da eleição foi divulgado durante a Assembleia-Geral
Ordinária/Extraordinária da SBOT,
realizada no dia 1º de novembro,
no 41º CBOT. A Chapa 1, composta por Geraldo Rocha Filho
(presidente), Patrícia Maria de Moraes Barros Fucs (secretária-geral),
Arnaldo Amado Ferreira Neto (1º

secretário), Luiz Antonio Munhoz
da Cunha (2º secretário), Fernando Baldy dos Reis (1º tesoureiro) e
Marco Antonio Percope de Andrade (2º tesoureiro), foi a vencedora,
com 53% dos votos. A Chapa 2,
composta por Renato Graça (presidente), José Carlos Bongiovani (secretário-geral), Francisco Machado
(1º secretário), Anastácio Kotzias
(2º secretário), Nelson Astur Filho
(1º tesoureiro) e Jorge Suman (2º
secretário), ficou com 47% dos
votos.
Segundo Romeu Krause, presidente da SBOT, “maior que todos é a nossa SBOT, um exemplo
de instituição. Não tem vencido e
não tem vencedor nessa disputa,
mas sim uma experiência revertida
em prol da Ortopedia brasileira”.
Todo o processo eleitoral foi coordenado pela Comissão Eleitoral
da SBOT, composta por Flavio Faloppa, Roberto Santim e Arnaldo
José Hernandez.

“Exercer o direito de voto faz
parte da prática da democracia
e engrandece toda e qualquer
instituição. É justamente isso que
acaba de ocorrer com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Especialistas de todo o
Brasil participaram de um processo legítimo, escolhendo seus dirigentes e as propostas que julgam
adequadas para a construção de
uma SBOT mais forte e para a valorização do trabalho dos ortopedistas. Nossa Chapa 1 foi a grande
vitoriosa. Agradecemos o voto de
confiança e já estamos trabalhando por um presente e um futuro
melhores. Aliás, passado o pleito
eleitoral, não há mais concorrentes; nem correntes diferentes.
Somos todos a SBOT, e é por seu
fortalecimento e crescimento que
atuaremos.”

Eleições SBOT
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Geraldo Rocha Motta Filho
Eleito presidente da SBOT em 2012
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Arnaldo Jabor participa
do 41˚ CBOT
Com o tema “Brasil 2009: Presente e futuro”, o renomado jornalista Arnaldo
Jabor fala para uma plateia lotada no 41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia da SBOT, no Rio de Janeiro
Muito bem recebida por todos
os participantes do Congresso, a
palestra garantiu um auditório lotado durante todo o tempo e, no
final, todos elogiaram e aplaudiram
Arnaldo Jabor pela participação no
41º CBOT.

Renato Graça, Romeu Krause e Arnaldo Jabor

No dia 31 de outubro, durante
simpósio satélite patrocinado pela
Novartis no 41º CBOT, Arnaldo Jabor presenteou todos os ortopedistas com uma palestra em que contou um pouco sobre a história política do País, e também deu uma
visão muito positiva sobre a atual
situação brasileira.
Para Jabor, o Brasil não está vivendo um período de crise, e sim
de mutações. “As mutações estão
atingindo a vida brasileira e pela
primeira vez tenho a sensação de
que, apesar das dificuldades, dos
escândalos e dos erros do governo,
há um avanço na vida nacional”,
comenta.
Segundo o jornalista, a ideia de
ter uma certeza ideológica é muito
perigosa, pois leva a um equívoco,
e a modernização não permite essa
certeza absoluta. “Modernização é
abrir-se para o desconhecido e me
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parece que isso está acontecendo
com o Brasil, por razões externas e
internas na política brasileira.”
Durante toda a palestra, Jabor
arrancou risos da plateia contando,
de maneira irreverente, um pouco
sobre a história dos políticos do
Brasil. “Eu confesso que tenho uma
certa fascinação pelo PC Farias,
porque ele foi competente: roubou
mais de 1 bilhão em dois anos. Mas
hoje ele certamente estaria sendo
julgado num tribunal de pequenas
causas”, brinca Jabor, também envergonhado pelos políticos.
Para finalizar, o palestrante deu a
seguinte dica a todos. “Se nós conseguirmos que a República se instale numa democracia, que a modernidade imponha reformas óbvias a
esse governo, pode ser que a gente
tenha daqui a um tempo uma decolagem para uma época mais bacana e mais moderna”.

Biografia
Nascido no Rio de Janeiro no dia
12 de dezembro de 1940, Arnaldo Jabor começou sua carreira em
1962, em O Metropolitano, jornal
ligado ao movimento estudantil.
Mas ao longo dos anos dedicouse ao cinema, lançando alguns filmes, entre eles: Toda Nudez Será
Castigada (1973) e Eu Sei Que Vou
Te Amar (1984).
Em 1991, Jabor abandonou o
cinema e começou a trabalhar na
Folha de S.Paulo, tornando-se uma
das personalidades mais polêmicas
da imprensa brasileira. No final de
1995, estreou como colunista de
O Globo e, mais tarde, levou para
o Jornal Nacional, para o Bom Dia
Brasil e também para a Rádio CBN
seu estilo irônico com que comenta
os fatos da atualidade brasileira.
Jabor também se encanta com
a arte de escrever e já lançou os
livros: Os Canibais Estão na Sala
de Jantar (1993), Brasil na Cabeça
(1995), Sanduíches de Realidade
(1997), A Invasão das Salsichas Gigantes, Amor É Prosa, Sexo É Poesia (2004), Pornopolítica (2006) e
Eu Sei Que Vou Te Amar (2007).

No Fórum de Dignidade e Defesa Profissional ocorrido no 41º CBOT,
ortopedistas de todo o Brasil puderam esclarecer dúvidas e apresentar
propostas
No dia 2 de novembro, no Rio de
Janeiro, foi realizado o Fórum de
Dignidade e Defesa Profissional da
SBOT. Com a participação de Robson de Azevedo, presidente da Comissão de Dignidade e Defesa Profissional, Adriana C. Turri Joubert,
advogada da SBOT, e congressistas,
foram discutidos temas como Projeto de Lei do Ato Médico, novo Código de Ética Médica e a importância
da interação do ortopedista na defesa profissional.
Segundo Adriana Joubert, a reunião foi excelente. “Os ortopedistas
já começam a interagir, o que denota evolução de posturas e de conhecimento da causa. Por esse progresso, cumprimento o presidente
da Comissão, Robson Azevedo, e a
todos”, fala Adriana.
Durante o Fórum, Robson explanou sobre a importância da participação dos médicos. “É extremamente importante que todos os
ortopedistas estejam atentos às leis
que estão tramitando, como o Projeto de Lei do Ato Médico”, disse ele
Também foram discutidos o Projeto
de Lei da CBHPM, a participação ativa dos Comitês e o Projeto de Lei
relativo ao salário médico.
Últimas visitas de 2009
A Comissão de Dignidade e Defesa Profissional finalizou as visitas do
ano de 2009 nas cidades de Jardim,
em Mato Grosso do Sul, Curitiba,
no Paraná, e Macapá, no Amapá.
Segundo Robson Azevedo, as visitas foram muito produtivas. “Em
Jardim, os ortopedistas estão muito
bem organizados, realizando um
bom trabalho em defesa profissio-

nal. Em Curitiba, tivemos a oportunidade de mostrar aos ortopedistas
a nossa experiência em termos de
negociação, ajudando-os a solucionar os conflitos com a Unimed, o
maior plano de saúde da cidade”,
explica o presidente da Comissão.
Mas o grande destaque do ano
foi a visita a Macapá. “Amapá era
o único Estado em que a SBOT não
estava presente oficialmente. Nossa
ida até lá foi para instalar a regional e, com isso, podemos dizer com
orgulho que temos regionais em
todos os Estados brasileiros. Isso é
uma vitória para a SBOT”, ressalta Robson. Amapá possui cerca de
dez ortopedistas associados à SBOT.
“Mas nem por isso eles se mostraram indiferentes à SBOT. Muito pelo
contrário, são ortopedistas extremamente animados, engajados e
interessados no que diz respeito à
profissão. Eles têm grandes projetos
e são muito atuantes. A SBOT tem
que continuar a participar e apoiar
todas essas regionais que estão nessa linha de trabalho”, finaliza orgulhoso Robson.

Diversas sugestões foram feitas
no Fórum. Abaixo, algumas delas:
• Pesquisa sobre a demanda ortopédica reprimida no SUS;
• Reclamação sobre convênio em
São Paulo que montou hospital e
vem impondo aos médicos a utilização de material existente no
local, solicitando auxílio da SBOT;
• Encaminhamento de todas as sugestões e demandas dos ortopedistas locais à SBOT nacional, via
Regionais;
• Inclusão do Ministério da Economia nos debates, além do Ministério da Saúde;
• Engrandecimento da Educação
Continuada, item de grande importância;
• Custo elevado dos Congressos.

Fórum Defesa Profissional
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SBOT
Interação entre os ortopedistas
favorece a defesa profissional

Robson Azevedo durante visita a Macapá
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Brasília será sede do
próximo encontro da
Ortopedia brasileira
O 42º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia da SBOT
acontecerá em Brasília. Em entrevista ao Jornal da SBOT, Paulo Lobo,
presidente do Congresso, fala sobre os primeiros preparativos, a divulgação
durante o 41º CBOT, e garante o sucesso do evento no ano que vem:
“Brasília também será a capital da Ortopedia brasileira”!
dos maiores símbolos da arquitetura da capital. Considero a divulgação do evento junto às empresas muito positiva. João Eduardo
Simionatto e eu, juntamente com
membros da A&C Eventos, visitamos cada um dos estandes instalados na feira. Para o leitor ter uma
ideia, aproximadamente 80% dos
espaços no 42º CBOT já se encontram comercializados.

Ortopedistas de Brasília: Caio Fernando,
Paulo Lobo, Edelmiro Torres Neves,
João Eduardo Smionatto, Edison
Antunes, Julian Machado e Wesley Lobo
(agachado) ladeando Cláudio Santili

O 42º CBOT teve um estande de
destaque durante o Congresso
no Rio de Janeiro. Como foi a
divulgação do evento?
Foi sucesso total nossa divulgação no Congresso do Rio. O
estande Brasília 2010, considerado
o cartão-postal da feira, se notabilizou por uma proposta feliz, do
arquiteto Humberto Macedo, em
exibir aos ortopedistas de todo o
país um painel de fotos de Brasília
em construção e, do outro lado, a
Brasília de hoje. Nosso estande se
destacou também pela construção
de uma réplica da Catedral de Brasília, obra de Oscar Niemeyer e um
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Como o ortopedista poderá se
inscrever no 42º CBOT?
As inscrições serão abertas
durante o exame para obtenção do
Título de Especialista que ocorrerá
em janeiro de 2010, em Campinas.
Porém, dos milhares de ortopedistas que visitaram o estande Brasília
2010, três foram sorteados com
inscrição, passagem e hospedagem. São eles os primeiros inscritos
no CBOT 2010: Leonardo Rocha
Drumond, do Rio de Janeiro – RJ,
José Maria Antunes Lima, de Santarém – PA, e Marcos Laube Leite,
de Belo Horizonte – MG.
Quais são as novidades e informações sobre a programação
científica?
A programação científica, presidida pelo professor e reitor Walter
Manna Albertoni, em breve estará
com sua grade elaborada em um trabalho em conjunto com a Comissão
de Educação Continuada da SBOT.

Dois convidados estrangeiros confirmaram presença: Anthony Cateral e
Freddie Fu. A instituição convidada
será a EFORT (Sociedade Europeia
de Ortopedia e Traumatologia).
Uma mensagem para o ortopedista brasileiro:
Como mensagem final, gostaria
de conclamar a todos os ortopedistas do Brasil para virem a Brasília em novembro de 2010, ano do
cinquentenário da capital de todos
nós. A diretoria da SBOT 2010, presidida por Cláudio Santili, e todos
nós, ortopedistas do Distrito Federal,
nos sentimos honrados em recebêlos em Brasília. Uma cidade jovem
e moderna, com facilidades únicas
como aeroporto com voos diretos
de todo o país, rede hoteleira localizada a no máximo a 1 km do centro
de convenções Ulisses Guimarães,
um dos mais modernos da América
Latina. Enfim, traga acompanhante,
traga seus filhos para conhecerem a
capital do seu país, que neste ano
será a CAPITAL DA ORTOPEDIA
BRASILEIRA.

A Catedral tornou-se ponto de encontro
da Ortopedia brasileira

Programa CEC para 2010
Prezados associados,
Para o ano de 2010, a Comissão
de Educação Continuada (CEC) definiu as atividades que devem ser
desenvolvidas visando oferecer aos
associados a oportunidade da desejável e sempre necessária reciclagem. Em conjunto com a diretoria
de 2010, definimos os temas que
seguem como opções, mas é preciso deixar explícito que sugestões
são sempre bem-vindas.
Educação pela internet
Os programas que já existem permanecerão, tanto as aulas expositivas
como o programa de discussão de
casos. Em 2009, foram registrados
23 mil acessos. Pretendemos acrescentar temas como vias de acesso
cirúrgico e técnicas operatórias. Concluído esse projeto, teremos na mesma semana a apresentação teórica

da doença, discussão dos aspectos
clínicos e a descrição/demonstração
das técnicas cirúrgicas para resolução
do problema. Os demais programas
interativos (Caso Clínico On-line e
Pet On-line) permanecem disponíveis. Acresce-se ao Caso Clínico a
possibilidade do envio de casos pelos
membros da SBOT.
Editoração de DVD
Retomaremos o programa que
oferece aos associados um DVD
com demonstração de algumas técnicas cirúrgicas.
Educação impressa
Os projetos atuais – as publicações Clínica Ortopédica e Proato –
permanecem e estão com temas definidos, muitos já redigidos. Existem
dois novos projetos propostos, referendados pela Comissão Executiva
durante o CBOT do Rio de Janeiro: a

edição de um livro de semiologia ortopédica e outro abordando os métodos para a confecção e avaliação
crítica de um trabalho científico.
Educação presencial
Programa de Cursos Itinerante:
Esta atividade será estabelecida com
as regionais da SBOT, que indicarão
as regiões e os temas a serem abordados em cada estado. O conteúdo
das apresentações e os palestrantes
serão indicados pelos comitês, garantindo a qualidade dos cursos.
A CEC permanece à disposição
dos associados e agradece antecipadamente toda colaboração, crítica e
sugestões, que podem ser dirigidas
tanto pelo e-mail como pelos telefones de contato da SBOT.

CEC Informa
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Marcelo Mercadante
Presidente da Comissão de
Educação Continuada
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RBO – 70 anos de apoio ao
ortopedista brasileiro
Osvandré Lech coordenou o projeto RBO – 70 anos de apoio ao ortopedista
brasileiro. A história da revista científica da SBOT foi exposta através de
banners no 41º CBOT. Confira, abaixo, o resumo do trabalho
Linha do Tempo

Osvandré Lech

Um mês antes da fundação da
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT), em agosto de 1935, José Londres, um dos
fundadores da Sociedade, escreveu
sobre a importância da “publicação
de uma revista trimestral, aberta à
colaboração de todo trabalho de
interesse da especialidade, mesmo
que seu autor não seja membro da
organização”. Estava marcada de
forma indelével a vocação da sociedade de promover a produção
da ciência e de divulgá-la aos pares. No ano seguinte, Barros Lima
editou os Arquivos Brasileiros de
Ortopedia contendo os anais do I
Congresso da Sociedade. Preservado nos arquivos da SBOT até hoje,
esse volume de 1936 pode ser considerado a semente da atual RBO.
Achilles Araújo, também fundador
da SBOT, criou a RBO apenas três
anos depois. A história desta Revista Brasileira de Ortopedia transcreve
boa parte da trajetória da ortopedia brasileira. A RBO contribui com
a atualização científica de mais de
10 mil ortopedistas no Brasil, onde
é editada, e muitos outros no mundo, já que as evidências científicas
produzidas no Brasil também estão
acessíveis ao pesquisador internacional via internet.
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1933 - Barros Lima funda os Archivos Brasileiros de Ortopedia
1936 - Os Archivos trazem os anais
do Congresso da SBOT
1939 - 1945 Achilles Araújo edita
sozinho a RBO
1945 - 1965 Período sem RBO, por
falta de financiamento
1965 - 1966 Iniciam articulações
para a retomada: Achilles Araújo
cede a Márcio Ibrahim de Carvalho
o direito de reeditar o título; fica
decidido que um terço das contribuições dos sócios da SBOT (menos
de 300 ortopedistas na época) seria reservado para a revista.
1966 - Após campanha para levantar fundos para os primeiros
números, em dezembro, é relançada a RBO, no saguão da Biblioteca
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG).
1967 - 1971 Márcio Ibrahim edita
a RBO em Minas Gerais
1972 - Donato D’Angelo assume a
direção da revista, que passa a editar a partir de seu consultório no
Rio de Janeiro, com três fascículos
anuais contendo trabalhos apresentados nos Congressos Brasileiros de
Ortopedia e Traumatologia (CBOT)
e para o exame para obtenção do
Título de Especialista em Ortopedia
e Traumatologia (TEOT)
1978 - Parcerias com gráficas permitem o financiamento da revista
por meio de anúncios nas contracapas. A RBO passa a editar quatro
fascículos anuais
1981 - A RBO é indexada na base

de dados latino-americana Lilacs
1982 - A RBO passa a editar seis
fascículos anuais
1987 - Agências de fomento à pesquisa passam a auxiliar financeiramente a revista
1988 - A RBO passa a editar 10 fascículos anuais
1996 - O número de fascículos
anuais aumenta para 12
1999 - Além do fascículo regular, a
RBO edita um suplemento dedicado aos Comitês de
Subespecialidades da SBOT. Donato D’Angelo pede para desligar-se
da RBO, tornando-se Editor Emérito. Carlos Giesta assume seu lugar
e elabora o Regimento Interno da
RBO, modificando os critérios de
seleção dos artigos para publicação, para assegurar maior qualidade. É criada a Comissão Executiva
da revista e o Corpo Editorial é reestruturado e ampliado.
2003 - A revista começa a publicar
artigos também em inglês
2004 - Todo o conteúdo da revista a partir de 1993 é publicado na
internet
2005 - A eleição do editor-chefe
passa a ser feita entre os pares do
Corpo Editorial (não mais por indicação do presidente da SBOT)
2007 - A RBO é indexada na base
de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), que disponibiliza todos os textos integralmente e
de graça na internet.
2009 - A cargo de editor passa de
Carlos Giesta para Gilberto Camanho: a revista comemora 70 anos
de publicação, com 44 volumes e
2.758 artigos publicados até abril.

Foco na atualização científica
Desde quando foi criada, em 1939, a RBO busca o aperfeiçoamento científico
de qualidade de todos os ortopedistas brasileiros. Esse é o seu principal
objetivo até os dias de hoje

RBO Hoje

JORNAL da

SBOT

A presença de praticamente todo o Conselho Editorial da RBO durante a reunião
realizada no 41º CBOT foi fundamental para definir os novos rumos da revista

Gilberto Camanho

Durante o 41º CBOT foi realizada uma reunião com o Corpo e o
Conselho Editorial da Revista Brasileira de Ortopedia – RBO para delinear os novos caminhos da revista.
Desde o início de 2009 a revista
passou por diversas alterações que
alavancaram seu conteúdo, layout
e receptividade.
Segundo Gilberto Camanho, editor da RBO, o novo Conselho Edi-
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torial assumiu com o compromisso
de reestruturar a revista e procurar
atender da melhor forma as necessidades dos ortopedistas brasileiros. “Mudamos o projeto editorial,
contratamos uma nova editora e
alteramos a forma de envio dos
trabalhos, que passou a ser totalmente eletrônica”, conta.
Os resultados das mudanças
ocorridas durante o ano foram
perceptíveis. “Finalizamos o ano
de 2009 com o dobro de trabalhos
científicos do que quando começamos. Isso é muito positivo para
a ortopedia brasileira”, ressalta o
editor.
Para 2010 são esperadas novas
alterações que engrandecerão o
conteúdo da RBO. “Pretendemos
aumentar o número de trabalhos
publicados, mudar o layout da capa
e convidar ortopedistas estrangeiros para compor o Corpo Editorial

da revista. Nosso principal objetivo
é, cada vez mais, aprimorar nossa
revista, tão importante para nossa
atualização científica”, conclui Camanho.

RBO 2010
270 trabalhos entre aprovados,
em revisão e novos
17% de rejeição
Aumento de trabalhos
científicos por revista
Aumento da tiragem da revista
Novo layout da revista
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Tecnologia fará a
diferença no TEOT 2010
Durante o ano de 2009, a Comissão de Ensino e Treinamento (CET) aprimorou
o exame para obtenção do Título de Especialista da SBOT e promete novas
ferramentas que valorizarão a prova
De 7 a 9 de
janeiro, no Hotel The Royal
Palm
Plaza,
localizado em
Campinas, São
Paulo, será reaWilson Mello
lizado o 39º
exame para obtenção do Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia da SBOT, o TEOT 2010.
Organizado pela CET, o TEOT 2010
está completamente aperfeiçoado,
garantindo qualidade e precisão na
avaliação dos mais de 600 candidatos inscritos.
Segundo Wilson Mello, presidente
da CET, o apoio da Comissão de Tecnologia e Informação da SBOT, através da contratação de um analista
de sistemas para acompanhamento
do TEOT 2010, garante maior segurança técnica na escolha do sistema.
“Todas as dificuldades do passado
já foram resolvidas previamente. O
nosso grande ganho foi em tecnologia da informação. Vamos ter dados mais confiáveis e em um tempo
mais curto”, ressalta Mello.
O novo sistema que captará as
notas dos exames oral e físico será
via rádio, garantindo total segurança. “Cada examinador ficará
com um aparelho que fará o login
no próprio aparelho, dispensando
o uso das etiquetas. Ele inserirá o
número do candidato, que ficará
gravado. Quando ele emitir a nota
no aparelho, essa informação será
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transmitida por ondas de rádio para
o computador, mas a nota também
ficará gravada no aparelho. Ou seja,
teremos uma segurança dupla”, garante o presidente da CET. Ele ressalta também que a Comissão está
preparada para possíveis falhas.
“Temos dois planos de contingência, caso ocorra algum problema.”
O exame para obtenção do TEOT
é dividido em três partes: o exame
escrito, o oral e o físico. A primeira prova, escrita, é eliminatória.
“O candidato precisa acertar 40%
da prova para passar para os exames oral e físico”, explica Mello. O
exame escrito é composto por 100
questões de múltipla escolha, com
quatro alternativas cada. O exame
oral é composto por 20 situações clínicas que o candidato tem que res-

ponder e, no exame físico, são dez
situações para serem analisadas.
Mello ressalta ainda que o exame
é modelo para as outras especialidades e sociedades médicas e avisa
aos candidatos que fiquem tranquilos. “A prova irá avaliar exatamente
o conhecimento obtido nos serviços.
Os examinadores estão preparados
para acolhê-los de uma maneira
amigável. Serão discutidas situações
clínicas. Quem tem o conhecimento
irá fazer com facilidade”, finaliza.

Membros da Comissão de Ensino e Treinamento (CET)
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Tempo de internação
hospitalar: é possível limitar?

Em outubro de 2004, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a
Súmula 302, que afirma ser abusiva a cláusula contratual de plano
de saúde que limita o tempo de internação hospitalar do segurado. A
referida súmula é fruto de inúmeras
decisões judiciais no mesmo sentido, unificando o entendimento. Afinal, nossos tribunais vinham, acertadamente, considerando abusiva tal
restrição imposta pelas operadoras
de planos de saúde. Portanto, desde
2004 a orientação deve ser seguida
pelos julgadores.
A súmula foi um grande avanço
no respeito à dignidade humana,
pois o tempo de tratamento que
deve ser dedicado ao paciente não
pode ser determinado. Cada paciente é único, com histórico próprio e condições particulares que o
individualizam e o diferenciam dos
demais. Na verdade, como definir
uma tabela genérica referente aos
dias de internação hospitalar para
as diversas moléstias, em caso de
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procedimento ou cirurgia? Seria o
mesmo que estabelecer contratualmente o tempo de recuperação do
paciente em cada situação.
Por outro lado, a súmula também abarca o princípio fundamental da medicina contido no
Código de Ética Médica de 1988,
e também mantido no Código de
2009 – que o substituirá, de que o
médico não pode renunciar à sua
liberdade profissional, em nenhuma circunstância.
Embora a publicação da citada
súmula tenha sido amplamente divulgada nos meios de comunicação,
o objetivo de ativar a memória dos
ortopedistas sobre o assunto nesta coluna reside no fato de que o
Superior Tribunal de Justiça, através
da Quarta Turma, também já decidiu que os planos de saúde não podem limitar o custo do tratamento
de seus associados, com base nessa
Súmula 302. Como justificativa, foi
explicado que tal limitação é mais
prejudicial do que a própria restrição

ao tempo de internação. O entendimento, portanto, ampliou o alcance
da norma, ressaltando que, ao limitar valores, as operadoras pretendem contornar a vedação ao limite
temporal imposto pela súmula.
O esclarecimento é de suma importância tanto para os médicos,
que sofrem pressão para dar alta,
de forma precipitada, aos pacientes
usuários de planos, quanto aos próprios interessados e suas famílias.
Vale dizer que, diante da divergência de opiniões entre o médico e a
operadora sobre o período de internação hospitalar, o profissional poderá orientar o paciente acerca da
Súmula 302 para que este, na medida de seu interesse, possa tomar
as providências legais necessárias. A
orientação, como já dito, também
poderá ser estendida em casos de
limitação de custo do tratamento.
Adriana C. Tutti Joubert
Assessora Jurídica

SBOTPrev no Congresso
Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia
O lançamento aconteceu no estande da SBOT, no dia 1˚ de novembro
Durante o 41˚ CBOT (Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia), foi lançado oficialmente
o SBOTPrev, que já apresentou
um número significativo de inscrições – em torno de 40, incluindo
a diretoria.
Paulo Stockler, da Icatu Hartford
(empresa prestadora de serviços do
SBOTPrev), junto com a Mongeral
Aegon, relatou que a aceitação
do plano de previdência foi muito positiva entre os médicos participantes do Congresso. Segundo ele, “isso aconteceu porque a
SBOT é muito reconhecida, tendo
representatividade e liderança sobre a classe médica, que por sinal
é muito bem informada quanto às
questões da previdência de uma
forma geral”.
O presidente da Comissão de
Benefícios e Previdência Social da
SBOT, Ricardo Esperidião, afirma
ainda que continuará com o processo de divulgação nas regionais
e em todos os grandes eventos
científicos da SBOT, procurando
atender a todos os ortopedistas
brasileiros.
Já os ortopedistas que aderiram
ao SBOTPrev durante o evento
mostraram-se muito satisfeitos.
Para Nei Campelo, ortopedista de
Birigui (SP), o plano de previdência da SBOT é muito interessante
pela facilidade e transparência em
relação ao que o plano oferece.
“Além disso, em caso de falência,

SBOTPREV
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O ortopedista Nei Campelo (à dir.) fazendo seu plano de previdência privada durante o
41º CBOT

o dinheiro retido será passado aos
seus beneficiários e não ficará preso no banco, como acontece com
alguns planos de previdência que
existem por aí”, explica Campelo.
Para aderir o SBOTPrev, basta
entrar em contato com um dos
consultores através do site www.
sbotprev.com.br ou pelo telefone
4002-0606 (capitais e regiões me-

tropolitanas) ou 0800-2840606
para as demais localidades.

Vantagens e benefícios ao adquirir o SBOTPrev:
Aposentadoria programada: Você determina o valor da contribuição e a partir de quando deseja começar a receber seu benefício. Todos os meses você estará contribuindo para
o seu futuro e, a partir da data escolhida, passará a receber uma renda mensal, calculada
em função da reserva acumulada, para manter sua qualidade de vida durante a aposentadoria.
Aposentadoria por invalidez: Em caso de invalidez total e permanente, por acidente ou
doença, você receberá uma renda mensal pelo prazo que escolher.
Pensão por morte: Você fica tranquilo em relação ao futuro das pessoas que dependem
de você, pois com essa cobertura, em caso de morte, seus beneficiários receberão uma
renda mensal pelo prazo que você escolher.
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Banco de tecidos
músculo-esqueléticos
Por: Dr. Paulo G. C. de Alencar – Diretor Médico do BTME do HC-UFPR
Inácio Facó Ventura Vieira – membro da SBOT, pós-graduando em Cirurgia do Quadril e Joelho no HC-UFPR
Função
O banco de tecidos humanos músculo-esqueléticos (BTME) é responsável
pela coleta, processamento, estocagem
e distribuição desses tecidos para fins
de transplante. Sua atuação se inicia
com o contato com a família de possíveis doadores e culmina com a distribuição de tecidos a receptores submetidos a procedimentos cirúrgicos.
Aplicações clínicas
Os tecidos músculo-esqueléticos têm
diversas aplicações clínicas nas mais
variadas áreas, tais como Ortopedia,
Odontologia, Neurocirurgia, Cirurgia
Plástica, Craniomaxilofacial e outras.
Uso específico na Ortopedia
• Enxerto estrutural para substituição
de longos segmentos ressecados em
cirurgia oncológica ou grandes perdas ósseas após artroplastias de revisão em quadril e joelho.
• Enxerto impactado em falhas ósseas
cavitárias.
• Tábuas ósseas como suporte estrutural em fraturas periprotéticas e artroplastias de revisão.
• Cunhas ósseas de osteotomias de
adição.
• Segmento osteocondral em sequelas
de fraturas articulares.
• Reconstruções ligamentares primárias ou de revisão do joelho.
• Procedimentos de salvação para insuficiência do mecanismo extensor
do joelho.
• Reforço para reparos tendinosos ou
ligamentares (ombro, joelho, tornozelo).
• Recobrimento da cavidade glenóide
em artroplastias de ombro.
• Outras indicações eventuais ou procedimentos a serem desenvolvidos
em nosso meio.
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nos tecidos coletados, o que garante a
segurança de todo o processo.

Logística
Após a coleta, os tecidos ósseos são
processados e armazenados, podendo
ser congelados frescos ou liofilizados,
irradiados ou não, sob a forma de segmentos (fêmur proximal ou distal, por
exemplo), tábuas ósseas, anéis, “croutons” ou osso moído. A distribuição é
feita conforme a solicitação do cirurgião, por telefone ou internet, após a
confirmação de seu registro no Sistema
Nacional de Transplantes, e pode ser
por via aérea ou terrestre, sob a forma
congelada ou liofilizada.
Todos os doadores são submetidos a
uma criteriosa seleção, em que se investigam a causa de morte, o uso de
métodos invasivos, história clínica minuciosa e se realiza exame físico pormenorizado, além de exames sorológicos,
de ácidos nucleicos e bacteriológicos
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Obstáculos
Apesar da grande demanda, o Brasil ainda tem uma taxa de utilização
de enxertos ósseos muito inferior à de
outros países (Tabela 1), principalmente devido às dificuldades de doação de
tecidos músculo-esqueléticos e a pouca
familiaridade dos cirurgiões quanto aos
usos potenciais dos enxertos, além dos
impedimentos no cadastramento de
médicos e hospitais, tornado obrigatório pelo Ministério da Saúde.
Algumas medidas podem ser adotadas para aumentar a doação de tecidos
músculo-esqueléticos humanos, como
a notificação compulsória dos óbitos
em parada cardíaca.
É ainda necessária a desburocratização no uso dos enxertos pelos profissionais, além de cursos de treinamento
de práticas cirúrgicas com o uso dos
tecidos. No futuro, deverão ficar disponíveis tecidos ósseos e anexos dentro
de cada hospital, para sua utilização
conforme a necessidade do momento, do mesmo modo que unidades de
transplante sanguíneo.

Tecidos distribuídos
4599
3454
2602
1869

39

191
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260

285

619

925

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Estimativa baseada na distribuição até outubro de 2009

Tabela 1. Número de enxertos distribuídos/ano.

Ponto de Vista
A nova seção do Jornal da SBOT, Ponto de Vista, irá divulgar a opinião dos ortopedistas brasileiros sobre os mais variados
temas. A cada edição, serão feitas novas perguntas referentes à ortopedia e à saúde em geral. Participe da seção encaminhando sugestões de assuntos e questões para o e-mail: imprensa@sbot.org.br. Nesta edição, confira a opinião dos ortopedistas Marcela Fernandes, de São Paulo, Luiz Antonio de Carvalho, de Pernambuco e Fábio Magalhães, da Bahia.
Participe! O Jornal da SBOT é seu!

1. Como está a prática da ortopedia na sua região?
2. O que acha da tabela de procedimentos da AMB para a ortopedia?
3. Qual sua opinião sobre as UNIMEDs e os convênios médicos em geral?
4. Você tem participado das atividades de educação continuada da SBOT?
5. Como a SBOT pode ajudar a melhorar a vida do ortopedista em sua região?

Marcela Fernandes

36 anos – Ortopedista de São Paulo, SP
Subespecialidade – Cirurgia da Mão
1. Na minha região, a maioria dos
serviços se organiza com ortopedistas de diversas subespecialidades e,
portanto, os doentes são encaminhados para os respectivos subespecialistas, sendo mais bem tratados.
2. A tabela AMB é utilizada há muitos anos, necessita
de ajustes, como a adição de novos procedimentos que
não existiam no passado. Seria necessário ainda um ortopedista de cada subespecialidade para auxiliar na sua
reelaboração.
3. Existem vários convênios, alguns bons, outros nem
tanto, mas a questão central é sempre a mesma: a baixa
remuneração – e, pior que isso, é a falta de reajustes.
Estes, quando conseguidos, já estão defasados.
4. Sim, tenho assistido aos vídeos das aulas on-line.
5. A SBOT poderia ajudar os ortopedistas em âmbito nacional na melhora dos honorários médicos, de maneira
que haja um reajuste anual atrelado ao aumento repassado aos consumidores. Esse aumento seria automático,
porém a única forma de isso dar certo seria torná-lo lei.

Luiz Antonio de Carvalho

37 anos – Ortopedista de Caruaru, Pernambuco
Subespecialidade – Pé e Tornozelo
1. Apesar de estarmos no interior
de Pernambuco, precisamente em
Caruaru, estamos praticando uma
ortopedia num patamar dos bons
centros de referência do Brasil,
tanto no campo privado quanto

Ponto de Vista
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público. Respeitando, porém, as limitações impostas
pela região e condições sócioeconômicas.
2. Uma tabela que não corresponde a real importância da nossa categoria, com valores extremamente
defasados e incoerentes. Como por exemplo, procedimentos de menor porte proporcionalmente mais valorizados do que os de maior porte.
3. Em relação as UNIMEDS, são instituições desvirtuadas para os fins que foram criadas. Os demais convênios são modelos sem critérios definidos que “prostituem” a relação médico-paciente
4. Através do programa de educação continuada
a distancia, Proato, seminários e cursos eventuais,
além de participar do congresso brasileiro e de especialidades.

Fábio Souza Magalhães

42 anos – Ortopedista de Salvador, Bahia
Subespecialidade – Quadril
1. A ortopedia na minha região,
Salvador, tem evoluído para um nível muito bom a cada ano, com vários especialistas de excelente nível.
Porém, por ser a Bahia um Estado
muito grande e com muitos municípios, existe uma carência no interior do Estado.
2. Na minha opinião, a tabela da AMB é muito defasada, cheia de distorções em vários procedimentos,
com honorários irrisórios em procedimentos de alta
complexidade.
3. Em Salvador não temos uma UNIMED tão forte
como no interior do Estado. Em relação aos demais
convênios, devemos nos unir em busca de melhorias
nos honorários, pois temos convênios com valores
bem abaixo dos demais.
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4. Participo de atividades de educação continuada com
frequência. Porém, a distância dos grandes centros do
País dificultam as viagens.
5. Acho que a SBOT deveria promover mais cursos em
cada região, em vez de ter congressos nacionais anuais,
que são totalmente desnecessários.

Theodomiro Xavier

77 anos – Ortopedista de Porto Alegre, RS
1. O ortopedista sempre anda 10
anos na frente da Ortopedia, pois
viajamos, lemos revistas especializadas, vamos a congressos, internet, mas não podemos fazer o que
queremos. Exemplo: ás vezes quer
colocar uma prótese de quadril de cerâmica e nos vem
a resposta de que o convênio não paga este tipo de
prótese - logo somos limitados pelo meio.
2. A tabela da AMB foi feita por um inimigo da Ortopedia! Procedimentos comuns as outras especialidades
como neuro, plástica, vascular, etc., são sempre me-

lhores remunerados do que a Ortopedia. Precisamos
reunião urgente.
3. Os convênios descobriram que são os donos do dinheiro e aqui no sul chegam a sugerir troca de código
ou de diagnóstico para baratear os gastos. Tenho ameaçado consultar o Conselho ou a SBOT com relativo
sucesso!
4. Tenho participado da Educação Continuada? Não!
Desde que me aposentei na residência do Cristo Redentor, não exerço mais atividade didática.
5. Sugestões para melhorar a vida dos ortopedistas.
Continuar a luta pela defesa da classe. Eu fiz defesa de
classe durante 20 anos no sindicato médico e inclusive
na comissão de defesa de classe da SBOT, há alguns
anos. Acho que devemos ser mais aguerridos nas nossas reivindicações, inclusive com greves nas emergências e postos de atendimento. A justiça, a aduana, a
polícia etc., fazem greve que causam grandes problemas a população, até a solução de seus problemas. Por
que nós não? Você dá um tapa com toda a displicência
numa mosca, mas pensa duas vezes em dar um tapa
num marimbondo.Só conseguimos alguma coisa usando o ferrão.

Essa nova seção, intitulada Bola Branca e Bola Preta, é um espaço aberto para críticas curtas e diretas sobre os aspectos positivos e
negativos relacionados à Ortopedia. As críticas poderão ser enviadas para o email imprensa@sbot.org.br pelos membros da SBOT
que assim manifestarão seu grau de satisfação ou insatisfação a tudo que se refira à especialidade. Participe!

BOLA BRANCA

BOLA PRETA

• SBOTPREV e proteção previdenciária ao membro da
SBOT

• Sofrimento dos pacientes que aguardam das
seguradoras e convênios médicos para liberação de
guias

• Fórum nacional de Preceptores dos Serviços
credenciados da SBOT

• Valores de honorários médicos da tabela AMB

• Mudanças na Revista Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (RBO)
• AMB - Ato médico em Brasília  e aprovação do salário
mínimo para o médico
• 41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
no Rio de Janeiro, comparável aos melhores
congressos internacionais
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• Violência e falta de educação no trânsito
• Renúncia à liberdade profissional do médico
provocada pelas seguradoras
• Falta de equipamento de proteção contra radiação em
cirurgias
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“Tenho três cães da raça Kuvazs. São cães de guarda
dotados de grandes qualidades: alto grau de vigilância,
potência física (50 kg-55 kg), agilidade, beleza e, principalmente, são também muito amigos e grandes guardiões
da família. Quando criados com crianças, tornam-se seus
grandes companheiros. Sua paciência é quase inesgotável.
Cães pastores de origem europeia (Hungria). Por serem
grandes guardiões dos lares e fazendas, a raça quase foi
extinta na Segunda Guerra pelas tropas nazistas, sobrando
apenas poucos exemplares. Hoje estão de volta e são muito
comercializados nos EUA e Europa. São realmente grandes
amigos, que me ajudam a esquecer do trabalho durante
meus fins de semana.”
Jair Simmer Filho,
Vitória – ES
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“Adquiri essa cachorrinha quando ela estava com
um mês. No dia 21 de novembro, ela completou 1
ano. É da raça Yorkshire e dei a ela o nome de Fifi.
Passou a fazer parte da minha vida como companheira inseparável, dócil e muito meiga. Acho que
ela me considera como pai ou mesmo mãe dela!”
Jorge Guilherme Schmidt Junior,
Ribeirão Preto – SP,
responsável pelo tema da coluna desta edição.

“Yuri, há cinco anos veio para
família e a tornou mais feliz. Com
ele, não tem tempo quente.”
Cláudio Santili
São Paulo – SP

“Família Lech em Passo Fundo em 2002 com o
papagaio Lorico e a cadela Schetzy”
Osvandré Lech,
Porto Alegre – RS

Longe dos “Ossos do Ofício”
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“Nas minhas horas
de folga, seja onde for,
não abro mão da companhia de alguns dos 11
cachorros que crio. Além
de serem ótimos companheiros, eles também
agradecem a oportunidade de receberem carinho e poder estar com seus donos
durante todo o tempo. É muito bom poder
contar com companheiros tão fiéis nos dias
de hoje.”
Samuel Diniz Filho,
Goiânia – GO  
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SBOT no exterior

Da esq. para a dir.: Prof. Cody Bünger (presidente da SICOT),
Patricia Fucs e Prof. Wichien Laohacharoensombat (presidente do
6º SICOT)

De 29 de outubro a 1º de novembro, foi realizado
o Sixth SICOT/SIROT Annual International Conference
associado à Reunião do Royal College of Orthopaedic
Surgeons of Thailand (RCOST), na Tailândia. Para representar a SBOT e a ortopedia brasileira, Patricia Fucs, participou do evento. Segundo ela, “o Congresso foi um
enorme sucesso, com 2500 inscritos, com temas internacionais de 66 países”.
Patrícia também esteve presente no XLV Congresso
Chileno de Ortopedia e Traumatologia e IV Congresso
Chileno de Ortopedia, Traumatologia e Neuro-reabilitação
infantil, em Vina del Mar, realizado de 18 a 21 de novembro, representando Romeu Krause, presidente da SBOT.

idosos. Participaram do evento Romeu Krause, presidente da SBOT, Cláudio Santili, próximo presidente da
Sociedade, as voluntárias do NACE Lurdes Ivette C.
Lavieri e Maria Helena T. Beltrão, representando a Associação das Damas de Caridade São Vicente de Paulo,
entidade responsável pelo asilo.
Construído há mais de 120 anos, o asilo possui uma
área com 26 pequenas casas de até 50m2 cada. “Escolhemos a casa 7 do asilo para colocar em prática a execução do Projeto CEI – Cuidados Especiais com Idosos”,
explica Rosely dos Reis, presidente do NACE. Segundo
Romeu Krause, “essa foi a primeira semente plantada.
O Brasil inteiro irá receber trabalhos como esse, executados pelo Núcleo de Ações Especiais da SBOT”.
Durante o 41º CBOT, realizado no Rio de Janeiro de
30 de outubro a 2 de novembro, foram apresentados
os resultados do Projeto CEI em São Paulo. “A nossa
meta é difundir essas orientações de cuidados com idosos por todo o país”, conclui Rosely. O principal objetivo
do grupo é a captação de recursos para obras beneficentes e/ou divulgação de campanhas para o bem-estar
da população.

Almoço das Ortopedistas

NACE entrega modelo de
casa segura em São Paulo
O Núcleo de Ações Comunitárias Especiais
(NACE) inaugurou em São Paulo um modelo de
casa segura para o idoso

NACE inaugura modelo de casa segura em asilo em São Paulo

No dia 23 de outubro, em São Paulo, o Núcleo de
Ações Comunitárias Especiais (NACE) inaugurou a casa
7 do Asilo São Vicente de Paulo. A casa foi totalmente
reformada, seguindo as regras da casa segura para os
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Almoço das Ortopedistas durante o 41º CBOT

No dia 1º de novembro, durante o 41º CBOT, foi realizado o Almoço das Médicas Ortopedistas da SBOT. Com
participação de médicas de diversos estados brasileiros,
o almoço proporcionou uma excelente troca de ideias e
experiências.
Segundo Ana Paula Simões, ortopedista de São Paulo,
“foi muito proveitoso conversar com as pioneiras da
Ortopedia, mulheres fortes que lidaram com preconceitos, e ao mesmo tempo dar ‘dicas’ para as residentes
que estão apenas começando”.
Realizado sempre no Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, o almoço vem ganhando novas
adeptas a cada ano. “Hoje o caminho está aberto para
todas e cada vez mais o número de mulheres ortopedistas cresce, somando nossas qualidades ao cuidado com
o paciente a essa área que era tida antes como ‘masculina’. Já estamos apostando em um número maior
no ano que vem!”, finaliza Ana Paula, contente com o
resultado do encontro.

Basta! Estamos Sufocados
hospital às 5h da manhã e teve de voltar
para casa sem ser operado, enfim, tudo
isso pouco importa. Quem sabe ele desiste?
Quem sabe o médico não muda a conduta
para um procedimento mais barato?
Esse diálogo seria muito interessante e
novelesco se esta não fosse a realidade diária do ortopedista, que acaba sendo o alvo
das críticas e também o responsável por não
ter realizado a cirurgia, num claro e intencional desgaste global da relação médicopaciente-convênio/seguradora e hospital.
Por que o médico, que já é remunerado
de forma vil, tem ainda que gastar seu tempo ligando às seguradoras e convênios e,
como um pedinte, tentar resolver tais situações que não lhe cabem? Quem paga pelo
tempo desperdiçado com as mudanças não
programadas de sua agenda, que foi alterada em função das constantes suspensões
de cirurgia? E pelo irreparável desgaste da
relação médico-paciente?
Qual é o CRM: do não ou do sim? É
necessário que exijamos tratamento ético,
pois, caso contrário, o auditor e seu diretor técnico continuarão agindo anonimamente, orientando e orquestrando um rol
de desmandos, sentindo-se protegidos nos
bastidores, e continuarão a ter o poder de
agir impunemente em favor de interesses
de outros que não os do paciente. Agem
com deselegância com os colegas, pois não
precisam dar explicações para ninguém.
Como pode o “auditor” anônimo dizer o
que deve ou não deve ser feito para o nos-

I Encontro da SBOT-RS

so paciente? “Bem, é que tem colega que
abusa e trapaceia”, dizem eles. E eu replico: que sejam punidos os infratores, pelo
que fazem. E mais: nunca sob a guarida
de um anonimato irresponsável, pois isso
propicia que se prejudique indistintamente
toda uma maioria de colegas sérios e, fundamentalmente, o paciente.
Até quando seremos obrigados a renunciar à nossa liberdade profissional? Até
quando teremos que ser coniventes com a
falta de respeito e o péssimo atendimento dado aos nossos pacientes pela grande
maioria das seguradoras e convênios?
Creio que é chegada a hora de tomarmos
uma posição conjunta e justa para todos!
Não vamos mais aceitar que o “funcionário
não médico, do convênio”, nos transmita
resoluções tão importantes que só cabem
ao médico. Vamos exigir do médico responsável pela negativa que nos trate com
dignidade e respeito, que apareça e assuma sua posição, colocando seu CRM em
documento escrito com as justificativas de
cada situação, para mostrarmos à comunidade e aos órgãos competentes a realidade
do atendimento dado pelas operadores de
saúde. Cabe a nós, como sociedade, entrarmos com ações competentes nas instâncias
de defesa do consumidor (paciente) e seu
médico assistente, e clamarmos em uníssono: BASTA!
Moisés Cohen e Cláudio Santili

Pré-curso para ABOO
Antecedendo o Congresso, nos dias 19 e 20 de abril
em Porto de Galinhas (PE), será realizado o Pré-curso
para os candidatos que prestarão o Exame para Título da
Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica (ABOO).
“O Pré-curso é para preparar os residentes e estagiários
para o Exame da ABOO e também para o Exame da
SBOT”, explica Eduardo Sadao.

Da esquerda para direita: Osvandré Lech, Eduardo Carrera,
Cláudio Santili e Fábio Dal Molin

De 27 a 29 de novembro, cerca de 190 ortopedistas
se reuniram em Bento Gonçalves para discutir os avanços em ortopedia e traumatologia durante o I Encontro da SBOT-RS. Participaram do evento Claudio Santili,
presidente da SBOT em 2010, Moisés Cohen, editor do
Jornal da SBOT e Eduardo Carrera, presidente da SBOC.
O ortopedista Fabio Dal Molin, presidente da SBOT-RS,
enfatizou a importância dos painéis e debates que foram
realizados durante os três dias do evento.

VII Congresso de
Oncologia Ortopédica
Será realizado, de 21 a 24 de abril de 2010, o VII Congresso de Oncologia Ortopédica em Porto de Galinhas,
Pernambuco. Segundo Eduardo Sadao Yonamine, o
Congresso será uma excelente oportunidade para troca
de experiências entre os ortopedistas. “Já estão confirmadas as presenças de cinco convidados internacionais”, ressalta o médico.

Radar SBOT

Tem sido cada vez mais frequente tocar o
telefone às 6h da manhã: “Doutor, desculpe incomodar, é do hospital. Estou ligando
porque o material para a cirurgia do seu paciente marcada para as 7h30, pela segunda
vez, não foi liberado pelo convênio. Seu
paciente não quer deixar o cheque caução
de R$ 20 mil e, com isso, não posso internálo porque o material solicitado pelo senhor
não irá para o centro cirúrgico. Ou o senhor
espera o convênio autorizar em algum horário após as 8h, ou remarca novamente
para outro dia...”
Ou então: “Doutor, aqui é a funcionária
da seguradora. Estou ligando para dizer que
não poderá marcar ainda a cirurgia porque
sua solicitação do procedimento cirúrgico
estará em análise por uma semana...”
...Após oito dias: “Doutor, só autorizamos uma âncora, uma ponta de shaver, um
parafuso de marca tal, apenas um dia de
internação etc. Não autorizamos material
para sutura de meniscos nem para o transplante osteocondral autólogo”.
“Você é médica ortopedista? Quero falar
com o médico responsável por essa decisão,
para que me mande isso por escrito..”
“Doutor, o médico não está, e ele também não é ortopedista. Não poderá atendê-lo agora, ligue depois...”
Se o tempo de espera compromete o
resultado do procedimento, ou se o material autorizado pelo convênio é o ideal, se
o paciente é diabético, se está em jejum,
se deslocou-se de longe para chegar ao
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Piauí

XVI Congresso Médico Acadêmico do Piauí

tribuídos bonés e cartilhas de educação no trânsito com informações
sobre as leis de trânsito. Em outro estande, a SBOT-DF orientou a
população sobre deformidades torácicas, da coluna vertebral e dos
membros inferiores. A frequência de visitantes foi muito boa, o que
incentiva a regional a realizar mais campanhas voltadas à população.

Pernambuco

Estado comemora Dia do Ortopedista

Adriana C. Turri Joubert entre colegas da Regional Piauí

A convite da Regional Piauí, a advogada da SBOT Adriana C. Turri
Joubert esteve em Teresina, no dia 3 de outubro, para falar sobre os
aspectos legais da medicina. O tema foi inserido pela primeira vez
na programação, motivo de aplausos aos acadêmicos organizadores
que, desde cedo, demonstram preocupação com a ética e com os
aspectos jurídicos que envolvem o exercício da medicina. “A plateia,
interessada, revelou o espírito de equipe e organização ressaltando o
pólo de medicina piauiense. Parabéns às comissões Organizadora e
Científica do COMAPI e à Regional do Piauí”, declara Adriana.

Motociclista prudente evita acidentes

Da esq. para a dir.: Saulo Monteiro, Heraldo Ramos e Romeu
Krause

No dia 2 de outubro, no Arcádia de Boa Viagem, foi comemorado
o Dia do Ortopedista. O evento também homenageou os médicos
Otávio Caraciollo Borba e Heraldo Ramos, que receberam medalhas
pelos serviços prestados à sociedade.

Mato Grosso

Simpósio de Cirurgia da Mão

A SBOT MT realizou, nos dias 4 e 5 de dezembro, um Simpósio de
Cirurgia da Mão. O evento contou com a participação dos colegas
João Baptista e José Carlos Belloti, da Universidade do Estado de São
Paulo (Unifesp).

Santa Catarina

Curso de Imersão para Residentes
Campanha mobilizou a todos

A Regional Piauí realizou no dia 19 de setembro a campanha “Motociclista prudente evita acidentes”, no cruzamento das avenidas Frei
Serafim e Miguel Rosa. No local, foram distribuídas cartilhas com dicas de prevenção de acidentes de trânsito. Participaram da campanha
médicos, residentes de Ortopedia, estudantes de Medicina da UFPI,
mototaxistas e policiais rodoviários federais.

Distrito Federal

SBOT-DF participa de Feira de Saúde

A Associação Médica de Brasília (AMBR) promove anualmente a
Feira de Saúde, voltada para a população. Neste ano, a Feira aconteceu nos dias 18 e 19 de setembro, no Shopping Pátio Brasil, e a
SBOT-DF participou novamente de forma ativa. Com a coordenação
do vice-presidente, Rodrigo Daher, e de Sydney Haje, além do apoio
dos residentes e estudantes de Medicina, foram feitos pôsteres e dis-
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O segundo módulo do Curso de Imersão para Residentes em
Ortopedia e Traumatologia de Santa Catarina aconteceu na
cidade de Joinville, nos dias 7 e 8 de agosto, com o tema central
“Trauma”

Neste ano de 2009, residentes em Ortopedia de Santa Catarina
tiveram a oportunidade de participar do Curso de Imersão em Ortopedia e Traumatologia, programação especialmente promovida pela
SBOT-SC. O curso foi dividido em módulos e temas, realizados em
regiões distintas do Estado, dando maior possibilidade de participação aos residentes. Os módulos se constituíram de aulas preparatórias
para a prova do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia
da SBOT, que acontecerá em janeiro de 2010.

11º Encontro Paulista de Residentes em Ortopedia

Nos dias 27 e 28 de novembro, na FECOMÉRCIO, em São Paulo,
aconteceu o 11º Encontro Paulista de Residentes em Ortopedia. Promovido pela SBOT- SP, o encontro teve como objetivo preparar os residentes para a prova do TEOT (Título de Especialista da SBOT), que será
realizado no início de 2010.

Minas Gerais

SBOT-MG realiza curso preparatório para o TEOT

sistemática da prova oficial. De acordo com a Comissão de Ensino e
Treinamento da SBOT-MG, responsável pela sua elaboração, com isso
o candidato pode ver como é o exame da SBOT, avaliar seus pontos
fracos e, junto ao serviço a que pertence, aprimorar seus conhecimentos teóricos e práticos.

Rondônia

I Jornada de Traumatologia

A I Jornada de Traumatologia de Rondônia foi promovida nos dias
16 e 17 de outubro e teve 230 inscritos e 22 conferencistas convidados, a maioria de Rondônia e Acre. O evento teve a participação
de Nilton Mazzer, Fávio Rabello e José Ricardo Pecora. Os temas oficiais foram “Lesões dos Nervos Periféricos”, “Luxação do Joelho” e
“Fraturas do Quadril”. Na solenidade de abertura, com a presença de
diversas autoridades locais, entre elas o secretário estadual de Saúde,
Milton Moreira, foram homenageados dois ex-presidentes da SBOTRO: Viriato Moura e Roberto Álvares Pintan.

Ceará

SBOT-CE encerra sua programação científica

Espaço das Regionais

JORNAL da

São Paulo

SBOT

Dr. Marcelo Cortez, presidente da SBOT-CE, e Dr. Sá Júnior,
presidente do XIV COTECE

O curso preparatório ao TEOT, realizado ao longo do ano pela SBOTMG, terminou com enorme sucesso. O último módulo aconteceu nos
dias 13 e 14 de novembro, com a presença de 45 residentes de todos
os serviços de Minas Gerais, inclusive de outros estados.
A idéia da regional mineira foi realizar um curso intensivo que
abrangesse todas as especialidades e subespecialidades com a mesma

Encerrando sua programação científica, que teve por ponto alto a
realização do XIV Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado
do Ceará (XIV COTECE), a SBOT-CE realizou nos dias 27 e 28 de novembro o Simpósio de Ortopedia Pediátrica, como parte do trabalho
de expansão da Ortopedia Pediátrica no Estado. E, fechando o ano
com chave de ouro, no dia 12 de dezembro os ortopedistas cearenses
se confraternizam na sua tradicional festa de final de ano com homenagens aos traumato-ortopedistas Drª Celina Côrte Pinheiro, Dr.
Adson Costa e Dr. Maximiniano Chaves.

“Gostaria de parabenizar todos aqueles que fazem o Jornal da SBOT, por nos trazer informações valiosas
da nossa sociedade ortopédica. Através do jornal, é possível termos acesso aos mais variados temas de
nosso interesse. Ratifico ainda mais a minha opinião em respeito às matérias da Defesa Profissional, que
com certeza interessam a todos nós como profissionais. Como, dentro do possível, tenho sempre estado
presente a todos os eventos da minha área, contribuindo de alguma forma com trabalhos científicos e
estudos de caso, é muito útil e gratificante ver que o jornal dá ênfase à parte científica de tais encontros.
Mais uma vez, parabéns.”
Esdras Fernandes Furtado

Cartas

Aluno realiza exame físico
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SBOT
Osteoporose e Doenças
Osteometabólicas

Membros do Comitê Executivo da Osteoporotic Fracture Line (OFL)

O presidente do Comitê Osteoporose e Doenças Osteometabólicas, Henrique Mota, foi convidado a participar do Comitê Executivo da Osteoporotic Fracture
Line (OFL), formado pelos médicos prof. Wolfhart Puhl,
Alemanha; prof. Lars Lidgren, Suécia; prof. Ghassan
Maalouf, Líbano; prof. Karsten Dreinhöfer, Alemanha;
prof. Michael Blauth, Áustria; prof. Tony Woolf, Reino
Unido; e prof. Kristina Åkesson, Suécia.
As metas da Osteoporotic Fracture Line são o aperfeiçoamento e a administração de fraturas, aumentando
o conhecimento e implementando padrões de cuidado
através de reuniões e atividades educacionais que enfocam todos os aspectos: métodos cirúrgicos, prevenção de
reabilitação de fraturas novas e resultado no paciente.

Coluna Vertebral
Curso de Técnicas Modernas e Avanços de
Cirurgia da Coluna Vertebral
A edição 2009 do Curso de Técnicas Modernas e
Avanços de Cirurgia da Coluna Vertebral, que aconteceu nos dias 27 e 28 de novembro, no Hotel JP, em
Ribeirão Preto, contou com as apresentações de três
palestrantes do exterior: Max Aebi (Suíça), Phillip Sell
(Inglaterra) e Christine Cedraschi (Suíça). Um dos destaques da programação científica foi a discussão sobre
“Outcomes”. Temas como o registro da coluna vertebral e a avaliação e a documentação de resultados nos
tratamentos cirúrgicos da coluna também foram abordados durante o encontro. O curso é uma realização
conjunta da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
e a Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), em parceria
com a Spine Society of Europe, que desde 2000 participa do evento. Essa importante atividade científica
ocorre anualmente, sempre na última semana de novembro em Ribeirão Preto, sob a coordenação geral do
prof. dr. Helton Delfino. Para 2010, em comemoração
aos dez anos de cooperação com a Spine Society of
Europe, o evento desenvolverá o tema “O que eu faço
mais em cirurgia da coluna vertebral”, nos dias 26 e 27
de novembro.

O Jornal da SBOT disponibiliza um espaço para oportunidades de empregos, venda de equipamentos, ofertas para dividir horários em salas de
consultório, entre outros assuntos pertinentes as necessidades do ortopedista. Aberto a todos os membros da SBOT, os interessados em participar
devem encaminhar um email com as informações que desejam anunciar
para: imprensa@sbot.org.br. Aproveite desse novo espaço!
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Vaga para ortopedista

O Hospital e Maternidade São Paulo
de Palmas, no Paraná dispõe de uma
vaga para médico ortopedista para
atuar em plantões no Hospital. Existe
também a possibilidade de contratação
pela Prefeitura Municipal de Palmas.
Informações com Sandra, no Setor de
administração pelo telefone: (46)32631132 e por email: hospitalsaopaulo_@
hotmail.com.

Estágio no Instituto Cohen

Estão abertas as inscrições para estágio de especialização nas áreas de cirurgia do Joelho, coordenado por Moisés
Cohen e cirurgia de Ombro, coordenado por Benno Ejnisman. O estágio tem
duração de um ano em período integral com início no dia 01 de fevereiro
de 2010. O programa inclui atividades
cirúrgicas, ambulatoriais e teóricas.
As inscrições devem ser feitas até o
dia 12 de janeiro de 2010. As entrevistas serão realizadas no Instituto Cohen
no dia 15 de janeiro, às 8h. Informações e inscrições com Regina pelo
email:regina@institutocohen.com.br
ou por telefone: (11)3093-9009.

Verticais:

B/1 - O ressalto correspondente à redução da tíbia no teste do
“pivot-shift” na lesão do Ligamento Cruzado Anterior se
deve ao ....
E/2 - A localização mais freqüente da osteocondrite dissecante
em joelho é no côndilo femoral
K/6		 - Os proteoglicanos são importantes indicadores da presença
de água para que estrutura articular?
N/2 - Músculo responsável pelo desvio em flexão da parte proximal nas fraturas subtrocantéricas
R/1 - Nome da célula que tem a capacidade de dar origem a
tecido muscular localizada contíguamente à fibra muscula
estriada

Horizontais:

2/M - O mais importante flexor e supinador do antebraço
3/B - Compartimento mais frequentemente acometido na Síndrome Compartimental da perna
6/M - Enzima cuja concentração aumenta muito no sangue
quando há rabdomiólise
9/A - A presença da rotação lateral excessiva da perna associada
ao recurvatum do joelho indica insuficiência .............
14/A - Sever é o epônimo da osteocondrite de que osso?
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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 Fucs,
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 Sérgio 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

JORNAL da

Comissões da SBOT

SBOT
Evento: Congresso Internacional de Osteossíntese
Endomedular e Jornada de Reabilitação do
Paciente Traumatizado
Data: 15 a 17 de Abril de 2010
Local: Gramado RS Brasil
Site: http://liveeventos.com.br
Evento: VI Congresso Brasileiro de Oncologia
Ortopédica
Data: 21 a 24 de Abril de 2010
Local: Porto de Galinhas Recife PE Brasil
Site: http://www.aboo.org.br
Evento: VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo
Data: 13 a 15 de Maio de 2010
Local: Campos do Jordão Convention Center Campos do
Jordão SP Brasil
Site: http://www.cseventos.net
Evento: 30º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
Data: 13 a 15 de Maio de 2010
Local: Minascentro Belo Horizonte MG Brasil
Evento: 16º Congresso Brasileiro de Trauma
Ortopédico
Data: 20 a 22 de Maio de 2010
Local: Hotel Deville Cuiabá MT Brasil
Evento: 23º 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 Brasil
Evento: IX Congresso Brasileiro de Ortopedia
Pediátrica e V Congresso Latino Americano de
Ortopedia Pediátrica
Data: 16 a 20 de Junho de 2010
Local: Grande Hotel Senac Campos do Jordão SP BRASIL
Evento: VII Congresso Gaúcho de Ortopedia e
Traumatologia do RS
Data: 17 a 19 de Junho de 2010
Local: Hotel Serrano Gramado RS Brasil
Site: http://www.cgot2010.com.br
Evento: II COMINCO - Congresso Brasileiro de Cirurgia
e Técnicas Minimamente Invasivas da Coluna
Vertebral
Data: 22 a 24 de Julho de 2010
Local: Sheraton São Paulo - WTC Convention Center São
Paulo SP Brasil
Site: http://www.cominco2010.com.br
Evento: VI Congresso Latino Americano de Órgãos
Artificiais e Biomateriais (COLAOB 2010)
Data: 17 a 20 de Agosto de 2010
Local: Gramado RS Brasil
Site: http://www. ufrgs.br/colaob2010

