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Benefício aos 
associados
Parceria SBOT 
e INTO trará 
benefícios aos 
ortopedistas  
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Caro colega,
A cada número, bate-nos uma 

preocupação sobre quais temas 
abordar aqui no jornal da SBOT, 
para que ele seja motivante o 
suficiente e o leitor não abandone 
sua leitura logo após começá-la. 
Mas confesso que, pela riqueza 
de assuntos desta edição, este 
editorial talvez tenha sido o mais 
fácil de escrever desde que assu-
mimos a publicação. 

A pujança de nossa sociedade 
pode ser muito bem observada 
nas palavras do Dr. Faloppa, que 
aborda as resoluções benéficas que sua comis-
são tem alcançado, assim como nas palavras do 
Dr. Sobânia, ao nos contar das relações com a 
Anvisa, que tanto tem influenciado na nossa prá-
tica médica. Tivemos, uma vez mais, a participação 
importante da delegação brasileira em New Orle-
ans, já totalmente reconstruída, durante o Con-
gresso da Academia Americana, na qual a SBOT, 
em reunião com a diretoria da AAOS, formalizou 
a proposta de os Estados Unidos serem a nação 
convidada do Congresso Brasileiro de 2011. 

A SBOT passa a ter uma força ainda maior no 
cenário latino-americano e mundial com a eleição 
de nosso ex-presidente Sergio Franco, em entrevista 
bastante interessante. Nossa comissão de Educação 
Continuada está de vento em popa, sob a batuta 
de Marco Antonio Percope, que juntamente com 
Paulo Lobo está focado no nosso congresso em 
Brasília, numa comemoração conjunta de 50 anos 
da cidade e 75 de SBOT. Temos um interessante 
artigo sobre o polêmico tema do uso de PRP, com a 
participação de 12 convidados importantes mani-
festando suas opiniões e o novo código de ética 
médica, analisado em nosso Espaço Jurídico. Neste 
número, ainda, iniciamos com o Paulinho Cola-

volpe da Bahia a seção “Vale a 
Pena”, cujo objetivo é mostrar 
aos colegas locais considerados 
imperdíveis por alguns membros 
da SBOT. Vocês vão se deliciar 
com as pegadinhas do nosso 
amigo Arnóbio, que além de 
ortopedista membro da SBOT, é 
um excelente mágico, que trans-
formará as tabelas de procedi-
mentos em valores justos...

Brincadeiras à parte, temos um 
artigo muito sério sobre a inge-
rência dos convênios de saúde 
na prática médica, que chegou 

a tal ponto que os ortopedistas de todo o Brasil 
marcaram um debate de caráter nacional no nosso 
congresso em Brasília. O mais triste é que surge na 
história a figura de colegas médicos “auditores” 
ou “liberadores de guias” dos referidos convênios. 
Estes são, no mínimo, coniventes e responsáveis 
por muitos maus resultados e complicações dos 
procedimentos de pronto-socorro, pois muitas 
vezes, ao não autorizarem a internação, ainda que 
de urgência, jogam a responsabilidade ao planto-
nista, que perde grande parte do tempo de seu 
trabalho administrando problemas com as famílias 
dos pacientes, que atribuem a culpa ao médico 
de plantão, numa clara deterioração da relação 
médico-paciente. Enquanto isso, nosso “colega” 
médico, no outro lado da linha telefônica, fica blin-
dado por “secretárias” treinadas e via de regra não 
se identifica. Sr. “médico liberador de guias”, onde 
você está? Apareça, mostre sua cara!

Moisés Cohen

Moisés Cohen

Nosso trabalho é para 
você, ortopedista
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Caetano Veloso
Baby,

Você precisa tomar um sorvete,
na lanchonete, andar com a gente,

me ver de perto.

Empunhei a bela Sheaffer (eu 
gosto de caneta tinteiro) para fi-
nalizar a consulta e ambas, a ado-
lescente e a mãe, olharam-me, e 
com um sorriso maroto a menina 
disse: 
– É, tio, agora os médicos têm que 
escrever direito, né? 
A mãe, para amenizar e ser simpá-
tica, tentou arrumar: 
– É, mas a letra do senhor, a gente até que entende. 

E riram. rs rs.
Que pena! Tanto trabalho e empenho de uma classe 

que se dedica na atenção ao próximo, que trabalha 
meses a fio para depurar e excluir o mau profissional, 
para proteger a população e, quando atualiza o seu 
código de ética, lamentavelmente a mídia ora o torna 
jocoso, ora o faz de arma para ser usada de forma 
indiscriminada e preconceituosa como se todos fosse-
mos ruins. Que pena! Um código tão bem elaborado, 
com muitas coisas antigas já previstas, como a letra le-
gível, a gravidade de se faltar ao plantão e outras tan-
tas necessárias atualizações aos dias de hoje. Conflito 
de interesses, vínculos ilícitos etc. Quando foi entregue 
à sociedade, a divulgação foi histriônica e criaram-se 
milhões de fiscais, semelhantes aos do Sarney. 

Mas deixe-me fazer novamente um parêntese: você 
já se deu conta de como realmente a saúde não é 
importante para ninguém, exceto quando se perde a 
própria? Ah, acha que estou exagerando?

Qual foi a decisão governamental que favoreceu a 
melhor atenção ao paciente? Atenção primária, me-
lhores condições não para o médico, já que não gos-
tam de médico, mas para o doente? Que vive deitado 
em camas de lata ou mesmo no chão. Que viaja de 
estado para estado, dentro de hospitais de quatro ro-
das em busca de atenção, equipamentos simples para 
diagnóstico, tratamento e tudo o mais.

É luxo! Diz o nosso presidente: 
“O médico só qué ficá em Sum-
paulo”. Infeliz. E para a indústria? 
Tira o IPI, ah, tira também para a 
linha branca, para a indústria da 
construção (tem muito voto nes-
ses nichos) e agora – pasmem – 
abono para importação de equi-
pamentos audiovisuais para que 
estejamos “preparados” para as 
transmissões esportivas, pois vem 
aí a “saúde do povo”: a Copa da 
Fifa e as Olimpíadas. Que maravi-
lha. Povo feliz, povo saudável, não 
é mesmo?

Acesse o YouTube e veja no discurso de Tatuí o que 
o gênio acha dos médicos. Don’t mind, let it be!

Parabéns, José Luiz do Amaral. Pela resposta, se de-
preende que você é realmente um homem de caráter 
e coragem. Você não cortou fora um dedo, pelo con-
trário, incentivou a ajuda e esteve lá, amenizando a 
dor dos pobres haitianos, in loco. “Não na porta da 
fábrica”, mas dentro dela, para a promoção da saúde 
com qualidade.

P.S.: Hoje não tem música nem verso. Está pronto o 
nosso plano de resgate de um direito inquestionável. A 
SBOT requer a consignação dos benefícios por trabalho 
insalubre por exposição à radiação ionizante, cuja uti-
lização está comprovada nos procedimentos ortopédi-
cos e, com mais intensidade, naqueles procedimentos 
minimamente invasivos, que favorecem os pacientes, 
mas podem provocar doenças nos ortopedistas.

Você acha que há isonomia de risco? Trabalhar 35 
anos num escritório na Vieira Souto ou num Parque 
Florestal em Foz do Iguaçu é o mesmo que num hos-
pital de uma periferia qualquer, operando feridas e 
indivíduos potencialmente infectados ou contamina-
dos, sob escopia ligada, por horas?

Saiba mais no portal SBOT.
O objetivo da SBOT 2010: valorizar o profissional 

ortopedista.

Cláudio Santili
Presidente da SBOT

Ético sim, patético não!

Cláudio Santili
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SBOT e INTO: parceria 
em benefício aos 

ortopedistas
Dentre as diver-

sas situações que 
nós vivenciamos 
ano passado, na 
secretaria da So-
ciedade Brasilei-
ra de Ortopedia 

e Traumatologia (SBOT), uma das 
queixas frequentes dos ortopedis-
tas era a dificuldade de acesso aos 
materiais ortopédicos (próteses e 
órteses) na listagem do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Então nós 
da SBOT, juntamente com Geral-
do Motta, presidente do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Orto-
pedia (Into), levamos isso para Câ-
mara Técnica de Ortopedia e Trau-
matologia do Ministério da Saúde, 
com a Secretaria Executiva no Into. 
Abriu-se uma possibilidade de a 
Ortopedia discutir o assunto jun-
to ao Ministério da Saúde e, para 
isso, já entramos em contato com 
quase todos os Comitês da nossa 
Sociedade pedindo para que cada 
um deles identifique os problemas 
dentro da sua área. 

A dificuldade de acesso as órte-
ses e próteses deve-se à incongru-
ência da tabela, além de algumas 
incompatibilidades. Muitas vezes 
o SUS libera o material, mas o or-
topedista não tem acesso, ou não 
tem um distribuidor de implantes 
disponível em sua área, dificultan-
do a ação do médico. Nesse pri-
meiro momento analisaremos os 
problemas existentes nas tabelas, 
as inconsistências e os procedi-
mentos e materiais que necessi-
tam serem inclusos. 

Essas situações que enfrenta-
mos dificultam, muitas vezes, o 
exercício da nossa especialidade. 
Por isso vamos, através da Câma-
ra Técnica do Ministério da Saúde, 
apresentar os problemas, discutir 
e, consequentetemente, ter uma 
maior chance de resolução. O or-
topedista trabalha numa condição 
de muita pressão por parte do 
paciente, das empresas, dos hos-
pitais, da liberação dos planos de 
saúde ou do SUS. Nosso intuito é 
conseguirmos maior resolução dos 
problemas enfrentados por todos. 
Por isso, esperamos a participação 
ativa de todos apresentando suas 
dificuldades através dos comitês, 
ou até mesmo pela SBOT. A pro-
ximidade com o Ministério da Saú-
de será muito importante, mas o 
a união de todos os ortopedistas 

batalhando por seus direitos ele-
vará o nosso grito por melhores 
condições. 

Ainda no mês de agosto próxi-
mo, participaremos do Fórum pro-
movido pela Secretaria Executiva 
da Câmara Técnica (Into), na cida-
de do Rio de Janeiro, com a partici-
pação dos variados segmentos da 
nossa classe e de representantes 
do Ministério da Saúde para discu-
tirmos os problemas que enfrenta-
mos para o exercício da Ortopedia 
e Traumatologia no nosso país. 

Temos que, como Sociedade, 
tentar minimizar esse problema 
em benefício de todos os colegas 
ortopedistas do nosso país.

Flávio Faloppa
Presidente da Comissão de 

Integração dos Comitês

Flávio Faloppa
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Ortopedia brasileira é 
exemplo em outros países

“Precisamos 
acabar com a 
fronteira do Bra-
sil de ir apenas 
para os Estados 
Unidos e Euro-
pa para copiar, 
e não usar a 
nossa experiên-

cia para exportar conhecimento, 
nosso valor agregado. Devemos 
mostrar que temos muita coisa 
para ajudar”. Essas são as palavras 
de Sérgio Franco, presidente do 
Comitê de Relações Internacionais 
da SBOT, presidente da Sociedade 

de Ortopedia dos Países de Língua 
Portuguesa (SOLP) em 2010 e pre-
sidente eleito para 2013 e 2014 da 
Sociedade Latino Americana de Or-
topedia e Traumatologia (SLAOT).

A troca de informações ortopédi-
cas, assim como a de experiências 
regionais são fatores fundamentais 
para a evolução da Ortopedia entre 
os países. Para isso, a SBOT investe 
na divulgação da Ortopedia brasi-
leira. “Estamos crescendo a nossa 
influência em Portugal e nos países 
de língua portuguesa através da 
SOLP. Estivemos presentes ano pas-
sado no congresso de Cabo Verde, 

na África, e neste ano em Mo-
çambique. Estamos aumentando 
nossos limites, divulgando nossa 
Ortopedia que não só foi copiada, 
mas desenvolvida através de pes-
quisas realizadas aqui no Brasil”, 
ressalta Franco. O presidente ainda 
destaca a importância da ação em 
levar conhecimento para outras re-
giões do mundo. “Dessa maneira 
outros polos podem utilizar toda 
a experiência brasileira e ajudar na 
terapêutica, aperfeiçoando o trata-
mento aos pacientes e, consequen-
temente, melhorando a qualidade 
de vida deles.”

José Sérgio Franco



A palavra de ordem na 
CEC é trabalho!

Já no mês de abril, conseguimos 
concretizar um dos nossos projetos 
para 2010: o “PÓS-AAOS” foi reali-
zado on-line, no dia 8/4/2010, com 
grande número de acessos, e con-
tinua on demand, no site da SBOT 
(www.sbot.org.br) para todos os só-
cios. Convocamos os colegas para 
acessarem e tomarem conhecimento 
dos cinco principais simpósios aconte-
cidos na Academia Americana de Or-
topedia em New Orleans, neste ano.

Também o Econline e o Ortonline 
continuam em 2010, com suas au-
las e discussões. As aulas podem ser 
vistas on-line nas terças-feiras e sá-
bados, e on demand continuamente, 
no site da SBOT.

O projeto “CASOS CLÍNICOS” tam-
bém continua neste ano, porém com 
um diferente formato. O objetivo é 
que o colega ortopedista nos envie 
um caso documentado interessante, 
mesmo que sem solução de tratamen-
to, para que ele possa ser discutido 
por todos. O objetivo é abrir o site da 
SBOT para que todos possam discutir 
seus casos.

Também o “PROJETO LÂMINAS” já 
está em andamento. Dentro de alguns 
dias, todos os ortopedistas estarão re-
cebendo lâminas, onde serão discuti-
dos temas de interesse, todos eles por 
sugestão e indicação dos comitês de 
especialidade, coordenados pela Co-
missão de Integração dos Comitês, e 
poderão responder no site da SBOT às 
questões colocadas pelos autores nas 
lâminas, pontuando no CNA. 

Outro projeto em andamento e em 
breve disponível aos ortopedistas, 
também com a ajuda dos comitês de 
especialidade e coordenado pela Co-
missão de Integração dos Comitês, é 
o chamado “O QUE É?”, que consta 
de manuais de orientação para o pa-
ciente sobre as patologias mais pre-
valentes no consultório, que estarão 
disponíveis em lâminas ou no site da 
SBOT para impressão pelo ortopedista 
no consultório.
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Marco Antonio Percope de Andrade

A CEC não se esqueceu também 
dos projetos presenciais. Um deles, 
o “CURSO ITINERANTE”, com a par-
ticipação das regionais, e coordena-
do pela Comissão de Integração das 
Regionais, consta de aulas presenciais 
sobre temas escolhidos pelas regionais 
e apresentados por dois ortopedistas 
indicados pelos comitês. As regionais 
que ainda não se manifestaram de-
vem comunicar logo sobre os temas 
de interesse, pois o projeto se inicia 
em breve. 

Outro projeto presencial já pro-
gramado para agosto de 2010 é o 
“CURSO DE PRECEPTORES”, junta-
mente com a CET, realizado com su-
cesso em 2009 e que vem com novo 
formato em 2010. O objetivo é dar 
resposta a todos os questionamen-
tos do primeiro curso e, mais uma 
vez, discutir a fundo a Residência 
Médica e a forma de se orientar os 
residentes.

O curso “CET/CEC”, em que as 
questões com menos acertos no TEOT 
são discutidas e respondidas por espe-
cialistas indicados pelos comitês, tam-
bém já está programado para o fim 
de 2010. Esse é um tema de interesse 
para os residentes, mas também para 
o ortopedista sócio da SBOT, que po-
derá ver questões práticas de patolo-
gias do dia a dia do consultório serem 
discutidas e respondidas.

A ideia de se fazer um livro de bol-

so, para a consulta em plantões ou em 
situações de emergência, também se 
concretizou. Assim, já começamos a 
edição de dois livros: um de ortopedia 
infantil e de adulto e um de trauma 
adulto e infantil, que, temos certeza, 
serão de grande utilidade para todos. 
A nossa promessa é distribuí-los no 
Congresso Brasileiro de Brasília.

Por falar em congresso, a CEC, com 
o apoio incansável do professor Wal-
ter Albertoni e do dr. Paulo Lobo, res-
pectivamente presidente da Comissão 
Científica e presidente do 42° CBOT, 
já finalizou a programação científica 
do congresso. Isso permitirá que to-
dos os palestrantes sejam comunica-
dos com antecedência sobre os temas 
de suas aulas. Outra novidade é que o 
prazo final para a entrega dos temas 
livres, que terão um grande destaque 
na grade, é dia 30 de junho de 2010. 
Isso vai facilitar o julgamento e a sele-
ção dos mesmos.

Também visando uma melhoria na 
organização, a CEC, com o apoio dos 
professores Roberto Santin e Osmar 
Avanzi, respectivamente presidente 
da Comissão Científica e presiden-
te do 43° CBOT, já programou para 
a reunião de junho de 2010 o início 
dos trabalhos da Comissão Científica 
do 43° CBOT, que será realizado em 
São Paulo em 2011. Mais uma vez, o 
objetivo é organizar a programação 
científica com bastante antecedência 
e proporcionar a todos um alto nível 
científico para o congresso.

Como se vê, o trabalho tem sido 
grande, mas a concretização de cada 
projeto é o prêmio para cada um de 
nós, membros da CEC.

Fica, por fim, o agradecimento à 
diretoria de 2010, na pessoa de seu 
presidente, o professor Cláudio San-
tili, pelo apoio em todos os projetos, 
e a todos os membros da CEC pelo 
trabalho incansável.

Um abraço a todos,
Marco Antonio Percope de Andrade

Presidente da CEC



Evolui o Registro 
Nacional de Próteses 

Ortopédicas
Criado em 2007, o Projeto Piloto de Registro de Próteses de Quadril e Joelho 

apresenta avanços com implantação no Grupo Hospitalar Conceição 

Com a preocupação em manter 
os padrões de qualidade das Pró-
teses Ortopédicas, além de verificar 
as condições dos serviços médicos 
prestados no Brasil, a Comissão Es-
pecial de Registro Nacional de Pró-
teses mantém o Projeto Piloto de 
Registro de Próteses de Quadril e 
Joelho, que apresenta avanços.

Em 19 de março de 2010, Luiz 
Carlos Sobania (presidente da Co-
missão Especial de Registro Nacio-
nal de Próteses), Márcia Uchôa de 
Rezende (presidente do Comitê 
de Cirurgia do Joelho), Luiz Sérgio 
Marcelino Gomes (presidente do 
Comitê de Patologia do Quadril), 
diretores da Anvisa e do Grupo 
Hospitalar Conceição (GHC) se reu-
niram em São Paulo para dar conti-
nuidade no projeto. 

O projeto, que já foi implanta-
do oficialmente em setembro de 
2007 nas cidades de Curitiba (PR), 
Uberlândia (MG) e Batatais (SP), 
será também introduzido no Grupo 
Hospitalar Conceição, vinculado ao 
Ministério da Saúde, e que aten-
de a população de Porto Alegre. 
“Apresentamos o Projeto para o di-
retor Dirceu Barbano, da Anvisa que 
prontamente se interessou e nos 
apoiou na implantação do projeto 
no GHC”, explica Sobania. 

Durante a reunião, foram defini-
das quais seriam as próteses anali-
sadas. “Serão examinadas 25 pró-
teses novas de joelho, 25 próteses 
novas de quadril, 25 próteses de 
revisão do joelho e 25 próteses de 
revisão do quadril”, conta Soba-
nia. Através dessa análise, além do 
controle de material, poderão ser 
averiguados o serviço hospitalar e 
os médicos. 

Para Sobania, de todos os pontos 
de vista, só terá benefícios. “No fu-
turo, o Sistema poderá nos fornecer 
dados sobre ocorrências de infec-
ções hospitalares e necessidades de 

adequação de serviços nos hospitais 
envolvidos”, diz ele. 

A Ortopedia é a especialidade 
médica que mais tem produtos re-
gistrados na Anvisa. O controle das 
fábricas nacionais e a qualidade do 
produto são essenciais para melho-
rar a saúde pública no Brasil. “Atra-
vés do Registro saberemos quais são 
os problemas, se a prótese apresen-
ta defeito, se foi erro médico, entre 
outros fatores. Todos serão benefi-
ciados. Principalmente o paciente, 
nossa grande atenção”, finaliza o 
presidente da Comissão Especial de 
Registro Nacional de Próteses.
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Reunião definiu nova parceria com a Anvisa e o GHC



Laboratórios B. Braun S.A. | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Você sabia que a Aesculap é pioneira na fabricação de instrumentais cirúrgicos?

Você sabia que a B. Braun é sinônimo de inovação há mais de 100 anos em fi os 
cirúrgicos, além de outras áreas?

Mas o que talvez você não saiba é que a Aesculap é parte do grupo B. Braun desde 
1998.

Este é mais um exemplo do compromisso da B. Braun de investir continuamente no 
desenvolvimento de um portfolio de produtos e serviços de alta performance, que 
incorporem alta tecnologia e conveniência, garantindo assim a segurança de pacientes 
e profi ssionais da saúde.



Certamente, não é necessário fri-
sar a importância do Título de Espe-
cialista em Ortopedia e Traumatolo-
gia (TEOT). A par da relevância des-
se título no meio ortopédico, não 
podemos nos esquecer, no entanto, 
de sua importância para a socieda-
de civil como um todo, como pode 
ser demonstrado pelo atual Código 
de Ética Médica.

Temos visto muitos colegas for-
mados há mais tempo realizarem as 
provas do TEOT durante o mês de 
janeiro, em Campinas. Em conver-
sas informais, durante o exame, no-
tamos que a maioria deles tem pro-
curado realizar essa prova mais por 
satisfação e realização pessoais do 
que por necessidade imediata. Sem 
dúvida, isso é motivo de orgulho e 
alegria para a SBOT. O fato demons-
tra a verdadeira grandeza e signifi-
cado que nossa Sociedade tem para 
os ortopedistas em geral, o que, 
apesar das limitações que qualquer 
sociedade tem em oferecer serviços 
perfeitos aos seus membros, deixa 
claro que participar de seu quadro 
de membros efetivos é, sem dúvida, 
motivo de satisfação.

Mais do que essa satisfação, é a 
clara compreensão do seu signifi-
cado profissional que torna o TEOT 
imprescindível para o ortopedista. 
Hoje, o acesso a informações pesso-
ais, por meios eletrônicos, é um fato 
estabelecido. Nossos pacientes, com 
frequência, nos chegam comen-
tando fatos sobre nosso exercício 
profissional dos quais já havíamos 

A importância do Título 
de Especialista (TEOT) e o 

Novo Código de Ética

esquecido. Sermos reconhecidos 
como especialistas por nossos pa-
res passa a ser uma obrigatoriedade 
atualmente. Não apenas os pacien-
tes, mas os planos de saúde, as clí-
nicas e os hospitais, entre outras or-
ganizações, procuram observar essa 
titulação para o reconhecimento do 
profissional como capacitado para o 
exercício de certas atividades.

Esses fatos têm feito com que, 
cada vez mais, procuremos nos 
apresentar como especialistas em 
nossos receituários, carimbos e di-
vulgação de nossas clínicas e con-
sultórios. Até o último Código de 
Ética, constava a proibição dessa 
divulgação sem a comprovação da 
especialidade e sem destacar a ne-
cessidade de seu registro no Con-
selho Regional de Medicina (CRM). 
Isso mudou. O novo Código (Artigo 
115), além de exigir esse registro no 
CRM, determina a necessidade de 
comprovação da especialidade, ou 

área de atuação, o que só pode ser 
efetuado com o Título de Especia-
lista pela AMB, que é o documento 
que comprova esse fato. Declara-
ções da SBOT, de forma isolada, não 
caracterizam essa comprovação. 
Dessa forma, o anúncio da especia-
lidade sem esse registro poderá ser 
considerado falta ética e gerar sindi-
cância e processo ético.

Cabe à SBOT alertar todos os seus 
membros no sentido de realizarem 
esse registro de forma adequada e 
não apenas com as declarações por 
nós emitidas, seja para aqueles que 
realizaram o TEOT recentemente, 
seja para os que já o possuem há 
mais tempo.

Divulguem e valorizem nossa es-
pecialidade, mas não deixem de re-
gistrar-se adequadamente no CRM. 

Abraços!

Arnaldo Hernandez
Secretário-geral da SBOT
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Arnaldo Hernandez

Dr. Joaquim

especialista em Ortopedia, 

Neurologia, Homeopatia

Henim venisl endreet niam, sed ercing 

eum nonse veliquamet, cons.

Dr. Joaquim
especialista em Ortopedia, 
Neurologia, Homeopatia

Henim venisl endreet niam, sed ercing eum nonse veliquamet, cons.
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Dois membros da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, convidados aleatoriamente, deram suas opiniões 
sobre a situação de trabalho no dia a dia do ortopedista. Conheça abaixo. Lembre-se de que essa seção é aberta para 
todos exporem seu “ponto de vista”. Participe enviando seu ponto de vista sobre as questões aqui perguntadas, além 

de sugestões de assuntos a serem abordados, para o e-mail: imprensa@sbot.org.br.

1) Quais as suas sugestões para melhorar os honorários médicos dos convênios e seguradoras? 

2) O que você acha do material nacional em Ortopedia? Você usa? Qual é a sua opinião? 

3) Qual é a sua opinião sobre o número de mais de 500 ortopedistas que entram no mercado anualmente no Brasil? 
Como distribuir melhor, haja vista que temos diversas áreas carentes e outras com excesso de ortopedistas? Algu-
ma sugestão? 

4) Você tem dificuldades na liberação de guias e de materiais para seus pacientes? Qual sua sugestão para melhorar 
o processo? 

5) Qual é a porcentagem de pacientes particulares que atende no consultório? Por que você acha que o paciente par-
ticular está desaparecendo? 

ENTREVISTADOS

QUESTÕES
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Ponto de Vista

Flávio Ribeiro da Silva
33 anos – Ortopedista do Rio de Janeiro, RJ 

1) Em primeiro lugar, acredito que 
o que esteja faltando, tanto na ini-
ciativa privada quanto no poder 
público, seja bom-senso, pois a 
tabela de honorários médicos 
atualmente praticada é aviltante. 
Em segundo lugar, acho que falta 
representatividade da classe médi-

ca tanto no Congresso quanto no Senado, temos 
de nos mobilizar e apoiar, médicos comprometi-
dos, de competência e reputação ilibada, atuantes 
não só na SBOT assim como em outras Socieda-
des, que tenham interesse de ingressar na política. 
Em terceiro lugar deve haver um reajuste concreto, 
sensato e justo aos profissionais da Rede Pública, 
com isso devido à lei da oferta e da procura, acre-
dito que iria haver uma migração dos profissionais 
da Rede Privada para a Rede Pública e o mercado 
iria ter que se regular tendo como base a remune-
ração adequada imposta pelo Governo, mas não 
acredito que isto seja possível, pois “parece” que 
é interessante para o Governo a deterioração da 
Rede Pública de Saúde. Outra medida é obrigar as 
seguradoras e os convênios a divulgarem no boleto 

de pagamento de seus clientes os valores pagos aos 
médicos por consulta. A ANS deveria estipular que 
todos os pacientes tivessem o direito de escolher 
o seu médico, impondo o reembolso como norma 
a todos os planos negociados. Acho que a SBOT 
deveria liderar um movimento em conjunto com 
as outras sociedades médicas, conselhos regionais, 
CFM e AMB, no qual este movimento seria de cons-
cientização da sociedade, através de ações na mídia, 
valorizando os médicos devidamente capacitados e 
qualificados, e mostrando os valores pagos a estes, 
para que a população possa fazer uma comparação 
com valores pagos no seu dia a dia, como um corte 
de cabelo, o estacionamento no shopping, a lava-
gem de seu carro, etc. Não desmerecendo jamais 
os demais profissionais, mas fazendo uma compa-
ração com o grau de responsabilidade. 

2) Com relação ao material nacional, não há nenhum 
estudo publicado na literatura concluindo que se-
jam de má qualidade. Na prática, nas vezes em 
que utilizei, notei que o maior problema está no 
instrumental, que na maioria das vezes não é pre-
ciso, dificultando o procedimento e aumentando 
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assim o tempo cirúrgico. Com relação às artroplas-
tias, não utilizo, pois não há um follow-up dos im-
plantes comprovando sua durabilidade.

3) Deveria existir algum incentivo para os profissionais 
que estão iniciando sua carreira, para que estes 
deem início a suas carreiras em locais mais caren-
tes, porém acho realmente que este tema é bastan-
te complicado e a longo prazo, porque o incentivo 
não pode ser meramente financeiro, pois já existem 
várias cidades no interior que fazem isto e não con-
seguem atrair profissionais. Existem cidades em que 
se contrata o ortopedista, mas não há anestesista 
no hospital, na maioria das vezes não há material, 
com isso os colegas não conseguem vislumbrar 
crescimento profissional. Acredito que com o de-
senvolvimento urbano das cidades do interior, estes 
índices tendem a diminuir, e os ortopedistas se sen-
tirão atraídos por terem condições de exercer uma 
Ortopedia de qualidade. 

4) Acredito que a dificuldade que encontro seja a 
mesma da maioria. A demora na liberação, a li-
beração de materiais de qualidade duvidosa, de 
fabricantes desconhecidos, de fornecedores que 

não dispõem de estrutura logística para entrega e 
suporte no ato cirúrgico. Não devemos aceitar tais 
imposições, pois qualquer intercorrência seremos 
nós que responderemos por tal problema. Minha 
sugestão reside no reajuste da tabela e acredito 
que, como princípio, a CBHPM pode vir a valorizar 
profissionais que têm seus custos finais diminuídos 
(tempo de internação, gastos com OPME, necessi-
dade de reintervenções).

5) Aproximadamente de 5% a 10%. Acredito que es-
tejam desaparecendo, porque a medicina com seu 
constante desenvolvimento e com o aumento da 
cobrança legal aos médicos e hospitais está se tor-
nando cada vez mais cara, tanto nos gastos com 
exames diagnósticos quanto nos procedimentos 
terapêuticos, e com o sucateamento da rede pú-
blica a população acaba se sentindo cada vez mais 
insegura, em contrapartida com as ofertas de pre-
ço cada vez mais acessíveis dos planos de saúde, à 
custa de uma remuneração inadequada aos médi-
cos, demais profissionais e instituições envolvidos 
no atendimento, as famílias acabam incorporando 
o valor mensal de um plano de saúde ao seu orça-
mento familiar.

Eduardo Barroso
34 anos – Ortopedista de Taguatinga, dF

1) Na minha visão, o avanço tecno-
lógico tornou a saúde muito mais 
cara, e para manter um equilíbrio 
financeiro as empresas de saúde 
acabam por diminuir os honorários 
médicos para diminuir seus gas-
tos. Acredito que a maneira mais 
correta de melhorar os honorários 

médicos seria diminuir as exigências desnecessárias 
de exames como ressonância magnética ou outros 
exames mais caros, para a realização de cirurgias, 
baseando-se na história clínica e exame físico dos 
pacientes fornecidos pelo médico assistente.

2) A maioria dos materiais nacionais apresenta um bom 
custo-benefício, pois são mais baratos que os impor-
tados e cumprem o mesmo papel, porém alguns ma-
teriais ainda precisam melhorar a qualidade.

3) Não acredito que a quantidade de ortopedistas seja 
excessiva, mas está mal distribuído. O ortopedista 
é apaixonado pela sua especialidade e é necessário 
que nas áreas carentes haja um mínimo de estru-
tura para que o médico se sinta atraído e possa 

desenvolver um bom trabalho. A maioria dos orto-
pedistas está nos grandes centros porque encontra 
boas condições de trabalho.

4) O Código de Ética Médica nos orienta a fazer sem-
pre o melhor pelo nosso paciente. Faço questão de 
sempre seguir esse preceito para evitar complica-
ções futuras, como reoperações, solturas ou que-
bras de material de síntese. Quando tenho dificul-
dade de usar o material que solicito por ele ser mais 
caro, faço relatórios justificando minha opção por 
determinado material e, se necessário, converso 
com o auditor do convênio para que haja um bom 
entendimento.

5) Menos de 10% dos pacientes que atendo são par-
ticulares. Minha hipótese é que, na atualidade, há 
mais empregos formais e as empresas optam por 
manter um plano de saúde para seus funcionários 
e dependentes. Aqueles pacientes que não são em-
pregados mas que têm um bom padrão econômico 
optam também por um plano ou seguro de saúde, 
e os que não têm um bom padrão econômico pro-
curam a rede pública de saúde.



O SBOTPrev, fundo de pensão criado pela Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) para administrar o plano 
de previdência exclusivo dos 10.500 associados e seus familia-
res, foi idealizado de forma a oferecer o máximo de segurança e 
transparência para aqueles que o adquirirem. 

Todas as ações e a política de investimentos anual são aprova-
das pela Superintendência Nacional de Previdência Complemen-
tar (Previc). O fundo também tem suas reservas acompanhadas 
pelo Banco Central e fiscalização da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM). Dessa forma, o participante pode estar tranquilo 
de que todos os investimentos e as tomadas de decisão têm o 
respaldo da legislação vigente. 

O Conselho Deliberativo e Fiscal do fundo tem 1/3 de seus 
membros escolhido pelo próprio participante, o que propor-
ciona transparência nas ações e a oportunidade de participar da 
gestão do plano. A eleição ocorre de três em três anos e cada 
novo Conselho formado possui seis membros. 

Além disso, os participantes do SBOTPrev possuem uma conta 
individualizada, vinculada ao próprio CPF para o depósito dos 
aportes dados no plano. Esse benefício permite que, mensal-
mente, o associado acompanhe o saldo do plano e o retorno 
dos investimentos feitos. “Todos esses benefícios são criados 
para oferecer comodidade, segurança e transparência para o 

participante. O objetivo é que ele tenha o máximo de controle 
do seu plano de previdência e em nenhum momento sinta-se 
lesado ou deficiente de atendimento e informações”, afirma o 
gerente de Planos Instituídos da MONGERAL AEGON, Eugênio 
Guerim Júnior. 

Blindagem de recursos: O SBOTPrev, como entidade fechada 
de planos de previdência, só pode administrar esse tipo de plano. 
Todas as reservas são aplicadas no CNPJ da SBOT e, como são 
todas de planos de previdência, não entram em massa falida 
caso algum imprevisto com a entidade aconteça. O mesmo não 
ocorre com entidades abertas. 

O SBOTPrev faz parte de uma categoria em crescimento no 
país: os fundos instituídos, que são criados para classes especí-
ficas. Os planos instituídos, em comparação com produtos ofe-
recidos por bancos e seguradoras, têm custos menores e ganho 
de escala, porque não é apenas o dinheiro de uma pessoa que 
está sendo aplicado, mas sim o de vários profissionais, o que 
aumenta o rendimento. Outra vantagem é que os profissionais 
têm uma identidade de grupo, que pode ser aproveitada para 
uma finalidade previdenciária. 

Mais informações sobre o SBOTPrev e agendamento de visitas 
para adesão pelo telefone: (11) 2137-5400 ou pelo site www.
sbotprev.com.br.

SBOTPrev: A importância da segurança 
e transparência para os participantes
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É O CAOS:
Interferência do seguro-saúde 

no trabalho médico
A interferência dos planos de saúde na autonomia 

do médico chegou a tal ponto, que os ortopedistas de 
todo o Brasil marcaram um debate de caráter nacional 
para discutir o tema, à luz da ética profissional. A dis-
cussão será em Brasília, durante o congresso nacional, 
de novembro. Segundo Robson Azevedo, que dirige 
a Comissão de Defesa e Dignidade Profissional, o 
debate tornou-se necessário porque “a responsabili-
dade pela eficácia de um procedimento ou da escolha 
de um implante é do médico, que não pode submeter 
sua decisão à administração do plano de saúde”.

Para Robson, o problema é complexo, e ele reco-
nhece que os planos de saúde têm razão quando 
reclamam que o governo inclui constantemente novos 
procedimentos a serem cobertos em contratos pre-
existentes, sem permitir novo cálculo atuarial. “O que 
não pode ocorrer, entretanto, é que o administrador 
do plano determine que material deve ser utilizado 
em determinado paciente ou que determine qual a 
prótese que deve ser implantada”, diz ele. 

“Caso haja quebra ou oxidação de uma placa de má 
qualidade que o médico foi obrigado a colocar, quem 
responde é o cirurgião e não o plano de saúde”, insiste 
Robson, que fala em nome de toda a categoria profis-
sional. O tema é importante, entende a Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia, porque atualmente 
existem cerca de 45 milhões de brasileiros que pagam 
por planos de saúde e merecem tratamento adequado. 

“Novos recursos na Medicina estão surgindo e os 
gastos das operadoras estão aumentando. Não existe 
dinheiro novo nesse mercado. O plano sobrevive com o 
que ganha de seus usuários e os aumentos são regula-
dos pela ANS. O resultado disso é que, diante do enca-
recimento da Medicina e sem poderem cobrar mais do 
cliente, os planos de saúde buscam pagar menos ao 
hospital e ao médico, e aí é que surgem as distorções, 
como as glosas indevidas, pagamentos atrasados, difi-
culdade nas negociações para reajustes nos preços, 
inclusive na implantação da CBHPM e, agora, contro-

lando os materiais que indicamos para tratamento dos 
nossos pacientes”, acrescenta o especialista.

Outro ponto importante é a participação de cole-
gas médicos “auditores” ou “liberadores de guias” 
dos referidos convênios, no mínimo coniventes e res-
ponsáveis por muitos maus resultados e complicações 
dos procedimentos de pronto-socorro. Muitas vezes 
sem a competência e conhecimento do assunto, deci-
dem se autorizam ou não a internação, ainda que de 
urgência, fazendo com que os pacientes permaneçam 
esperando longos períodos de tempo, em prejuízo 
do resultado final, cuja responsabilidade acaba sendo 
do plantonista, que perde grande parte do tempo de 
seu trabalho administrando problemas com as famí-
lias dos pacientes que atribuem a culpa ao medico de 
plantão, numa clara deterioração da relação médico–
paciente, fundamental para o bom desempenho de 
nossa profissão.

Esse abalo do relacionamento se deve, em grande 
parte, ao “colega” médico no outro lado da linha 
telefônica, cuja tática é sempre colocar o médico 
solicitante em contato com “secretárias” treinadas, 
provocando verdadeira blindagem do médico res-
ponsável, que via de regra não se identifica. Oras, 
senhores colegas (?) médicos liberadores de guias, 
lembrem pelo menos parte do juramento hipocrático, 
saibam dos prejuízos que têm provocado, não só aos 
médicos – que são obrigados a ficar à disposição com 
suas equipes – mas principal e fundamentalmente aos 
pacientes que pagam suas mensalidades e são casti-
gados pelos senhores auditores. Sr. “médico liberador 
de guias”, onde você está? Lembrando o Cazuza: “...
Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente 
ficar assim....

Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio?”

 APAREÇA, QUEM É VOCÊ?
 

   Moisés Cohen



JO
R

N
A

L 
d

A
SBOT

18 Março / Abril 2010

42
 C

BO
T 

 

Em 2010, Brasília é 
sede do 42º CBOT

A capital de todos os brasileiros receberá os ortopedistas de todo o país para 
mais um Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia da SBOT 

De 13 a 15 de novembro será rea- 
lizada mais uma edição do Con-
gresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia. Neste ano, o even-
to acontecerá em Brasília, cidade 
que acaba de completar 50 anos 
de idade. “O 42º CBOT será nosso 
grande presente a Brasília”, res-
salta o presidente do congresso, 
Paulo Lobo. 

Segundo o presidente, os prepa-
rativos para a grande festa da Or-
topedia já estão bem adiantados. 
“O ortopedista pode esperar um 
evento feito com grande esmero. 
Já estamos com a programação 
científica praticamente definida e 
a CEC, juntamente com o nosso 
presidente da Comissão Científica, 
Walter Albertoni, procurou montar 
um congresso voltado para o mé-
dico generalista, não esquecendo 
dos especialistas, pois teremos os 
cursos e o Dia da Especialidade de 
cada Comitê”, explica. 

Comissão de Educação Continu-
ada (CEC) da SBOT e a Comissão 
Científica do Congresso tem se 
reunido assiduamente para ajustar 
e definir os principais temas que 
serão abordados. “Todo o cuidado 
foi tomado buscando o confor-
to do ortopedista e garantindo a 
qualidade de atualização científica 
que será oferecida”, fala Walter 
Albertoni.

A programação terá como temas 
oficiais: Hálux valgo, Fratura da diá- 
fise do fêmur, Fratura do planalto 
tibial e Displasia do desenvolvi-
mento do quadril. Também já fo-

ram selecionados os temas de atualização que podem ser conferidos na 
tabela a baixo. 

TEMAS DE ATUALIZAÇÃO 
 Resurface: Quando há indicações?
 Pseudoartrose de colo de fêmur
 Pé plano doloroso na infância.
 Perthes
 Cirurgia minimamente invasiva no trauma
 Erros na osteossíntese: como evitar?
 Controle de danos: o que fazer para melhor resultado?
 Planejamento da fixação temporária
 Instabilidade do Cotovelo
 Avanços do tratamento da artrose gleno-umeral
 TGC no joelho
 Conduta da fratura iminente
 Instabilidade femoro patelar
 Luxação do joelho
 1º Atendimento de trauma mão
 Fratura distal do rádio
 Tratamento clínico da osteoporose
 Osteomielite
 Uso do PRP nas lesões miotendíneas
 Lesão labral do quadril
 Fratura Maleolar
 Fascite plantar
 Fraturas osteoporóticas na coluna
 Técnicas minimamente invasivas DDD lombar
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Os temas livres também serão 
destaque no congresso e poderão 
ser apresentados em três moda-
lidades diferentes: Tema livre ca-
tegoria pódium, Tema livre oral e 
Pôster eletrônico. “As inscrições 
para os temas livres já estão aber-
tas e podem ser feitas até o dia 30 
de junho pelo site do congresso: 
www.cbot2010.com.br”, explica 
Paulo Lobo. 

Como novidade, a partir deste 
ano, as inscrições para o congresso 
serão feitas pelo sistema de TI (Tec-
nologia da Informação) da SBOT e 
não mais pelas empresas contrata-
das para executar o evento, visan-
do resguardar o cadastro de todos 
os membros da sociedade. “No 
caso do 42º CBOT, a Comissão de 
TI, presidida por Eduardo Sadao, já 
disponibilizou as inscrições desde o 
dia 1O de maio e, no dia 20, serão 
disponibilizados no site do con-
gresso os módulos para inscrições 
dos trabalhos científicos”, ressalta 
o presidente do 42º CBOT. 

No site do 42º CBOT, além do 
ortopedista encontrar as informa-
ções necessárias e inscrições para 
o congresso, ele poderá também 
conhecer um pouco da história 
da cidade sede do evento. Paulo 
Lobo explica que o site foi elabo-
rado com imagens de obras his-
tóricas da capital. “Elaboramos 
o site com imagens do Monu-
mento JK, fundador de Brasília, e 
ilustramos o layout com imagens 
dos azulejos e gravuras do artista 
Athos Bulcão, famoso por parti-
cipar da construção da capital. É 
uma oportunidade para conhecer 
um pouco mais sobre a capital de 
todos os brasileiros.” 

EFORT – Instituição convidada 
A European Federation of Natio-

nal Associations of Orthopaedics 
and Traumatology – EFFORT é 
a instituição convidada do 42º 
CBOT. Serão realizados dois Sim-
pósios EFFORT/SBOT, com parti-
cipação dos convidados Professor 

Paulo Lobo

Miklos Szendroi (atual presidente 
da EFORT), da Hungria, Professor 
Manuel Cassiano (secretário-geral 
da EFORT), de Portugal, Professor 
Karl-Goran Thorgren, da Suécia, 
Professor Pierre Hoffmeyer, da 
Suíça, e Philipe Neyret, da França, 
entre outros palestrantes de suma 
importância no meio acadêmico 
ortopédico.
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Aposentadoria aos 25 
anos de trabalho

Ortopedistas que realizam cirurgias utilizando-se de equipamentos de 
radiação ionizante, além da exposição a agentes nocivos biológicos, têm 

direito à aposentadoria especial
A atuação profissional em ati-

vidades consideradas insalubres 
e perigosas, como exposição a 
agentes nocivos biológicos e ser-
viços de assistência em que haja 
contato obrigatório com materiais 
 infecto-contagiantes, garantem aos  
médicos o direito à aposentado-
ria por tempo de serviço aos 25 
anos de trabalho. Além disso, os 
ortopedistas que realizam cirurgias 
utilizando-se de equipamentos de 
radiação ionizante, por exemplo, 
também são beneficiados pelos De-
cretos n° 53.831/64 e 83.080/79, 
que regulamentam o direito. Além 
do tempo especial, os profissionais 
também têm direito ao cálculo des-
te tempo de forma diferenciada, 
com a conversão do tempo espe-
cial em comum, com um acréscimo 
compensatório, mediante aplicação 
de um fator de conversão de 40% 
(quarenta por cento).

De acordo com o advogado Emer-
son Eugenio de Lima, presidente da 
ELP - Rede Nacional de Advogados 
Especializados na Área de Saúde, a 
atividade médica possui a presun-
ção absoluta de insalubridade (re-
lativa à categoria profissional) até 
o advento da Lei 9.032 de 1995. 
“Após esta data a exposição deve 
ser comprovada através de formu-
lários de informações sobre as ati-
vidades especiais. Após 05/03/97, 
com o Decreto 2.172/97, somente 
será caracterizada como atividade 
especial se o trabalho for exercido 
em estabelecimento de saúde em 
contato com pacientes portadores 

de doenças infecto-contagiosas ou 
com manuseio de materiais conta-
minados”, explica. 

Na prática, qualquer médico or-
topedista, até 1995, tem direito ao 
reconhecimento à aposentadoria 
especial por categoria profissional, 
ou seja, direito a se aposentar com 
25 anos de trabalho, e após 1995, 
para que continue gozando de tal 
direito, deverá comprovar a exposi-
ção aos agentes nocivos ou perigo-
sos. “A comprovação do tempo de 
serviços prestados com exposição 
aos agentes nocivos ou perigosos, 
deverá ser realizada de acordo com 
a forma que o ortopedista desen-
volve atividade, além da comprova-
ção documental referente ao vín-
culo com a Previdência Social, tais 
como Carteira de Trabalho, Com-
provantes de Recolhimento, Certi-
dões de Tempo de Serviços, entre 
outros”, conta o advogado. 

A SBOT fechou convênio com a 
ELP, para o ajuizamento das ações 
judiciais para os associados com 
condições e honorários diferencia-
dos. A partir de 14/05/2010, o as-
sociado interessado deverá acessar 
o link www.advsaude.com.br/sbot 
para obter as informações das con-
dições, documentos necessários e 
pré-cadastro para atendimento. 

Agentes nocivos ou perigosos 
Como comprovar exposição e 
tempo de serviço 

Após 1995, para a comprovação 
do tempo de serviços prestados 

com exposição aos agentes noci-
vos ou perigosos é imprescindível 
a apresentação de laudo técnico. 
De acordo com Emerson Eugenio 
de Lima, é justamente neste ponto 
que reside à dificuldade dos médi-
cos do setor privado para compro-
var a efetiva exposição aos agentes. 
“Por esta razão a Previdência Social 
tem apresentado resistência no re-
conhecimento da atividade especial 
exercida principalmente pelo con-
tribuinte individual, alegando que 
o mesmo não estaria incluso entre 
os beneficiários da aposentadoria 
especial”, ressalta.

Além disso, o Supremo Tribunal 
Federal em 2008 assegurou o direi-
to à aposentadoria especial a todos 
os médicos servidores públicos que 
desenvolvem atividades de risco ou 
sob condições especiais, que preju-
diquem a saúde ou integridade.

O laudo técnico, que deve ser 
apresentado por Médicos com vín-
culo CLT ou Público (Estatutário), 
deve informar as exatas condições 
em que o trabalho foi realizado. 
Para os médicos com vínculo CLT, o 
documento atual utilizado é o Perfil 
Profissiográfico Previdenciário – PPP, 
trata-se de um documento histórico 
laboral que deve conter as atividades 
exercidas, registros ambientais, re-
sultados de monitoração biológicos 
e dados administrativos. Esse docu-
mento é fornecido pela empresa na 
qual o médico desempenha sua ati-
vidade. Para o ortopedista com vín-
culo público, “No caso de negativa 
no fornecimento de tal documento 
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pelo ente público, a exposição deve-
rá ser comprovada através de Laudo 
Técnico elaborado por terceiros”, 
informa Emerson.

Já os Médicos Profissionais, com 
atuação l iberal autônoma, co-
operado ou sócio de sociedade de 
prestação de serviços médicos (pes-
soa jurídica), denominados como 
contribuinte individual, podem ter 
o tempo reconhecido como espe-
cial, após 1995, tal como ocorre 
com aquele que possui relação 
contratual direta com estabeleci-
mento de saúde. No entanto, o po-
sicionamento comumente adotado 
pelo INSS, com esteio na Instrução 
Normativa nº 78/02, é de que a 
partir de 29.04.1995, não é possí-
vel o enquadramento do trabalha-
dor autônomo, vez que não existe 
forma de comprovar a exposição a 
agentes nocivos prejudiciais a saú-
de de forma permanente, não oca-
sional nem intermitente.

De acordo com o presidente da 
ELP - Rede Nacional de Advogados 
Especializados na Área de Saúde - 
não obstante a esse entendimento, 
a lei assegura o direito ao benefí-
cio, a qualquer segurado que de-
senvolva atividades em condições 
especiais, sem fazer qualquer dis-
tinção. “Este é o posicionamento 
pacífico da jurisprudência. Excluir 
os contribuintes individuais que 
no exercício de sua profissão te-
nham sofrido com a exposição 
aos agentes nocivos ou perigosos, 
importa em violação ao principio 
da isonomia. O que gera direito a 
contagem especial é a efetiva ex-
posição a agentes insalubres e não 
a relação de emprego”. Segundo 
ele, não se deve admitir que esses 
segurados sejam prejudicados pelo 
simples fato de não serem empre-
gados. “É garantida igualdade de 
tratamento a todos os segurados 
que trabalham em condições insa-
lubres, sejam eles empregados ou 
contribuintes individuais (autôno-
mos)”, reforça.

A comprovação destas atividades 

pode ser feita através do carnê de 
recolhimento comprovando a inscri-
ção na atividade de medico, inscrição 
no cadastro da Prefeitura Local como 
profissional autônomo, recolhimen-
tos do ISS (Imposto sobre Serviços), 
relatórios de cirurgias ou recebimen-
to de cirurgias (pagamentos por 
operadoras), entre outros. Também, 
os profissionais autônomos, que exe-
cutam serviços inclusive em seus pró-

prios consultórios ou clínicas, e que 
estiverem expostos a agentes noci-
vos, poderão eles mesmos elaborar o 
formulário exigido, no entanto o lau-
do técnico deverá ser elaborado por 
terceiros. Fique atento aos limites de 
data para comprovação da atividade 
especial, que enseja aposentadoria 
especial, ou contagem diferenciada 
por tempo de contribuição. Veja o 
quadro abaixo.

 
 Até 28/04/1995, a atividade pode ser enquadrada como especial in-
dependente de ter sido exercida em estabelecimentos de saúde, os 
profissionais expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-
contagiantes, sendo dispensável a apresentação de laudo, uma vez 
que o enquadramento é feito por categoria profissional, e a atividade 
do médico goza até esta data de presunção de insalubridade. Assim, 
ao profissional autônomo basta comprovar o exercício de sua ativida-
de através da RPA, inscrição na Previdência na atividade de médico, 
entre outros;

 De 29/04/1995 a 05/03/1997, o médico deve comprovar através de 
laudo técnico que sua atividade foi exercida com exposição habitual e 
permanente aos agentes nocivos ou perigosos, através de formulário 
contendo a descrição dos agentes nocivos e perigosos, bem como 
atividades realizadas, e laudo técnico elaborado por terceiros;

 A partir de 06/03/1997, somente serão enquadradas as atividades 
exercidas em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes 
portadores de doença infecto-contagiosa ou com manuseio de ma-
teriais infecto-contagiantes, e ainda, com exposição a agentes pe-
rigosos (cirurgias ortopédicas com a utilização de equipamentos de 
rediação), e também devem ser comprovadas através de formulários 
e laudo técnico elaborado por terceiros.

O advogado Emerson Eugenio de Lima lembra que aos profissionais 
autônomos, cooperados e sócios de pessoa jurídica, assiste o mesmo 
direito de ter reconhecida a atividade exercida em condições especiais, 
com a concessão de aposentadoria especial, ou contagem diferencia-
da do tempo de contribuição. “Com a evolução legislativa trazendo a 
exigência de apresentação de laudo técnico das condições especiais, é 
imprescindível comprovar através destes documentos que houve a ex-
posição ao agente nocivo de forma habitual e permanente. Se o profis-
sional autônomo, cooperados ou sócios de pessoa jurídica comprovar 
que estava exposto aos agentes nocivos ou perigosos, ainda que não 
possua relação de emprego, tem direito ao reconhecimento da atividade 
especial”, conclui. 

Mais informações e serviços: www.advsaude.com.br 
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Plasma Rico em 
Plaquetas (PRP)

O tratamento de lesões com Plas-
ma Rico em Plaquetas (PRP) é um 
procedimento que se baseia na 
injeção de uma concentração de 
células centrifugadas do próprio 
sangue do atleta ou paciente com 
objetivo terapêutico. Essa concen-
tração é formada principalmente 
de plaquetas que contêm subs-
tâncias que ajudam a reparar os 
tecidos, atuando no processo de 
cicatrização de feridas. Sua utiliza-
ção em medicina tem aumentado 
em alguns centros, porém o tema 
é polêmico e tem sido amplamen-
te discutido pelos ortopedistas em 
todo o mundo. 

A própria mídia aberta tem rea-
lizado entrevistas com alguns co-
legas que indicam o uso do PRP e 
que às vezes passam à população o 
conceito de algo estabelecido e im-
prescindível na terapêutica das le-
sões ortopédicas, fazendo com que 
outros colegas passem a usar, haja 
visto o grande afluxo de pacientes 
questionando ou pedindo pelo mé-
todo após cada entrevista. Somos 
da opinião que o PRP tem ação efe-
tiva sobre os processos de cicatriza-
ção tecidual, mas ainda nos faltam 
evidências para responder em que 
casos e como sua utilização deve 
ser indicada. Alguns trabalhos cien-
tíficos, em revistas de bom impac-
to, têm sido publicados, mostrando 
seu efeito semelhante ao placebo 
e outros a favor de sua aplicação. 
Com certeza, à medida que novos 
trabalhos forem publicados, com 
correta metodologia, teremos uma 
visão melhor sobre sua utilização. 

Com tanta evolução da ciência 

Moisés Cohen

e da pesquisa nos últimos anos, 
não podemos mais dar suporte aos 
“achismos” ou apenas a experi-
ências pessoais isoladas, ficando 
reservados aos resultados das pes-
quisas a palavra final.

Conheça abaixo a opinião de pro-
fissionais nacionais e internacionais 
questionados pelo Jornal da SBOT 
sobre o uso do Plasma Rico em Pla-
quetas (PRP): 

Qual a sua opinião e experiência 
com o Plasma Rico em Plaquetas? 
Qual a sua opinião e experiência 
com o Plasma Rico em Plaquetas? 

Acredito que o PRP tem em sua composição substâncias que estimulam o crescimento 
celular. O que necessitamos saber é quais são essas substâncias e que tipos de células são 
estimuláveis. Na minha opinião, este é um assunto que necessita de mais pesquisas para sua 
aplicação clínica.

Gilberto Camanho
Prof. Titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da FMUSP

Acredito que o PRP, assim como outros métodos na mesma direção, é uma ideia com fun-
damentação em ciência básica, muito interessante como área para investimento em pesquisa, 
com perspectivas de utilização futura, mas ainda sem evidência clínica suficiente para ser reco-
mendado de forma generalizada como tem sido. Espero que a grande empolgação da maioria 
dos colegas que o utilizam seja apenas devido à sua crença na efetividade do método e não 
de outra natureza. Acredito que sua utilização ainda deva ser restrita a projetos de pesquisa 
controlados por Comissões de Ética e com o consentimento informado do paciente. Nossa 
experiência é limitada a um projeto de pesquisa inicial que está em andamento na FMUSP, 
ainda sem resultados conclusivos. 

Arnaldo José Hernandez 
Prof. Livre Docente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da FMUSP

Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte

Na minha experiência pessoal, o uso do PRP tem se tornado um grande aliado para o 
tratamento de algumas lesões esportivas, principalmente as tendinopatias. Como atendo 
mais frequentemente tenistas no consultório, tenho utilizado nos últimos cinco anos o 
PRP como uma boa alternativa para os casos crônicos, onde existem rupturas parciais do 
tendão, que têm no seu tratamento clássico a indicação para cirurgia. Também estamos 
indicando para rupturas parciais do tendão de Aquiles, com resultados preliminares tam-
bém muito bons. 

Como em toda nova terapia, agora somente, depois deste período inicial, é que me sinto 
confortável para indicar em algumas patologias e contra-indicar em outras. Ainda carecemos 
de trabalhos clínicos na literatura, de longo prazo, mas em contato com vários pesquisadores 
que mundialmente estão estudando esta terapia temos indicado de forma mais confortável 
este tratamento para as epicondilites. Essa nossa preocupação de quando e em qual patologia 
é melhor indicar o uso do PRP é diária, e nosso Comitê este ano vai realizar um curso para 
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esclarecer melhor isso. O curso será nos dias 20 e 21 de agosto de 
2010, no Hotel Bourbon, Atibaia, e discutiremos a fundo este e ou-
tros temas da atualidade da traumatologia desportiva.

Rogério Teixeira da Silva
Presidente do Comitê de Traumatologia do Esporte da SBOT

A minha experiência em PRP tem sido muito interessante. Já utilizo 
esta metodologia há quatro anos com um volume de pacientes com 
as mais variadas patologias. Posso afirmar que os resultados em ten-
dinopatias, rupturas tendineas são patologias com excelente resposta 
ao PRP, exceto as lesões insercionais, que normalmente precisam de 
procedimento cirúrgico e poderá ou não ter a complementação do 
PRP. Temos também visto excelentes resultados em lesões musculares, 
e podemos observar uma atuação muito favorável do PRP em lesões 
condrais em especial no joelho, e em procedimentos tais como os-
teotomia e pseudoartrose. Um grupo de colegas tem mostrado um 
grande resultado nas epicondilites, mas não tenho experiência grande 
nesta patologia.

Para concluir, acho o PRP uma metodologia que pode nos aju-
dar a resolver alguns procedimentos da Ortopedia e Traumatologia 
desportiva de uma maneira muito boa, porém nos preocupa o uso 
INDEVIDO ou SEM METODOLOGIA DE CONDUTA, durante o proce-
dimento e em especial durante a reabilitação do paciente.

José Luiz Runco
Medico da Confederação Brasileira de Futebol

Interessante, o artigo publicado no JAMA em janeiro de 2010 
patrocinado pela Biomet. A indústria pode realmente estar envolvida 
em situações difíceis ao dar suporte a estudos científicos, como o do 
PRP. Eu me lembro que o uso da papaína há 20 anos para tratar lom-
balgias também criou um alvoroço público.Entretanto, sua aplicação 
se mostrou ser inefetiva, após rigorosos estudos científicos. Apesar 
disso, o produto foi usado nos Estados Unidos até 2003. Isto após 
muitos terem sido medicados com papaína. PRP, pode ser promis-
sora, mas precisamos realmente conhecer melhor suas indicações. 
Em Pittsburgh temos usado a cola de fibrina há muitos anos para 
as lesões meniscais, transplantes e recentemente nas reconstruções 
do LCA. A vantagem é quase não ter custo aos pacientes e pode 
funcionar! Mesmo na literatura odontológica o PRP tem sido usado 
há muitos anos e os resultados não são conclusivos. 

Freddie Fu
Pittsburgh University

Como sociedade, nós precisamos ser responsáveis de como esta 
e outras novas técnicas são introduzidas. Nós também precisamos 
lembrar o que nos faz diferentes dos massagistas e dos vendedo-
res de produtos não efetivos em medicina (“snake oil”). Tem que 
ter ciência! Embora o PRP pareça interessante, não tenho conheci-
mento de evidências para dar suporte a seu uso. Enquanto nós não 
soubermos se realmente funciona e aprendermos mais sobre quais 
pacientes serão beneficiados com o PRP, eu não usarei.

david R. McAllister, Md
Chief, Sports Medicine Service Professor David Geffen School of 

Medicine at UCLA

Nós fizemos pesquisas básicas em animais para a possibilidade de 
uso do PRP para lesões meniscais publicado no Tissue Engineering 
2007. Ao final de 2009 foi aprovado em Kobe, Japão e nós estamos 
iniciando a injeção de PRP em estudos clínicos para uso em pacien-
tes com lesão meniscal. 

Ryosuke Kuroda, M.d.
Kobe University, Dept. of Orthopaedics

No fechamento de contas, estão faltando evidências científicas 
comparado à quantidade de dinheiro que tem sido gasta para PRP. 
Há necessidade de maior número de boas pesquisas para determinar 
sua eficácia.

dean C. Taylor, Md, COL (ret.) USA
Professor of Surgery Division of Orthopaedic Surgery Duke 

University Medical Center

A experiência em Melbourne não tem sido muito promissora. Em 
estudo controlado e randomizado entre PRP e soro fisiológico como 
placebo para tendinopatia de Aquiles não houve diferença. Pesso-
almente, eu tenho encontrado  menor satisfação nos casos de ten-
dinopatia patelar se antes submetidos a injeção de PRP, sangue ou 
polidocanol. 

Julian Feller FRACS
Orthopaedic Surgeon, OrthoSport Victoria – Austrália 

PRP. Tríade mortal Ortopédica Clássica: 1. Problema clínico: ten-
dionopatia - lesão muscular. 2. Exame físico: Incômodo à palpação. 
3. Procedimentos promovidos por ortopedistas proeminentes, sem 
base na ciência, seguidos pela massa. 

John Bergfeld
Cleveland Clinic

A injeção de PRP na Áustria não é bem aceita assim como para a 
maioria de nossos esportistas (esquiadores profissionais, tenistas e 
jogadores de futebol) que estão sob constante controle antidoping 
e finalmente pela associação austríaca de controle anti-doping não 
é permitido tirar sangue de um paciente e reinjetá-lo no músculo. 
É autorizado fazer injeção intra-articular mas mesmo isto deve ser 
declarado à comissão antidoping. 

Karl Peter Benedetto
Universitäres Lehrkrankenhaus Feldkirch – Áustria

Eu estou usando PRGF (Método de Anitua) há dois anos na Arábia 
Saudita. Eu montei um laboratório e uso de rotina em minha prática 
diária. Eu creio que há confusão entre PRP (que necessita de dupla 
centrifugação e inclui leucócitos) e PRGF que após uma centrifugação 
contem só a fração do plasma com as plaquetas. Eu confirmo os bons 
resultados obtidos pelo Ramon Cugat em Barcelona como os de San-
chez. Estou temeroso se estamos comparando maçãs com bananas… 
A maneira de obter os fatores de crescimento é um ponto crítico.

Pascal Christel
Arábia Saudita



Disse o Dr. Roberto Luiz d’Ávila, 
presidente do Conselho Federal de 
Medicina, ao se referir ao novo Có-
digo de Ética Médica, que passou a 
vigorar em 13 de abril: “Enfim, te-
mos um novo Código, mas não uma 
nova ética”. A observação foi muito 
feliz, pois o texto se mantém fiel aos 
princípios éticos da beneficência, 
não maleficência, dignidade huma-
na e justiça. É o sexto a contemplar 
o conjunto de normas éticas brasi-
leiras, atualizando o conteúdo de 
seus antecessores, condensados em 
1944, em 1953, em 1960, em 1965 
e em 1988, além de introduzir gran-
des temas, verdadeiros conflitos da 
atualidade. 

É fato que o novo diploma não 
colocará fim ao dilema da realidade 
da saúde do país, mas traz à tona 
questões relativas à finitude da 
vida, à reprodução assistida, à te-
rapia gênica, estando, pois, com os 
olhos voltados ao futuro, à medici-
na genômica do século XXI, como 
bem acentuou o citado presidente. 

Seguindo a mesma ordem dos 
Princípios, Direitos e Deveres dos 
textos anteriores, o Código recém-
publicado está sustentado no com-
prometimento, na transparência e 
na autonomia do paciente, como 
sendo pilares da relação médico-
paciente. 

Pensando em autonomia, rapi-
damente nos vem à mente o con-
sentimento informado, documento 
através do qual o paciente, após re-
ceber todos os esclarecimentos so-
bre o tratamento ou procedimento 
ao qual será submetido, autoriza 
o médico a fazê-lo. Mas, acima de 
tudo, o que dá magnitude ao Ter-
mo, tão recomendado atualmente  

 

 
pelos advogados, é que o paciente 
tem direito à informação. Ele preci-
sa não só conhecer todos os passos 
dos atos que se sucederão, como 
os riscos que envolverão a prática 
dos mesmos, como fator de segu-
rança para ambas as partes. 

Ao lado da liberdade do pacien-
te, está a liberdade do médico em 
diagnosticar e prescrever, pratican-
do seus atos sem comprometimen-
to com o sucesso, com a cura, mas 
com a habilidade, o bom senso, a 
técnica e a responsabilidade. Um 
dos grandes acertos do novo Códi-
go é que é preciso ser comprovado 
se houve culpa do médico diante de 
um resultado inesperado, afastan-
do qualquer possibilidade de pre-
sunção de erro. Há que se provar 
que o profissional deixou de agir, 
ou agiu de maneira negligente, 
imperita ou imprudente. Fica claro, 
então, para o Novo Código de Éti-
ca Médica, que a responsabilidade 
civil do médico é subjetiva e não 
objetiva – aquela que assinala ape-

nas a necessidade de ligação entre 
a prática do ato e a consequência 
dele, para qualificar um resultado 
danoso como erro médico –, como 
muitos estudiosos do direito e ma-
gistrados vêm entendendo. 

Paralelamente, a relação médico-
paciente está contemplada, sabia-
mente, como única, pessoal, per-
sonalíssima, portanto, afastando a 
tese trazida pelo Código do Con-
sumidor, de que essa especial liga-
ção pode ser compreendida como 
de consumo. Na prática, o que isso 
significa? Significa que cabe ao pa-
ciente o ônus de provar a culpa do 
médico e não a este o de compro-
var que não errou, entendimento 
também frequente nos tribunais. 

Sabemos todos que os Códigos 
de Ética Médica são atos promulga-
dos pelo Conselho Federal de Me-
dicina, atos disciplinadores distintos 
dos atos legislativos. Mas é sabido, 
também, que os magistrados bus-
cam fundamentar suas decisões 
nos entendimentos dos Conselhos 
de Medicina. É com base nessa 
prática que o atual Código poderá 
influenciar um novo cenário, repre-
sentando um divisor de águas que 
norteará, esperamos, os julgamen-
tos de ações civis que envolvam 
responsabilidade civil médica.

Para isso, é essencial que todos, 
médicos e pacientes, conheçam 
seus direitos e deveres, aperfei- 
çoem o que já existe, reflitam sobre 
as novidades e garantam a aplica-
ção dos princípios e normas que 
compõem o novo Código de Ética 
Médica. 

Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica

O Novo Código e a Ética
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Brasília, capital 
de todos nós

Em 21 de abril de 1960 foi inaugurada a cidade que hoje abriga cerca de 
2,6 milhões de habitantes. Brasília tornou-se a capital da política e um 

local caracterizado pela sua belíssima arquitetura, abrigando importantes 
edificações monumentais

Neste ano comemoramos os 50 
anos de Brasília. A história da cons-
trução da cidade começou em 1956 
quando o eleito presidente do Bra-
sil, Juscelino Kubitschek, decidiu 
assinar uma mensagem no Con-
gresso que propôs a abertura da 
Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital (Novacap), empresa públi-
ca responsável pela construção da 
capital. Pouco tempo depois, Os-
car Niemeyer foi nomeado diretor 
do Departamento de Arquitetura 
da Novacap, dando início aos seus 
trabalhos, entre eles os conhecidos 
Palácio da Alvorada, Edifício do 
Congresso Nacional e a Catedral 
de Brasília. 

Para Ériko Filgueira, presidente 
da Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia Regional 
Distrito Federal (SBOT-DF), Brasília 
é uma cidade em constante cres-
cimento. “Aqui é o ponto de en-
contro do povo brasileiro. Foi-se o 
tempo em que Brasília ficava de-
serta no final de semana e que o 
melhor médico da capital era um 
avião. Hoje a cidade possui vida 
própria, excelentes profissionais, 
além de diversas opções de lazer”, 
destaca o presidente.

A SBOT-DF possui cerca de 198 
membros entre titulares e associa-
dos, e se esforça a cada dia pela 
valorização da especialidade na ca-
pital. “Assumimos a presidência da 
SBOT-DF em janeiro de 2009 com o 
slogan ‘A vez de Brasília no cenário 

nacional’. Estamos trabalhando para 
termos esse reconhecimento como 
pólo da Ortopedia brasileira”, co-
menta Filgueira, lembrando que em 
agosto de 2009, Brasília foi sede do 
V Congresso de Ortopedia e Trau-
matologia do Centro Oeste do Bra-
sil, obtendo um sucesso de público 
e com uma programação científica 
das mais elogiadas. 

A Sociedade possui também cerca 
de 100 ortopedistas não sócios da 
SBOT e 61 residentes em treinamen-
to em cinco serviços da Secretaria 
de Saúde: Hospital de Base, Hospital 
Regional de Sobradinho, Hospital 
Regional do Gama, Hospital Regio-
nal de Taguatinga e Hospital Regio-
nal do Paranoá. 

Filgueira ressalta que estão fa-
zendo uma campanha nos últimos 
anos para que os médicos não só-

cios sejam estimulados a prestar a 
prova de Título de Especialista para 
participar ativamente da Socieda-
de. O comitê de residência médica 
e a comissão científica da SBOT-
DF também são muito atuantes e 
promovem aulas periódicas, provas 
simuladas, cursos e jornadas sem-
pre visando a educação continuada 
dos ortopedistas e o ensino e trei-
namento dos residentes.

Para Filgueira, é difícil definir Bra-
sília em apenas uma frase. “Prefiro 
então lembrar o idealizador e fun-
dador da nossa capital, Juscelino 
Kubitschek: ‘Brasília é a manifesta-
ção inequívoca de fé na capacida-
de realizadora dos brasileiros, triun-
fo de espírito pioneiro, prova de 
confiança na grandeza deste país, 
ruptura completa com a rotina e o 
compromisso’”, finaliza.

Ériko Filgueira
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Exemplo de 
companheirismo

Manlio Mário Marco Napoli, membro emérito da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e fundador da Associação Brasileira de 

Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), e sua esposa Cesarina Napoli 
falam um pouco de sua trajetória no mundo da Ortopedia

Manlio Mário Marco Napoli é um 
ícone da Cirurgia do Pé no Brasil. Sua 
história começou em 1946, quando 
se formou em Medicina pela Univer-
sidade de São Paulo (USP). Professor 
titular da Faculdade de Medicina da 
USP, ele foi o inspirador do Clube 
do Pé, que antecedeu a criação da 
Sociedade Brasileira de Medicina e 
Cirurgia do Pé (SBP), fundada por 
ele, em 1975. 

“Em seguida fizemos o primeiro 
Congresso do Pé em 1977, junto 
com o Congresso da SBOT e com 
a Sociedade Latino-Americana de 
Ortopedia e Traumatologia (SLAOT). 
Com isso, demos um salto tre-
mendo”, conta Napoli. Depois da 
fundação houve a evolução da 
subespecialidade, inclusive com o 
aumento de sócios, que cresce com 
o passar dos anos. 

Cesarina Napoli, nascida em 
São João Del-Rei (MG), sempre 
acompanhou e apoiou a vida do 
marido. “Nesses 60 anos de casa-
dos, andamos pelo mundo todo 
participando de diversos congres-
sos. Nosso primeiro grande evento 
foi o Congresso da SICOT (The 
World Orthopaedic Organisation), 
na Cidade do México, em 1969”, 
relembra Cesarina.

Eles se conheceram no dia 07 de 
janeiro de 1944, Napoli era estu-
dante de Medicina e foi trabalhar 
no hospital do pai de Cesarina, que 
era médico clínico. “Minha esposa 

foi um ponto de apoio para mim 
na minha carreira. Ela me ajudou 
muito, não reclamava com os plan-
tões da vida de médico”, elogia 
Napoli. Cesarina explica: “Quando 
me casei com ele, eu já estava um 
pouco acostumada com a vida de 
médico, pois o meu pai exercia a 
profissão. Sabia como era a rotina, 
então não estranhei”.

O casal Napoli também é exemplo 
de solidariedade. No ano passado, 

os dois doaram uma casa para ser a 
nova sede da ABTPé. O espaço ofe-
rece ambiente para conferências, 
aulas e tem, ainda, biblioteca e apo-
sentos para hospedar colegas que 
vêm de fora de São Paulo. “Sempre 
achei isso muito importante e fun-
damental para uma sociedade. É 
necessário ter um local para acon-
tecerem os cursos, as reuniões, para 
aprendermos e evoluirmos na nossa 
educação”, finaliza ele.

Cesarina Napoli e Manlio Mário Marco Napoli



Seu paciente
pegou pesado?

Você prescreve,
o paciente “miorrelaxa”.

MIOFLEX-A (diclofenaco sódico, carisoprodol, paracetamol, cafeína). Indicações: reumatismo nas suas formas inflamatório-degenerativas agudas e crônicas; crises agudas de gota; estados in-
flamatórios agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Exacerbações agudas de artrite reumatoide e osteoartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extra-articulares. Coadjuvante em 
processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos. Contraindicações: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula; úlcera péptica em atividade; discrasias 
sanguíneas; diáteses hemorrágicas (trombocitopenia, distúrbios da coagulação); porfiria; insuficiências cardíaca, hepática ou renal graves; hipertensão arterial grave. pacientes asmáticos nos quais 
o ácido acetilsalicílico e demais inibidores da síntese de prostaglandinas via ciclooxigenase precipitam acessos  de asma, urticária ou rinite aguda. o produto não é indicado para crianças abaixo de 
14 anos com exceção de casos de artrite juvenil crônica. Advertências: este medicamento deverá ser usado sob prescrição médica. Não use outro produto que contenha paracetamol. A possibilidade 
de reativação de úlceras pépticas requer cuidadosa anamnese quando houver história pregressa de dispepsia, hemorragia gastrointestinal ou úlcera péptica. Nas indicações do produto por períodos 
superiores a 10 dias deverão ser realizados hemograma e provas da função hepática antes do início, periodicamente e após o tratamento. a diminuição na contagem de leucócitos e/ou plaquetas ou 
do hematócrito requer a suspensão do tratamento. Em pacientes portadores de doenças cardiovasculares, deve-se considerar a possibilidade de ocorrer retenção de sódio e edema. A medicação 
deverá ser imediatamente suspensa caso ocorram reações alérgicas pruriginosas ou eritematosas, febre, icterícia, cianose ou sangue nas fezes. Gravidez e lactação: embora os estudos realizados 
não tenham evidenciado efeitos teratogênicos, o uso do medicamento nesses períodos não é recomendado. Uso pediátrico: a segurança e a eficácia do diclofenaco – independentemente da formu-
lação farmacêutica - não foram estabelecidas em crianças. Assim sendo, com exceção de casos de artrite juvenil crônica, o uso do diclofenaco não é recomendado em crianças com idade inferior a 
14 anos. Interações medicamentosas: o diclofenaco sódico pode elevar a concentração plasmática de lítio ou digoxina, quando administrados concomitantemente. Alguns agentes antiinflamatórios 
não esteróides são responsáveis pela inibição da ação de diuréticos da classe da furosemida e pela potencialização de diuréticos poupadores de potássio, sendo necessário o controle periódico dos 
níveis séricos de potássio. A administração concomitante de glicocorticoides e outros agentes anti-inflamatórios não esteroides pode levar ao agravamento de reações adversas gastrointestinais. A 
biodisponibilidade do produto é alterada pelo ácido acetilsalicílico quando esses compostos são administrados conjuntamente. Recomenda-se a realização de exames laboratoriais periódicos quando 
anticoagulantes forem administrados juntamente com o medicamento para verificar se o efeito anticoagulante desejado está sendo mantido. Estudos clínicos realizados com pacientes diabéticos 
mostram que o produto não interage com hipoglicemiantes orais. Pacientes em tratamento com metotrexato não devem usar o produto 24 horas antes ou após a administração do metotrexato, uma 
vez que sua concentração sérica pode elevar-se aumentando a toxicidade desse quimioterápico. Reações adversas: podem ocorrer distúrbios gastrointestinais como dispepsia, dor epigástrica, recor-
rência de úlcera péptica, náuseas, vômito e diarréia. Ocasionalmente, podem ocorrer cefaléia, confusão mental, tonturas, distúrbios da visão, edema por retenção de eletrólitos, hepatite, pancreatite, 
nefrite intersticial. Foram relatadas raras reações anafilactoides urticariformes ou asmatiformes, bem como síndrome de Stevens-Johnson e síndrome de Lyell, além de leucopenia, trombocitopenia, 
pancitopenia, agranulocitose e anemia aplástica. O uso prolongado pode provocar necrose papilar renal. Posologia: a dose mínima diária recomendada é de 1 comprimido a cada 12 horas. Entretanto, 
aconselha-se, individualizar a posologia, adaptando-a ao quadro clínico, idade do paciente e condições gerais. A duração do tratamento, sempre que possível, não deverá ultrapassar 10 dias. Trata-
mentos mais prolongados requerem observações especiais (vide advertências). Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros (sem mastigar) junto com líquidos, às refeições. Venda sob prescrição 
médica. Farmacêutico responsável: Dr. J. G. Rocha - CRF-SP nº 4067. Reg. MS:1.0394.0469.

Contra indicações: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula; úlcera péptica em atividade. Interações medicamentosas: a administração 
concomitante de glicocorticoides e outros agentes anti-inflamatórios não esteroides pode levar ao agravamento de reações adversas gastrointestinais.

Anuncio_mioflex_2.indd   1 21/12/09   15:18



Tema da próxima edição
O Jornal da SBOT já está em ritmo de Copa do Mundo. Por isso, o tema da próxima edição 

será “O meu time do coração”. Participe enviando suas fotos em alta resolução e 
depoimento para o e-mail: imprensa@sbot.org.br

Momentos de puro prazer. Sempre que possível visitamos a cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, para 
este encanto natural. Bonito fica próximo da minha cidade, Campo Grande, e oferece vários passeios como 
flutuação, rapel, arvorismo, entre outros.
Nas fotos: curtindo um mergulho ao lado do meu filho Enzo, que adora esse lugar; Enzo e Camila se prepa-
rando para mais um mergulho; e eu com a minha esposa, num momento de delicioso sossego. Indico a todos. 
Venham conhecer Bonito. 
Cláudio Mancini 
Campo Grande, MS 

Este é o lugar que escolhi para ficar longe dos 
ossos do ofício e do concreto da cidade de São 
Paulo. 
Local: Fazenda Vitória, na Serra Gaúcha 
Ramon V. Ferreira 
São Paulo, SP

Fernando de Noronha, simplesmente um 
paraíso! 
Francisco Bruno Nogueira Cruz 
Fortaleza, CE 

“O meu lugar de sossego”
JO

R
N

A
L 

d
A

SBOT

28 Março / Abril 2010

Lo
ng

e 
do

s 
O

ss
os

 d
o 

O
fíc

io
 

 



Santa Catarina

distrito Federal

Rio Grande do Norte Roraima

O IX Congresso Catarinense de 
Ortopedia e Traumatologia será rea-

lizado nos dias 27 e 28 de agosto, 
no Teatro Carlos Gomes, em Blume-
nau (SC). O evento reunirá médicos 
de todo o estado para debater o 
tema “Avanços em reconstrução 
osteoarticular”. O congresso cata-
rinense acontece a cada dois anos, 
e já se transformou no mais impor-
tante fórum de debates entre os or-
topedistas que prestigiam a progra-
mação científica e social, preparada 
especialmente para o evento. 

Valdir Steglich, presidente da 
SBOT-SC, destaca a importância do 
congresso e da participação dos co-
legas. “Nossos eventos científicos 
são fonte de informação e atuali-
zação, além de possibilitarem uma 

efetiva integração entre os médicos 
da especialidade. Essa união de pes-
soas também proporciona um am-
biente propício para discutir sobre 
defesa profissional, nossos anseios 
e necessidades como categoria mé-
dica”, afirma ele.

O dirigente ainda reforça que os 
congressos são palco de valoriza-
ção da Ortopedia e Traumatologia 
praticada em Santa Catarina. “Re-
nomados colegas catarinenses apre-
sentarão seus destacados trabalhos 
durante a programação, que tam-
bém terá espaço para profissionais 
de outros estados brasileiros, num 
verdadeiro congraçamento de saber 
e amizade”, finaliza o presidente.

No dia 19 de março, a Regional 
Distrito Federal deu início à campa-
nha Mochilas Escolares. O primei-

ro ciclo de palestras e orientações 
sobre o uso correto de mochilas 
escolares foi realizado no Colégio 
Ciman, em Brasília. A iniciativa tem 
como objetivo orientar as crianças 
e, dessa maneira, prevenir futuros 
problemas ortopédicos.

A Regional participou também 
da reunião de pais, onde explica-

ram sobre a campanha e tiraram 
dúvidas dos presentes. Segun-
do Ériko Filgueira, presidente da 
SBOT-DF, a campanha obteve uma 
ótima aceitação. “Volto a frisar 
também que iniciativas como es-
sas são fundamentais para a con-
solidação da nossa instituição”, 
ressalta o presidente.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-
gia do Rio Grande do Norte (SBOT-RN) realizou nos 
dias 26 e 27 de março, em Natal, o curso de atualiza-
ção em ortopedia pediátrica.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
Regional Roraima apresenta nova diretoria. Compos-
ta pelos ortopedistas: Carlos Alberto Fernandes Alvez 
(presidente), Carlos Eduardo Guerra (vice-presidente), 
Bruno Figueredo (secretário), Ana Patríca Amaral (te-
soureira) e Marcelo Zeitoune, Alexandre Benvenutt e 
Nilo Brandão compondo o Conselho Fiscal.

Blumenau será sede do IX Congresso Catarinense de Ortopedia e Traumatologia 

SBOT-dF realiza campanha Mochilas Escolares 

Curso de atualização na SBOT-RN Nova diretoria na SBOT-RR
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Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Ceará

Em virtude ao elevado índice de 
acidentes nas estradas mineiras à 
véspera da Semana Santa, a Re-
gional Minas Gerais realizou uma 
mobilização dirigida à população 
chamando a atenção para os ris-
cos da direção perigosa. Para isso, 

foram veiculadas reportagens nos 
principais veículos de comunicação, 
em especial através de entrevistas 
do presidente da SBOT-MG, Gilber-
to Francisco Brandão, concedidas a 
emissoras de televisão e rádios. 

Durante as reportagens, Brandão 
salientou sobre o uso correto do cin-
to de segurança e do equipamento 
de contenção das crianças, bem 
como os cuidados iniciais em casos 
de acidentes. “Devemos ter muita 
responsabilidade na condução dos 
nossos veículos, pois as nossas vidas 
e as de muitas pessoas estão em 
questão”, orienta o presidente.

A nova diretoria da SBOT-MG or-
ganizou também o primeiro módu-
lo do Programa de Educação Con-
tinuada para R3, visando o exame 
oficial para obtenção do Título de 
Especialista (TEOT). Ao todo, serão 
seis módulos a serem realizados ao 
longo do ano, até o mês de novem-
bro. O primeiro módulo aconteceu 
nos dias 12 e 13 de março, no Hos-
pital da Baleia, tendo como tema a 
Ortopedia Pediátrica e a Oncologia 
Ortopédica. O módulo contou com 
a presença de vários professores or-
topedistas da capital e do interior e 
48 residentes.

O II Congresso de Ortopedia e Trauma-
tologia do Pantanal (COTPAN), organiza-
do pela Sociedade Brasileira e Ortopedia 
e Traumatologia Regional Mato Groso do 
Sul, está chegando para fazer história. 
Trazendo os grandes ícones da Ortopedia 
brasileira em um congresso que promete 
surpreender pelo dinamismo e pela intera-
tividade entre seus participantes. O evento 
acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto, em 
Campo Grande, e abordará os temas mais 
recorrentes nos consultórios, com maior 

ênfase em trauma. Mais do que um espa-
ço de debate e desenvolvimento científico, 
o II COTPAN será uma excelente oportuni-
dade para rever os amigos e conhecer de 
perto uma das mais bonitas capitais brasi-
leiras, onde a natureza e o progresso con-
vivem em harmonia, com diversas opções 
de lazer e confraternização para você e sua 
família. Agende-se também para conhecer 
Bonito e o Pantanal. Mais informações no 
site www.sbotms.com.br ou pelo telefone 
(67) 3301.8915.

Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no Seara Praia Hotel, será realizado o 
XV Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará (COTECE), 
que já conta com a presença confirmada de cinco palestrantes: Eduardo da 
Frota (SP), João Antônio Matheus Guimarães (RJ), João Maurício Barreto (SP), 
Luiz Sérgio Marcelino Gomes (SP) e Rui Maciel Godoy (SP).

Segundo o presidente do XV COTECE, Dr. Aurélio Leitão, que se reúne 
rotineiramente com a diretoria da SBOT-CE, o Congresso vai tratar das novas 
abordagens no tratamento das fraturas em idosos e crianças, além de temas 
atuais das cirurgias de quadril, joelho e ombro.

SBOT-MG faz alerta sobre os riscos de acidentes nas estradas e inicia programa de 
educação continuada para R3

SBOT-MS traz o II COTPAN

SBOT-CE organiza o XV COTECE
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Paraná

No dia 9 de abril, em Guarapua-
va, o presidente da SBOT-PR, Luiz 
Carlos Sobania, coordenou o 1º 
Fórum Social da Casa do Futuro, 
com a participação da Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná. 
A palestra abordou temas como 
a “Acessibilidade ideal” e “As 
dificuldades dos deficientes tem-
porários, definitivos ou idosos”. 
Foram discutidas as opções que 
podemos realizar para ter mais 
segurança e proteção. Estiveram 

presentes mais de 100 idosos e 
60 agentes comunitários de saú-
de, enfermeiros e fisioterapeutas. 
O evento foi um sucesso e será re-
alizado também em Maringá, no 
dia 28 de maio.

Também em Guarapuava, sob 
a coordenação do presidente da 
SBOT-PR, nos dias 9 e 10 de abril, 
aconteceu o novo projeto de edu-
cação continuada da Regional. O 
projeto consta de uma atualiza-
ção em vários temas de trauma 

com cinco estações, um coorde-
nador e de dois a quatro ortope-
distas em cada estação. No inter-
valo, aconteceram workshops de 
osteos-síntese que neste evento 
teve o apoio da Protecno e Syn-
thes. Esse formato permite que 
os ortopedistas sintam-se à von-
tade pela informalidade e tirem 
suas dúvidas diretamente com o 
coordenador. Os comentários fo-
ram de sucesso e grande produ-
tividade.

A Casa do Futuro e o 1º carrossel da Ortopedia acontecem no Paraná

São Paulo

Com o intuito de revitalizar a estru-
tura da Sociedade e atender melhor 
os ortopedistas, a Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumato-
logia Regional São Paulo (SBOT-
SP), presidida por Tulio Diniz 
Fernandes, está investindo 
na criação de seccionais 
dentro do Estado de São 
Paulo. 

Segundo o presidente, a ideia foi criar peque-
nos núcleos em várias regiões do Estado para 
que, dessa maneira, tornem-se mais pró-ativos. 

“Queremos colaborar mais com o ortope-
dista paulista, atendendo suas necessida-
des de educação continuada, de suporte 

e defesa profissional”, completa.
“Além disso, com a criação dessa 
nova estrutura, esperamos que a 

SBOT-SP, que atende um 
percentual de mais de 3 

mil e quinhentos mem-
bros, possa ser mais demo-

cratizada e dividida em sua 
capacidade de ajudar o asso-

ciado”, finaliza Diniz.

SBOT-SP inaugura seccionais em nove regiões do Estado de São Paulo

Pará

Regional PA realiza reunião científica com o tema: Atendimento ao politraumatizado Es
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SBOT marca 
presença na AAOS

Mais de 400 ortopedistas brasileiros participaram do congresso anual da 
American Academy of Orthopaedics Surgeons – AAOS

Foi realizado, na cidade de New 
Orleans, EUA, de 10 a 13 de mar-
ço o Congresso anual da American 
Academy of Orthopaedics Surge-
ons – AAOS e a Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT) esteve presente com uma 
das maiores delegações no evento.

Dentre os ortopedistas brasilei-
ros, Cláudio Santili (presidente da 
SBOT), Osvandré Lech (vice-presi-
dente) e Marcos M. Musafir (presi-
dente da Comissão Especial de Im-
plantação do Selo de Certificação 
de Qualidade) prestigiaram o even-
to e falaram ao Jornal da SBOT. 

Segundo Musafir, o congresso 
proporcionou uma excelente troca 
de informações científicas. “Fo-
ram destaques a profundidade em 
pesquisas clínicas e de engenharia 
genética, transplantes e indutores 

da formação de células do sistema 
musculoesquelético. Os avanços 
nas técnicas minimamente invasi-
vas, nas artroplastias e na trauma-
tologia, com destaque para o CDO 
– Controle do Dano Ortopédico”.

No ano de 2011, durante o 43º 
CBOT, a AAOS será a instituição ho-
menageada. “O CBOT de 2011, que 
tem a presidência do prof. Osmar 
Avanzi, terá a Academia Americana 

como homenageada. Uma progra-
mação especial está sendo desenvol-
vida para benefício do ortopedista 
brasileiro, ressalta Osvandré Lech.

Para Cláudio Santili, a aproxi-
mação da SBOT com a Academia 
Americana e também com as ins-
tituições internacionais, só mostra 
a pujança da sociedade. “No ano 
em que comemoramos 75 anos de 
idade, fica claro a importância da 
Ortopedia brasileira no meio acadê-
mico”. Ele destaca ainda as aulas e 
cursos ministrados por ortopedistas 
brasileiros, a eleição de José Sérgio 
Franco como vice-presidente da 
Sociedade Latinoamericana de Or-
topedia e Traumatologia – SLAOT 
e a participação de Moisés Cohen 
na International Society of Arthros-
copy, Knee Surgery and Orthopedic 
Sports Medicine – ISAKOS.

A Direção Clínica e Técnica do Hospital São Camilo, com sede no 
município Imbituba, litoral sul-catarinense, está promovendo 
a chamada de profissional de Ortopedia e Traumatologia para 
participar do Corpo Clínico e serviços ambulatoriais e cirúr-
gicos e sistemática de sobreaviso de especialidades médicas 

- ORTOPEDIA.

Interessados devem entrar em contato neste Hospital através do 
telefone (48) 3255-0205 com os seguintes profissionais: Irmã Célia 
Volpato (Diretora-geral), Carlos Roberto (Administrador), Rosen-
valdo Jr. (Diretor técnico), Odimar Pacheco (Diretor clínico).

Chamada de Profissional 
Médico - ORTOPEdIA

JO
R

N
A

L 
d

A
SBOT

32 Março / Abril 2010

A
A

O
S 

 
C

la
ss

ifi
ca

do
s 

 

Cláudio Santili e Osvandré Lech no 
congresso da AAOS



Comitê de Quadril
I Encontro de Cirurgia do Quadril do Distrito 
Federal
A Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ) Regional Cen-

tro-Oeste promoveu, no dia 5 de março em Brasília (DF), 
o I Encontro de Cirurgia do Quadril do Distrito Federal. O 
evento, organizado por Patric e Anderson Freitas, acon-
teceu em um ambiente descontraído e de grande quali-
dade científica. Durante o encontro, ocorreram debates 
muito produtivos e enriquecedores que contaram com a 
presença de médicos do Distrito Federal e de Goiânia. 

Clube do Quadril
A sede da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-

matologia Regional Goiás (SBOT-GO) recebeu, no dia 
23 de março, mais uma edição do Clube do Quadril. 
O evento foi organizado pelo presidente da Regional 
Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ) e 
vice-presidente da SBOT-GO, Paulo Silva.

Na ocasião, cerca de 50 médicos, entre residentes e es-
pecialistas, apresentaram e debateram casos clínicos. O 
convidado da noite foi o cirurgião vascular Cláudio Silva, 
chefe da área no Hospital das Forças Armadas, em Brasília 
(DF), que falou sobre a importância da profilaxia no com-
bate ao tromboembolismo venoso.

Cláudio Silva aproveitou a oportunidade para para-
benizar os ortopedistas goianos pelo interesse no even-
to. “Conheço regionais com mais associados que Goi-
ás onde não há uma adesão tão grande. Isso mostra 
como a SBOT-GO é uma sociedade forte e representa 
uma classe unida”, completou.

I Congresso Latino-Americano de Cirurgia de 
Quadril
Entre os dias 23 e 25 de setembro de 2010, será re-

alizado o I Congresso Latino-Americano de Cirurgia de 
Quadril. O evento, além de ser o primeiro na área de 
Quadril, também culminará com a fundação da Socie-
dade Latino-Americana de Cirurgia de Quadril. Mais in-
formações no site: www.joppaq.com.br.

Comitê de doenças 
Osteometabólicas e degenerativas
Cursos sobre osteoporose
O Comitê de Doenças Osteometabólicas e Degenera-

tivas realizará 23 cursos instrucionais sobre osteoporo-
se para os associados. Os cursos terão dois módulos: o 
básico, com os conhecimentos necessários para enten-
der osteoporose (e outras doenças osteometabólicas) e 
diagnosticá-las corretamente; e o avançado, com conhe-
cimentos suficientes para que o ortopedista possa esco-
lher a melhor terapêutica para cada paciente. 

Interessados em levar o curso para sua cidade devem 
organizar um grupo de ortopedistas (com no máximo 15 
integrantes), definir a data e agendar o local (auditório 
de sociedade médica, universidade, clube). Em seguida, 
basta entrar em contacto com o presidente atual do Co-
mitê, Márcio Passini G. Souza pelos emails: marciopassi-
ni@terra.com.br ou comites@sbot.org.br.

Comitê de Ortopedia Pediátrica
IX Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
De 16 a 20 de junho de 2010, a cidade de Campos 

do Jordão (SP) sediará o IX Congresso Brasileiro de Orto-
pedia Pediátrica. No evento, que acontecerá no Grande 
Hotel, haverá um curso pré-congresso com convidados 
da Sociedade Americana de Ortopedia Pediátrica. 

Já estão confirmadas as presenças dos convidados 
estrangeiros Luciano Souza Dias e André Kaelin, am-
bos com grande experiência em Ortopedia Pediátrica. 
Lembramos que a programação científica do Con-
gresso será embasada exclusivamente em temas livres 
e conferências internacionais.

Comitê de Ombro e Cotovelo
CBCOC 2010 reúne grandes especialistas 
internacionais
O VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e 

Cotovelo (CBCOC 2010), que acontece entre os dias 13 
e 15 de maio em Campos do Jordão (SP), traz quatro 
dos maiores especialistas internacionais em cirurgia do 
ombro e cotovelo. Três dos palestrantes convidados – 
Leesa Galataz, Brain Cole e Sean Grey – são dos Estados 
Unidos, e Anders Ekelund, da Suécia. Para os congressis-
tas brasileiros, será uma importante oportunidade para 
a troca de experiências e informação.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), Eduardo F. 
Carrera, a escolha dos convidados estrangeiros foi pau-
tada levando em conta os temas que serão debatidos no 
CBCOC 2010, que são: Artroscopia de ombro - o que há 
de novo; Avanço no tratamento das fraturas complexas 
do ombro e cotovelo e Artroplastia do ombro e coto-
velo - novos conceitos de indicação. “São profissionais 
renomados, com larga experiência clínica, inclusive em 
medicina esportiva, e grandes pesquisadores”, destaca 
o presidente.

Comitê de Cirurgia do Joelho 
Congresso de Cirurgia do Joelho conta com a 
participação de 1500 médicos
O Comitê de Cirurgia do Joelho da Sociedade Brasi-

leira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), realizou seu 
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13° Congresso Brasileiro de Cirurgia de Joelho, entre 
25 e 27 de março de 2010, no Centro de Convenções 
do Enotel, no balneário de Porto de Galinhas – Pernam-
buco. Estiveram presentes mais de 1.500 congressistas, 
de médicos a aspirantes a membro efetivo. Além disso, 
foram aprovados 119 novos colegas em um rigoroso 
exame admissional, com prova escrita e oral, aplicadas 
pelos examinadores selecionados pela diretoria da so-
ciedade. Agora a SBCJ conta com 949 cirurgiões do 
joelho diplomados.

Romeu Krause foi o presidente do Congresso e entre 
os convidados estrangeiros estiveram Leo Whiteside, 
Chistranjan S.Ranawat, Tom Minas, David D. Waddell, 
László Hangody, Lonnie Paulos e Robert LaPrade. Ain-
da dentro da programação, foram realizados cursos e, 
pela primeira vez, um fórum de tratamento conserva-
dor de Artrose. 

Com o número crescente de participantes, a SBCJ 
percebe o interesse pela Cirurgia do Joelho e, para 
isso, investe nos seus cursos de atualização. Em 2009, 
foram oito cursos regionais distribuídos por varias re-
giões do Brasil, procurando incentivar a participação 
de médicos de cada região na intenção de estimular 
ainda mais a distribuição do conhecimento por meio 
destes colegas.

Comitê de Cirurgia da Mão
Titulo de Especialista em Cirurgia da Mão
No dia 12 de maio será realizada uma Prova Especial 

para Obtenção do Título de Especialista em Cirurgia da 
Mão, com as mesmas configurações da prova normal, 
mas destinada aos candidatos que já que tenham pelo 
menos 15 anos de formado e 10 anos de atuação com-
provada em Cirurgia da Mão.

O Presidente da Comissão de Ensino e Treinamen-
to (CET), Roberto Sobania, iniciou discussões entre os 

membros da CET e os Chefes de Serviços Credenciados 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM). O 
intuito foi reavaliar os requisitos mínimos e competên-
cias da residência em Cirurgia da Mão, para uma rea-
dequação de cada Serviço no sentido de atualizar e es-
tabelecer as principais diretrizes a serem seguidas. Para, 
dessa maneira, atrair mais residentes para os concursos, 
adequar o modelo de ensino e melhorar a prática da 
especialidade.

A Cirurgia da Mão é reconhecida pela Associação 
Médica Brasileira (AMB) como uma especialidade mé-
dica, tendo como pré-requisito ter o Título de Especia-
lista em Ortopedia e Traumatologia ou Cirurgia Plásti-
ca. Tem como abrangência de atuação as lesões trau-
máticas e não traumáticas do membro superior como 
um todo, mas com ênfase no punho e na mão, cujo 
roll de procedimentos contempla as de alta complexi-
dade como os reimplantes, reconstruções microcirúr-
gicas para cobertura cutânea ou reconstruções ósseas, 
reconstruções ligamentares do punho, artroscopia do 
punho, entre outras.

Comitê do Pé 

Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do 
Tornozelo e Pé tem nova sede
A nova sede da Associação Brasileira de Medicina e 

Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé) foi inaugurada no 
dia 17 de abril e contou com a presença de mais de 220 
convidados, incluindo membros da Associação, familia-
res e ortopedistas em geral.

O motivo da mudança foi o crescimento da sociedade 
do pé, o incremento do interesse pela especialidade e 
o refinamento do conhecimento das patologias e seus 
tratamentos. Os recursos necessários para compra do 
imóvel e sua reforma foram doados pelo fundador e pri-
meiro presidente da ABTPé, Manlio Napoli.

JO
R

N
A

L 
d

A
SBOT

34 Março / Abril 2010

Es
pa

ço
 d

os
 C

om
itê

s 
 



Vale a pena, porque a Chapada 
Diamantina tem algo mágico que, 
quando você se dá conta, “já está 
enfeitiçado” pela magia da região 
e pelo sossego e beleza exótica e 
magnífica das paisagens. A Chapa-
da é um patrimônio da humanida-
de, por suas belezas naturais, rique-
zas culturais e importância histórica, 
arqueológica e arquitetônica.

O Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, região rica em diaman-
tes, viu florescer a partir do século 
XVII cidades como Lençóis, Andaraí, 
Mucugé, Rio de Contas, Palmeiras e 
os pequenos municípios de Igatu e 
Vale do Capão. Essas cidades nasce-
ram com o ciclo do minério no perí-
odo da febre dos diamantes e, assim 

como enriqueceram rápido, também 
empobreceram rápido e caíram no 
esquecimento, recuperando-se com 
a chegada do turismo.

Quem gosta de ecoturismo e tu-
rismo de aventura deve colocar a 

Chapada como roteiro, pois ela se 
tornou um dos melhores destinos 
nacionais para essas práticas, varian-
do do mais baixo ao mais alto nível 
de dificuldades, sempre com acom-
panhamento e monitoramento de 
empresas e profissionais habilitados. 
A variedade de opções transforma 
os roteiros em adrenalina pura. A 
forma mais fácil e segura de visitar 
e aproveitar os atrativos naturais é 
através das agências de ecoturismo, 
escolhendo a opção que melhor lhe 
convier, como: arvorismo, expedi-
ções (dois ou mais dias), bike, off-
road, rapel, tirolesa, escalada e o 
cave jump, atividade praticada em 
Lençóis como único lugar do mun-
do. É um salto que utiliza as mesmas 

A Chapada diamantina: 
um encontro com a natureza

Paulo Colavolpe na Chapada Diamantina 

Morro do Pai Inácio
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técnicas do bungee jumping, em 
que o diferencial está no local onde 
é praticado: na boca da Caverna do 
Lapão, com 40m de altura. 

Lençóis é uma pacata e charmosa 
cidade de estilo colonial da Chapada 
Diamantina e fica a 425km de Salva-
dor. Serve como principal ponto de 
partida com as melhores opções de 
passeios e atrações locais e das cida-
des circunvizinhas. A cidade oferece 
uma vasta possibilidade de acomo-
dações com modernos e equipados 
hotéis, confortáveis pousadas, assim 
como albergues e campings, além 

de contar com uma grande varie-
dade de restaurantes com temperos 
brasileiros e internacionais para to-
dos os gostos e preços.

Os melhores atrativos naturais 
encontram-se em diferentes roteiros 
que serão definidos pela sua dispo-
nibilidade: Morro do Pai Inácio, Ca-
choeira do Ribeirão do Meio, Poço 
do Diabo, Rio Mucugezinho, Gruta 
Azul, Pratinha, Cachoeira da Fu-
maça, Poço Encantado, Poço Azul, 
Gruta da lapa Doce, Gruta Torrinha, 
Gruta Lapão , Vale do Paty, Igatu, 
Vale do Capão, entre outros.

O que levar
Existem equipamentos especí-

ficos para cada modalidade de 
atividade, porém existem aqueles 
que são básicos, como: boné ou 
chapéu, lanternas, roupas de ba-
nho, capa para chuva, repelente, 
protetor solar, recipiente com 
água, lanches (barra de cereais, 
frutas, biscoitos etc.), mochilas, 
roupas leves e confortáveis e tê-
nis ou botas (dê preferência aos 
usados, nunca novos).

Melhor época para visitar
Entre dezembro e março é a 

época de maior volume de chu-
va, porém também maior volu-
me de água nas cachoeiras e a 
vegetação mais verde. De abril 
a novembro, menor volume de 
chuva, porém os passeios são 
mais bem aproveitados. 

Como chegar 

Via Aérea
Existem voos semanais com sa-

ídas de Salvador–Lençóis e Len-
çóis–Salvador aos sábados pela 
TRIP – Linhas Aéreas.

Via Ônibus
A empresa que faz a linha 

Salvador–Lençóis é a Viação Real 
Expresso e o tempo de viagem é 
de aproximadamente seis horas.

Via Carro
Lençóis fica a 425km de Salva-

dor. Saindo de Salvador pela BR-
324, até Feira de Santana, onde 
deve-se decidir entre usar a BR-
116, indo até o entroncamento 
com a BR-242 (Bahia–Brasília) 
ou utilizar a BA-052 (Estrada do 
Feijão).

Uma vez em Lençóis, é muito 
fácil alugar um carro ou escolher 
uma das muitas agências de eco-
turismo para conhecer as atra-
ções da Chapada.Esta seção “Vale a pena” foi escrita pelo ortopedista Paulo Colavolpe, 

baiano amante da natureza e da Chapada Diamantina. 

Na Chapada, existe um contraste de paisagens que encanta quem curte a 

natureza e a simplicidade. Há um provérbio que diz: “O coração da Chapada 

é a sua flora, por isso a consciência ecológica é fator obrigatório para 

conhecê-la. Da Chapada Diamantina não se tira nada, além de fotografias, 

não se quebra nada além do silêncio, nem se deixa nada além dos rastros”. 

Para aqueles que vivem e convivem com o estresse do dia a dia,com 

a angústia das grandes cidades e do capitalismo, VISITEM a CHAPADA 

DIAMANTIINA porque lá aprendemos que “NÃO É PRECISO MUITO PARA SE 

VIVER E VIVER FELIZ”.

Vale do Paty

Mucugezinho

Poço do Diabo
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 Exemplo de determinação

 SBOT e SIOT realizam III Congresso Ítalo-Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia

no exame do TEOT (Título de Especialista da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia).

A medicina começou a fazer parte da vida de Passa-
rini desde 1961, quando foi para a Bolívia começar a 
faculdade de Medicina. Por circunstâncias econômicas, 
teve de interromper os estudos, mas com garra e per-
severança chegou em Goiânia em 1962 para trabalhar 
na área de saúde.

Após 16 anos, Passarini formou-se em Medicina pela 
Universidade Federal de Goiânia (UFG). Em 1979, mu-
dou-se para Unaí, onde começou a trabalhar no Hos-
pital Santa Mônica, prestando serviço como médico 
generalista e pioneiro na área de Ortopedia. Em 1987, 
tornou-se sócio-proprietário do Hospital São Lucas, 
onde trabalhou até o fim da vida demonstrando ho-
nestidade, caráter e, acima de tudo, humanidade.

Segundo Carlo Milani, presidente da parte brasileira 
do Congresso, o evento foi uma excelente oportuni-
dade para troca de informações e experiências entre 
os colegas brasileiros e italianos. “Foram discutidos 
conhecimentos recentes de histologia e de fisiopa-
tologia dos ossos, bem como a estimulação biofísica 
da osteogênese reparadora. Isso foi um intercâmbio 
de informações entre duas escolas diferentes: a brasi-
leira e a italiana”, ressalta ele.

Os temas centrais abordados foram patologias 
ósseas e processos de consolidação óssea, atualidade 
em tema de osteoporose, atualidade em artrosco-
pia, fraturas por traumas de alta energia, tumores 
no esqueleto, fraturas por fragilidade óssea, cirurgia 
do joelho, comunicações em tema livre e comunica-
ções especializandos, cirurgia da coluna e patologia 
e cirurgia da anca.

Clóvis Passarini entre Édison Antunes e Paulo Lobo: ser membro 
da SBOT foi um sonho realizado

Clóvis Passarini Alves, natural de Campinas (SP), fa-
leceu em 29 de março de 2010, aos 73 anos de idade. 
Passarini deixou-nos a lição de que nunca é tarde para 
conquistar um objetivo. Como exemplo disso, no início 
de 2008 realizou seu sonho e foi aprovado com louvor 

Mesa diretora durante a abertura do evento 

Foi realizado, de 25 a 27 de março no Hotel Sheraton 
Rio, na cidade de Rio de Janeiro, o III Congresso Ítalo 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. Organizado 
pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT) em parceria com a Sociedade Italiana de Ortope-
dia e Traumatologia (SIOT), o evento reuniu cerca de 300 
ortopedistas.

 Novo Código de Ética Médica
ensino. Outros temas que tiveram suas diretrizes revis-
tas, atualizadas e ampliadas se referem à publicidade 
médica, ao conflito de interesses, à segunda opinião, à 
responsabilidade médica, ao uso do placebo e à inte-
ração dos profissionais com planos de financiamento, 
cartões de descontos ou consórcios.

Foram dois anos de trabalhos, coordenados pela Co-

Desde o dia 13 de abril está em vigor o novo Código 
de Ética Médica. Revisado após mais de 20 anos de vi-
gência do Código anterior, ele traz novidades como a 
previsão de cuidados paliativos, o reforço à autonomia 
do paciente e regras para reprodução assistida e a ma-
nipulação genética. Também prevê a ampliação de seu 
alcance aos médicos em cargos de gestão, pesquisa e 
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missão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica, 
que contaram com a participação ativa de diversas en-
tidades, inclusive da SBOT que participou também da 
plenária da IV Conferência Nacional de Ética Médica, 
realizada em São Paulo, no dia 29 de agosto de 2009, 
que o aprovou. Ao final, produziu-se um documento 
amplo e atento ao exercício da Medicina brasileira no 
século 21. O Código de Ética Médica é composto por 
25 princípios fundamentais do exercício da Medicina, 
10 normas diceológicas, 118 normas deontológicas e 
quatro disposições gerais. 

O Código representa um grande avanço para a classe 
médica e para a sociedade brasileira.

No capítulo I, os princípios fundamentais foram man-
tidos no texto atual, mas importantes inovações foram 
acrescidas nos itens XIX a XXV que ressaltam: 

1) A responsabilidade pessoal do médico na prática 
de seus atos; 

2) A natureza personalíssima e especial da relação 
médico-paciente, o que descaracteriza a relação 
de consumo na prestação de serviço;

3) A autonomia do paciente; 

4) A possibilidade de o médico realizar cuidados pa-
liativos em situações irreversíveis e terminais;

5) A isenção e a independência do médico envolvido 
em conhecimento científico; 

6) O respeito a normas éticas em pesquisas com seres 
humanos e animais; 

7) Respeito à pessoa humana na aplicação de novas 
tecnologias.

No Capítulo VIII, que dispõe sobre a Remuneração Pro-
fissional, a novidade é o reforço na proibição do exercício 
da medicina como comércio, representada pelo Art. 58, 
e tal artigo soma-se ao Art. 69, que repete a proibição 
ao exercício mercantilista da profissão e à obtenção de 
vantagens na comercialização de medicamentos, órte-
ses, próteses ou implantes de qualquer natureza. Além 
disso, o Art. 72 proíbe vínculos com empresas de finan-
ciamento, cartões de descontos ou consórcios para pro-
cedimentos médicos. O Art. 69 merece atenção do orto-
pedista ao mencionar as órteses, próteses e implantes.
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CASLAU   -    FIXADOR EXTERNO DE PULSO
Tempo médio de execução 15-20 minutos

Técnica cirúrgica

RADIOGRAFIA 

1

2

7

9

3

4

5

6

8

9

Campo estéril

Redução da 
fratura com 
imagem

Posicionar o 1° fio 
de Kirschner na 
estilóide radial

Posicionar o 2° 
fio de Kirschner na 
epífise ulnar

Usando imagem a 
cerca de  2 cm da 
fratura, posicionar 
1° pino

Posicionar 2° pino 
radial a cerca de 2 cm

Dobrar 
perpendicularmente 
os 2 fios de Kirschner

Montar o Fixador 
externo

Verificar se a redução 
e a estabilidade são 
satisfatórias

As fraturas de pulso representam mais ou menos  17% de todas as 
fraturas que chegam às emergências. 

CASLAU

Vantagens sobre o tratamento não operatório com gesso:

• mobilidade imediata 

Vantagens sobre tratamento operatório com fios de Kirschner 
e gesso:

• tempo de execução muito rápido (cerca de 15 min)  
• risco de infecção muito baixo  
• mobilidade imediata

Vantagens sobre o tratamento operatório com Fixador 
Externo em ponte

• mobilidade imediata

Vantagens sobre o tratamento com placa volar ou dorsal
• tempo de execução muito rápido (cerca de 15 min)
• síntese percutânea
• risco de infecção muito baixo 
• mobilidade imediata

Rua Assunção n° 411, 1° e 2° Pav. ,  Botafogo CEP  22251-030   Rio de Janeiro (RJ) Tel/Fax 55 21 2266 3539
www.assuteurope.com                                                                   E-mail: latinoamerica@assuteurope.com

O sistema                    tem como principal indicação 
tratar todas as fraturas simples ou expostas de pulso, 
excluindo as fraturas meta-epifisárias e cominutas.   

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 e comentários poderão ser enviadas para o e-mail 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!

1. Mais uma vez e SEMPRE, ao “colega médico” liberador de guia, conivente com o desrespeito e a desconsideração para com 
os pacientes os próprios colegas, “blindado” atrás de um telefone sem nunca se identificar.

2. Ao pronunciamento do presidente Lula em Tatuí, valorizando o serviço SUS, onde fala em uso de helicópteros para trans-
porte quando grande parte dos serviços do SUS não tem sequer material de atendimento básico!!!

3. À forma como foi divulgado o “novo“ Código de Ética Médica pela mídia, que dentre tantos itens importantes, valorizou a 
ilegibilidade das receitas.

4. Aos ambientes insalubres oferecidos por um grande número de hospitais aos colegas ortopedistas de plantão.

1. Ao artigo 115 do Novo Código de Ética Médica, que determina a necessidade de comprovação da especialidade com a 
inscrição no CRM e o título de especialista pela AMB.

2. Aos avanços da Comissão Especial de Registro Nacional de Próteses na implantação do projeto com o apoio da Anvisa.

3. Para a causa abraçada pela SBOT em relação à aposentadoria e à insalubridade pela exposição à radiação e a agentes bio-
lógicos nocivos.

4. À declaração do Dr. Roberto Luz Dávila, presidente do CFM: “Enfim, temos um Novo Código, mas não uma nova ética”.
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Brincadeiras enviadas pelo ortopedista Arnóbio Moreira Félix e mágico nas horas vagas. 
Informações sobre o seu trabalho no site: www.magicobill.com.br. 
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Maria toma banho porque sua mãe 
disse ela traga-me a toalha.

Desafio: Para que a frase acima fique correta, é 
necessário acrescentar 01 ponto e 02 vírgulas.
Você consegue?

Resposta: Maria toma banho porque sua. Mãe, 
disse ela, traga-me a toalha.

Ou seja, “sua” vem do verbo Suar. 

Considere a seguinte equação:
(x-a).(x-b).(x-c). ... (x-z) = ?

Obs.: sabendo que a reticências representa todas 
as outras letras (de A a Z), qual é a resposta deste 
enigma?

Resposta: Se x será subtraído por todas as letras do alfabeto, che-
gará uma hora em que ele será subtraído por x, dando 0 (x - x 
= 0). Independente do resultado encontrado até este momento, 
quando for multiplicado por 0 também dará zero (qualquer núme-
ro vezes zero é igual a zero). O mesmo acontecendo daí pra frente, 
sendo que o resultado final da equação será zero.

O PAI DO PADRE É FILHO ÚNICO 
DO MEU PAI.

O QUÊ QUE O PADRE É MEU???
Resposta: Se o Pai do Padre é Filho único do meu Pai, isto quer 
dizer que, se o meu Pai tem um filho único, este Filho só poderá 
ser eu mesmo. Ou seja, o Padre é meu Filho. 
Resposta: Meu Filho.

Para que seu cérebro continue ativo, 
pense a respeito. Quando...

2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96

Então:
9 + 7 = ????

Resposta: Este desafio matemático tem como “chave” o fato de 
cada equação resultar na soma dos dois primeiros elementos, mul-
tiplicado pelo primeiro elemento.
Logo: 2 + 3 x 2 = 10; 7 + 2 x 7 = 63; 6 + 5 x 6 = 66; 8 + 4 x 8 = 
96
Então: 9 + 7 x 9 = 144

Divirtam-se com esses palíndromos:

A MALA NADA NA LAMA 
(leia de trás para frente)

ANOTARAM A DATA DA MARATONA.
(leia de trás para frente)

Respostas dos enigmas do n.91:

PRIMEIRO ENIGMA:

As únicas 07 combinações, cujo produto, resulta em 36 são estas:

1) 1 x 6 x 6  = 13
2) 1 x 3 x12 = 16
3) 1 x 4 x 9 = 14 
4) 1 x 2 x 18 = 21
5) 1 x 1 x 36 = 38 
6) 2 x 2 x 9 = 13
7) 2 x 3 x 6 = 11

A segunda informação faz sentido pq, mesmo sem dizer o número 
da casa, percebemos que somente 02 entre as 07 opções ( quando 
somamos as idades ), resultam em número repetido. Veja: as opções 

01 e 06 tem como resultado da sua soma, o número 13. Ou seja, 
neste momento, elimina-se todas as outras, e a resposta do proble-
ma passa a ser a opção 06, onde existe um filho mais velho que os 
demais. Ou seja, as idades dos filhos são: 9, 2 e 2 anos.

SEGUNDO ENIGMA:

Na verdade, a explicação reside no fato da pergunta ser feita de 
uma maneira inadequada, ou seja, a partir do momento que o dono 
do restaurante concedeu o desconto de r$2,00 ( de r$27,00 para 
r$25,00 ), tudo se explica. O dono do bar ficou com r$25,00, o 
garçom com r$2,00 e cada cliente com o seu troco de r$1,00. (25 + 
2 + 1 + 1 + 1 = 30). Mais uma explicação: cada um gastou r$9,00 e 
recebeu r$1,00 de troco, o que também fecha a conta.
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SBOTdá a dica

O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus 
Diretor: Terry Gilliam - Duração: 122 min - País: França/ Canadá/ Reino Unido
É a história do Dr. Parnassus e do seu ‘Imaginarium’, um espetáculo itinerante no qual o público tem a oportunidade 
irresistível de escolher entre a luz e a alegria ou as sombras e a escuridão. Abençoado com o extraordinário dom de 
guiar a imaginação dos outros, o Doutor Parnassus é amaldiçoado com um sinistro segredo. Jogador inveterado há 
milhares de anos ele fez uma aposta com o diabo, o Sr. Nick, graças à qual ele obteve a imortalidade. Séculos depois, 
ao conhecer o seu verdadeiro amor, o Dr. Parnassus fez outra aposta com o diabo, na qual ele trocaria a imortalidade 
pela juventude, desde que, ao atingir 16 anos, a sua filha se tornasse propriedade do Sr. Nick. Valentina está prestes a 
completar 16 anos e o Dr. Parnassus fica desesperado para protegê-la do seu destino iminente. O Sr. Nick chega para 
cobrar a dívida, mas como não pode deixar passar uma boa aposta, resolve renegociar o prêmio. Agora, o destino de 
Valentina será decidido por aquele que seduzir as cinco primeiras almas. Seguido por uma série de personagens loucas, 
cômicas e fascinantes, o Dr. Parnassus promete a mão da sua filha àquele que o ajudar a ganhar a aposta.

CLARICE : Uma Vida que se Conta 
Autor: Gotlib, Nadia Battella - Editora: Edusp 
Nádia Gotlib desenvolve neste livro uma leitura fundamentada em dados de caráter biográfico e em considerações 
críticas sobre a obra literária e jornalística de Clarice Lispector. As duas linhas narrativas alternam-se, por vezes cruzam-
se, estabelecendo diálogo que estimula as relações entre literatura e biografia, entre história e ficção. Paralelamente, 
surgem outras questões de interesse referentes a múltiplos agentes culturais que interferiram na formação da persona-
lidade artística de Clarice Lispector: suas raízes ucranianas judaicas, o solo nordestino da infância e pré-adolescência, os 
grupos intelectuais do Rio de Janeiro dos anos de 1940, os países da Europa e os Estados Unidos, onde viveu durante 
quase dezesseis anos, e, de novo, o Rio de Janeiro das décadas de 1960 e 1970. A autora inclui nessa edição revista 
e ampliada dados recentemente descobertos, imagens inéditas e fontes bibliográficas de importância para a melhor 
compreensão da vida e obra dessa escritora.

Durante o 41O CBOT, no Rio de Janeiro, adquiri das 
mãos do próprio Osvandré o seu livro recentemente 
lançado. O mesmo explicou que tinha tudo, menos 
assuntos referentes a patologias do ombro ou da mão.

Considerando as várias palestras suas a que assisti 
durante meus 17 anos de formado (contando os três de 
residência e o restante dedicado à Cirurgia do Ombro), 
achei que seria uma leitura interessante, mas tive uma 
surpresa ainda maior. Nunca imaginei que pequenos 
artigos isolados, cartas, entrevistas a jornais e revistas, 
e até mesmo convites, pudessem contar uma história, 
mas eles o fazem em várias passagens do livro. 

Tive a oportunidade de me sentir em plena Passo 
Fundo e acompanhar a evolução da ortopedia naquela 
cidade e em todo o Rio Grande do Sul. Conhecer o 
perfil de algumas personalidades desse local que, para 
mim, que sou de Recife, é uma terra muito distante. E 
outras terras ainda mais distantes são descritas de forma 
muito detalhada pela ótica do autor, que me pareceu 
muito observador nas suas viagens internacionais. 

Como membro da Sociedade de Ombro e Cotovelo 
desde 1996, quando concluí meu estágio na Santa Casa 
de São Paulo, vivenciei a organização do I Congresso 
Brasileiro da especialidade e pude me lembrar de vários 
fatos que fazem parte do início da Cirurgia de Ombro 
no Brasil e que foram descritos nesse livro. 

Além dos bastidores do 40O CBOTchê, que nos deu 
uma ideia da sua dedicação para fazer desse congresso 
o sucesso que foi, como um dos melhores da história 
da SBOT. 

Recomendo essa leitura, que certamente será muito 
proveitosa ao ortopedista que acompanha a evolução 
da sua especialidade e gosta de lembrar fatos recentes 
da história. E, ao autor, os parabéns e o incentivo 
para que continue a nos brindar com outras obras, 
ortopédicas ou não. 

Oyama Arruda Jr.
Recife – PE

Editor-associado do Jornal da SBOT
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Com a caneta na mão! 
Ideias e ações de um ortopedista engajado.
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Comissão de Ensino e Treinamento: Alberto Naoki Miyazaki (presidente), Vincenzo Giordano 
Neto, João Baptista Gomes dos Santos, Jamil Faissal Soni, César Rubens da Costa Fontenelle, Andre 
Pedrinelli, Wagner Nogueira da Silva, Fernando A. Mendes Façanha Filho, José Luis Amim Zabeu. 
Comissão de Dignidade e Defesa Profissional: Robson Paixão de Azevedo (presidente), Defesa 
Profissional: Carlos Alfredo Lobo Jasmin Leonardo Eulálio de Araújo Lima, João Eduardo Simionatto. 
Ética: Mário Jorge Lemos de Castro Lobo, Lauro Cosme dos Reis Filho, Renato de Brito Alencastro 
Graça. Honorários Médicos e CBHPM: Luiz Egidio Costi, Hélio Barroso dos Reis, Fábio Dal Molin, 
Comissão de Educação Continuada: Marco Antonio Percope de Andrade (presidente), Múcio 
Brandão Vaz de Almeida, Maria Isabel Pozzi Guerra, Sandro da Silva Reginaldo, Marcelo Tomanik 
Mercadante, Hélio Jorge Alvachian Fernandes, Rogerio Fuchs, Pedro Henrique Barros Mendes, 
Alexandre Fogaça Cristante, Gilberto Luís Camanho - RBO, Alberto Naoki Miyazaki - CET, Walter 
Manna Albertoni – Comissão Científica 42º CBOT – Presidente. Comissão de Controle de Material 
Ortopédico: Sergio Yoshimasa Okane (presidente), Nelson Franco Filho, João A. Matheus Guimarães, 
Edison Noboru Fujiki, Carlos Henrique Maçaneiro, Nelson Keiske Ono. Comissão de Congressos: 
Cláudio Santili, Moisés Cohen, Renato de Alencastro Graça, Paulo Lobo Junior, Osmar Avanzi. 
Comissão de Publicação e Divulgação: Cláudio Santili, Arnaldo José Hernandez, Fernando Baldy 
dos Reis (Sec. Adj)., Moisés Cohen, Gilberto Luís Camanho. Comissão de Estatuto e Regimentos: 
Karlos Celso Mesquita (presidente), Roberto Attílio Lima Santin, Osmar Pedro Arbix de Camargo, 
Jaime Wageck, Edison José Antunes, Ricardo Sprenger Falavinha. Comissão de Interatividade 
Social (Campanhas Públicas, Responsabilidade Social e Marketing): Osvandré Luiz Canfield 
Lech (Coord. E Ações Institucionais), Glaydson Godinho (Secretário Adjunto). Crianças: Miguel Akkari, 
Edílson Forlin. Adultos: José Sérgio Franco Marcelo Abagge. Atividades Esportivas: Aires Duarte 
Junior, Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral. Comissão de Tecnologia da Informação: Eduardo 
Sadao Yonamine (presidente), Clark Masakazu Yazaki, Marcelo Carvalho Krause Gonçalves, Sérgio 
Zylbersztejn, Luis Marcelo de Azevedo Malta, Ingo Schneider, Leonardo Cortes Antunes. Comissão 
Nacional de Benefícios e Previdência Social: Ricardo Esperidião (presidente), Pedro Péricles Ribeiro 
Baptista, Itiro Suzuki, Milton Valdomiro Roos, Salvador Luiggi Oliveira, Elson Sousa Miranda. Sub 
Comissão Especial: William Belangero, Carlos Henrique Ramos. Conselho Editorial da RBO da 
SBOT: Gilberto Luís Camanho (presidente), Akira Ishida, Helton Luiz A. Defino, Sérgio Luiz Checchia, 
José Sérgio Franco, Carlos Roberto Schwartsmann, Gildásio de Cerqueira Daltro. Conselho Editorial 
do Jornal da SBOT: Moisés Cohen (presidente), Sandro da Silva Reginaldo, Benno Ejnisman, Rodrigo 
Galinari, Rene Jorge Abdalla, Pedro Doneux Santos, Paulo Colavolpe. Comissão de Integração 
das Regionais: Adalberto Visco (presidente), Marcelo José C. Bezerra (Nordeste), Chang Chia Pó 
(Norte), Augusto Braga dos Santos (C. Oeste), Giana Silveira Giostri (Sul), Túlio Diniz Fernandes 
(SP), Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral (RJ), Marco Antonio de Castro Veado (MG). Comissão 
de Integração dos Comitês: Flávio Faloppa (presidente), Rogerio Teixeira (T. Desportiva), Ademir 
Schuroff (Joelho), Eduardo da Frota Carrera (Ombro), Augusto Cesar Monteiro (Pé), Anastácio Kotzias 
Neto, Jorge dos Santos Silva. Comissão Para Assuntos da AMB/CFM: Tarcisio E. Barros Filho 
(presidente), Akira Ishida, Arnaldo José Hernandez, Hélio Barroso dos Reis, Celso Hermínio Picado, 
Aloísio Fernandes Bonavides Jr., Gilberto Francisco Brandão, Mario Jorge Lemos de Castro Lobo. 
Comissão de Assuntos Internacionais: Reynaldo Jesus Garcia (presidente), José Sérgio Franco, 
Patricia M. de Moraes Barros Fucs, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Neylor Pace Lasmar, Marcos Esner 
Musafir, Fernando Baldy dos Reis. Comissão Especial de Implantação do Selo de Certificação de 
Qualidade: Marcos Esner Musafir (presidente), Armando Augusto de A.Teixeira, Gilberto Waisberg, 
Roberto Attilio de Lima Santin Márcio Passini Gonçalves de Souza, Michael Simoni, Nelson Franco Filho, 
João Maurício Barretto. Comissão de Ex-Presidentes: Gilberto Luis Camanho, José Sergio Franco, 
Neylor Pace Lasmar, Walter Manna Albertoni, Arlindo Gomes Pardini, Marcos Esner Musafir, Tarcisio 
E. P. Barros Filho, Romeu Krause Gonçalves. Comissão de Políticas Públicas: Paulo Lobo Júnior 
(presidente), Mário Lúcio Heringer Ronaldo Ramos Caiado, Francisco Ramiro Cavalcante, Verônica 
Fernandez Vianna, Henrique Mota Neto, Ivan Chakkour , Silvio Mendes. Sub-Comissão Especial 
– SUS: Sebastião Vieira da Silva, Carlos Alberto Almeida de Assunção, Eduardo Luis Cruells Vieira. 
Comissão de Diretrizes 2010: Roberto Sérgio de Tavares Canto (presidente), Rodrigo Montezuma 
C. de Assumpção, Osvaldo Guilherme Nunes Pires, Marcos Sakaki, José Octávio Soares Hungria João 
Carlos Belotti (Secretário Adjunto), Marcos Britto da Silva Susana dos Reis Braga, Amâncio Ramalho 
Júnior, Tabata de Alcântara, Epitácio Leite Rolim Filho, André Luis Fernandes Andujar.Comissão de 
Estudo Epidemiológicos em Ortopedia e Traumatologia: Geraldo Motta Filho (presidente), Caio 
Augusto de Souza Nery (Secretário Adjunto), Mauricio Kfuri Junior, Roberto Luiz Sobania, Robert 
Meves, Paulo Roberto B. de Toledo Lourenço, Helencar Ignácio. Comissão Especial de Censo 
do Exercício da Ortopedia: Rames Mattar Junior (presidente), Alceu Gomes Chueire (Secretário 
Adjunto), José Edilberto Ramalho Leite, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, Eriko Gonçalves Filgueira, 
Antonio Marcos Ferracini. Comissão Especial de Ensino de Graduação em Ortopedia: Osmar 
Avanzi (presidente), Flávio Faloppa, Osmar Pedro Arbix de Camargo, Olavo Pires de Camargo, Luiz 
Roberto Gomes Vialle, Luiz Antônio Munhoz da Cunha, José Sergio Franco, Carlos A. Vasconcelos 
Giesta, Saulo Monteiro dos Santos, Marcio Carpi Malta, Luiz Roberto Stigler Marczyk, Hamilton da 
Rosa Pereira, Roberto Sérgio de Tavares Canto, Marco Antonio Percope de Andrade. Comissão 
Especial de Registro Nacional de Próteses: Luiz Carlos Sobânia (presidente), Luiz Sérgio Marcelino 
Gomes, Roberto Sérgio de Tavares Canto, Silvio Neupert Maschke, Sergio Yoshimasa Okane, Marcus 
Vinicius Galvão Amaral. Comissão de Preceptores: Wilson de Mello Alves Junior (presidente), Rui 
Maciel de Godoy Junior (Sec. Adj.), Sérgio Mendonça, Rogerio Carneiro Bitar, Maria Fernanda Sylber 
Caffaro, André Kuhn, Romeu Krause Gonçalves. Conselho Fiscal 2010: Glaydson Gomes Godinho – 
Efet., Fernando Baldy dos Reis – Efet., Luiz Carlos Sobania – Efet., Pedro Péricles Ribeiro Batista–Supl., 
José Sérgio Franco - Supl., Romeu Krause Gonçalves – Supl.
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 Evento: 30º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão

 Data: 13 a 15 de Maio de 2010
 Local: Minascentro - Belo Horizonte - MG - Brasil
 Site: http://www.mao2010.com.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: 16º Congresso Brasileiro de Trauma 

Ortopédico
 Data: 20 a 22 de Maio de 2010
 Local: Hotel Deville - Cuiabá - MT - Brasil
 Site: http://www.sbot-mt.org.br
 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: III Congresso de Coluna do Centro 

Oeste e IV Jornada de Coluna de 
Brasília

 Data: 17 a 19 de Junho de 2010
 Local: Parlamundi - Brasília - DF - Brasil 
E vento: 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: III Congresso de Coluna Vertebral do 

Centro Oeste
 Data: 17 a 19 de Junho de 2010
 Local: Brasília - DF - Brasil 
Evento: VI Congresso Internacional de 

Artroplastia
 Data: 15 a 17 de Julho de 2010
 Local: Hotel Intercontinental Rio de Janeiro - Rio 

de Janeiro - RJ - Brasil
 Site: http://www.artroplastia.org.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: 17º Congresso Mineiro de Ortopedia
 Data: 11 a 14 de Agosto de 2010
 Local: Ouro Minas Place Hotel - Belo Horizonte - 

MG - Brasil
 Site: http://www.congressomineiro2010.com.br 
Evento:  XI Congresso Paranaense de 

Ortopedia e XIX Encontro Heinz 
Rucker da SBOT-PR

 Data: 12 a 14 de Agosto de 2010
 Local: Cascavel - PR - Brasil
 Site: http://www.sbotpr.org.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: 






