
Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Nº 93 mai/jun 2010

www.sbot.org.br

JO
RN

A
L 

d
A

SBOT

Aposentadoria por 
exposição à radiação. 
Saiba mais no portal da SBOT



XARELTO®, ORAL uma vez ao dia: Uma nova era na anticoagulação

Novo Joelho, Novo Quadril, novo nível 
de proteção contra os perigos do TEV1,2,3,4
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www.portaldatrombose.com.br
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 Contraindicação: doença hepática associada à coagulopatia. 
Interação medicamentosa: antimicótico azólico de uso sistêmico.
 XARELTO® (RIVAROXABANA)
APRESENTAÇÃO: CARTUCHO COM BLISTER CONTENDO 10 COMPRIMIDOS REVESTIDOS. COMPOSIÇÃO: CADA COMPRIMIDO REVESTIDO CONTÉM 10 MG DE RIVAROXABANA. INDICAÇÕES: XARELTO® (RIVAROXABANA) É INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE 
TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV) EM PACIENTES ADULTOS SUBMETIDOS A CIRURGIA ELETIVA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO OU QUADRIL. CONTRA-INDICAÇÕES: XARELTO®(RIVAROXABANA) É CONTRA-INDICADO EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE À 
RIVAROXABANA OU A QUALQUER OUTRO COMPONENTE DO PRODUTO, EM PACIENTES COM SANGRAMENTO ATIVO CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO, E EM PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA ASSOCIADA À COAGULOPATIA. SEU USO É CONTRA-INDICADO DU-
RANTE TODA A GRAVIDEZ. NÃO EXISTEM DADOS DISPONÍVEIS EM MULHERES LACTANTES, PORTANTO, SÓ PODE SER ADMINISTRADA DEPOIS QUE FOR DESCONTINUADA A AMAMENTAÇÃO. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: RISCO DE SANGRAMENTO - A RIVA-
ROXABANA DEVE SER UTILIZADA COM CAUTELA EM PACIENTES COM RISCO AUMENTADO DE SANGRAMENTO, TAIS COMO, DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS ADQUIRIDOS OU CONGÊNITOS, HIPERTENSÃO ARTERIAL GRAVE NÃO CONTROLADA, DOENÇA GASTRIN-
TESTINAL ULCERATIVA ATIVA, ULCERAÇÕES GASTRINTESTINAIS RECENTES, RETINOPATIA VASCULAR, HEMORRAGIA INTRACRANIANA OU INTRACEREBRAL RECENTE, ANORMALIDADES VASCULARES INTRAESPINAIS OU INTRACEREBRAIS, LOGO APÓS CIRURGIA 
CEREBRAL, MEDULAR OU OFTALMOLÓGICA. DEVE-SE TER CUIDADO SE OS PACIENTES FOREM TRATADOS CONCOMITANTEMENTE COM FÁRMACOS QUE INTERFEREM NA HEMOSTASIA, COMO OS ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS, OS INIBIDORES DA AGRE-
GAÇÃO PLAQUETÁRIA OU OUTROS ANTITROMBÓTICOS. QUALQUER QUEDA DE HEMOGLOBINA OU DA PRESSÃO ARTERIAL SEM EXPLICAÇÃO DEVE LEVAR À INVESTIGAÇÃO DE UM LOCAL COM HEMORRAGIA. ANESTESIA NEURAXIAL (EPIDURAL/ESPINAL) – APÓS 
A ANESTESIA NEURAXIAL OU UMA PUNÇÃO ESPINAL OS PACIENTES TRATADOS COM ANTITROMBÓTICOS CORREM RISCO DO DESENVOLVIMENTO DE UM HEMATOMA EPIDURAL OU ESPINAL QUE POSSA RESULTAR EM PARALISIA A LONGO PRAZO. O RISCO DESTES 
EVENTOS É AINDA MAIOR COM O USO DE CATETERES EPIDURAIS DE DEMORA OU PELO USO CONCOMITANTE DE FÁRMACO QUE AFETEM A HEMOSTASIA. O RISCO TAMBÉM PODE AUMENTAR POR PUNÇÃO EPIDURAL OU ESPINAL TRAUMÁTICA OU REPETIDA. UM 
CATETER EPIDURAL NÃO DEVE SER RETIRADO ANTES DE 18 HORAS APÓS A ÚLTIMA ADMINISTRAÇÃO DE RIVAROXABANA. A RIVAROXABANA DEVE SER ADMINISTRADA NO MÍNIMO 6 HORAS APÓS A REMOÇÃO DO CATETER. SE OCORRER PUNÇÃO TRAUMÁTICA, 
A ADMINISTRAÇÃO DA RIVAROXABANA DEVERÁ SER ADIADA POR 24 HORAS. ALTERAÇÃO RENAL - A RIVAROXABANA DEVE SER UTILIZADA COM CAUTELA EM PACIENTES COM ALTERAÇÃO RENAL MODERADA (CL CR 30-49 ML/MIN) QUE ESTEJAM RECEBENDO 
CO-MEDICAÇÕES QUE LEVAM AO AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE RIVAROXABANA NO PLASMA. EM PACIENTES COM ALTERAÇÃO RENAL GRAVE (CL CR < 30-15  ML/MIN), OS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE RIVAROXABANA PODEM ELEVAR-SE SIGNIFICATIVAMEN-
TE, O QUE PODE LEVAR A UM AUMENTO DO RISCO DE HEMORRAGIA, DEVENDO PORTANTO SER USADA COM CAUTELA. NÃO HÁ DADOS CLÍNICOS DISPONÍVEIS PARA PACIENTES COM ALTERAÇÃO RENAL GRAVE (CLCR < 15 ML/MIN), PORTANTO NÃO É RECO-
MENDADA NESTES PACIENTES. MEDICAÇÃO CONCOMITANTE - NÃO É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE RIVAROXABANA EM PACIENTES RECEBENDO TRATAMENTO CONCOMITANTE COM ANTIMICÓTICOS DO TIPO AZÓLICO OU INIBIDORES DAS PROTEASES DO 
HIV. INFORMAÇÃO SOBRE OS EXCIPIENTES - COMO ESTE MEDICAMENTO CONTÉM LACTOSE, OS PACIENTES COM PROBLEMAS HEREDITÁRIOS RAROS DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE OU À GALACTOSE NÃO DEVEM TOMAR ESTE MEDICAMENTO. GRAVIDEZ E 
LACTAÇÃO - É CONTRA-INDICADO O USO DE RIVAROXABANA NA GRAVIDEZ E SÓ PODE SER ADMINISTRADA DEPOIS DE DESCONTINUADA A AMAMENTAÇÃO. MULHERES EM IDADE FÉRTIL - A RIVAROXABANA DEVE SER UTILIZADA SOMENTE COM UMA 
CONTRACEPÇÃO EFICAZ. ALIMENTOS E LATICÍNIOS - A DOSE DE 10 MG DE RIVAROXABANA PODE SER TOMADA COM OU SEM ALIMENTOS. REAÇÕES ADVERSAS: A SEGURANÇA DE 10 MG DE RIVAROXABANA FOI AVALIADA EM TRÊS ESTUDOS FASE III QUE 
INCLUÍRAM 4.571 PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL OU JOELHO, TRATADOS POR ATÉ 39 DIAS. NO TOTAL, DE CERCA DE 14% DOS PACIENTES TRATADOS APRESENTARAM REAÇÕES ADVERSAS. REAÇÕES ADVERSAS FRE-
QUENTES (≥1% A <10%)  SÃO ANEMIA, NÁUSEA, AUMENTO DA GGT, AUMENTO NAS TRANSAMINASES, E HEMORRAGIA PÓS-PROCEDIMENTO (INCLUINDO ANEMIA PÓS-OPERATÓRIA E HEMORRAGIA NA INCISÃO). REAÇÕES POUCO FREQUENTES(≥0,1% A <1%) 
SÃO TROMBOCITOPENIA, TAQUICARDIA, CONSTIPAÇÃO, DIARRÉIA, DOR ABDOMINAL E GASTRINTESTINAL, DISPEPSIA, BOCA SECA, VÔMITOS, EDEMA LOCALIZADO, MAL-ESTAR, FEBRE, EDEMA PERIFÉRICO, SECREÇÃO NAS INCISÕES, AUMENTO DA LIPASE, AUMEN-
TO DA AMILASE, BILIRRUBINA, DHL, FOSFATASE ALCALINA, DOR NAS EXTREMIDADES, TONTURA, CEFALÉIA, SÍNCOPE, ALTERAÇÃO RENAL (INCLUINDO AUMENTO DA CREATININA E DA URÉIA), PRURIDO, ERUPÇÃO CUTÂNEA, URTICÁRIA, HIPOTENSÃO, HEMORRAGIA 
(INCLUINDO HEMATOMA E CASOS RAROS DE HEMORRAGIA MUSCULAR), HEMORRAGIA NO TRATO GASTRINTESTINAL, HEMATÚRIA, HEMORRAGIA DO TRATO GENITAL E EPISTAXE. REAÇÕES RARAS (≥ 0,01% A <0,1%) SÃO FUNÇÃO HEPÁTICA ANORMAL, DERMA-
TITE ALÉRGICA, AUMENTO DA BILIRRUBINA CONJUGADA, DISTÚRBIOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS, DO TECIDO CONJUNTIVO E DOS OSSOS. EM OUTROS ESTUDOS CLÍNICOS COM RIVAROXABANA, FORAM RELATADOS CASOS ISOLADOS DE HEMORRAGIA DA 
ADRENAL E HEMORRAGIA CONJUNTIVAL, ALÉM DE HEMORRAGIA FATAL EM ÚLCERA GASTRINTESTINAL; FORAM RAROS OS CASOS DE ICTERÍCIA E DE HIPERSENSIBILIDADE E HEMOPTISE FOI POUCO FREQÜENTE. FORAM REPORTADOS SANGRAMENTOS INTRACRA-
NIAIS (ESPECIALMENTE EM PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E/OU SOB AGENTES ANTIHEMOSTÁTICOS CONCOMITANTEMENTE) QUE EM CASOS ISOLADOS PODEM SER POTENCIALMENTE FATAIS. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O USO CONCOMITAN-
TE DE RIVAROXABANA COM INIBIDORES POTENTES DO CYP 3A4 E INIBIDORES DE P-GP PODE LEVAR À REDUÇÃO DA DEPURAÇÃO HEPÁTICA E RENAL E, DESTE MODO, A AUMENTO SIGNIFICATIVO DA EXPOSIÇÃO SISTÊMICA. PORTANTO, A RIVAROXABANA NÃO É 
RECOMENDADA EM PACIENTES QUE ESTEJAM RECEBENDO TRATAMENTO SISTÊMICO CONCOMITANTE COM ANTIMICÓTICOS DO TIPO AZÓLICO OU INIBIDORES DE PROTEASES DO HIV. A CO-ADMINISTRAÇÃO DE RIVAROXABANA COM O INDUTOR POTENTE DE 
CYP 3A4 E DE P-GP, RIFAMPICINA, LEVOU A UMA DIMINUIÇÃO APROXIMADA DE 50% DA AUC MÉDIA DA RIVAROXABANA, HAVENDO DIMINUIÇÕES PARALELAS EM SEUS EFEITOS FARMACODINÂMICOS. O USO CONCOMITANTE DE RIVAROXABANA COM OUTROS 
INDUTORES POTENTES DO CYP 3A4, POR EXEMPLO, FENITOÍNA, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL OU ERVA DE SÃO JOÃO, TAMBÉM PODE LEVAR A UMA DIMINUIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE RIVAROXABANA. A DOSE DE 10 MG DE RIVAROXABANA 
PODE SER TOMADA COM OU SEM ALIMENTOS. INTERAÇÕES COM TABACO E ÁLCOOL - NÃO FOI REALIZADO ESTUDO FORMAL SOBRE A INTERAÇÃO COM TABACO OU ÁCOOL, UMA VEZ QUE INTERAÇÃO FARMACOCINÉTICA NÃO É PREVISTA. PORTANTO NÃO 
HÁ DISPONÍVEL NENHUMA INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE O USO CONCOMITANTE DE ÁLCOOL E TABACO. POSOLOGIA: A DOSE RECOMENDADA PARA PREVENÇÃO DE TEV EM CIRURGIA ORTOPÉDICA É UM COMPRIMIDO DE 10 MG UMA VEZ AO DIA, COM 
OU SEM ALIMENTO. A DOSE INICIAL DEVE SER TOMADA 6 A10 HORAS APÓS A CIRURGIA, CONTANTO QUE TENHA SIDO ESTABELECIDA A HEMOSTASIA. - VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - ESTE TEXTO É O RESUMO DA BULA REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. PARA INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES, MOTIVOS PARA INTERRUPÇÃO, INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS, HIPERSENSIBILIDADE E SUPERDOSAGEM, DENTRE OUTRAS, CONSULTE A BULA DO PRODUTO, OUTROS DE 
NOSSOS IMPRESSOS MAIS DETALHADOS OU TELEFONE PARA O SAC (0800-7021241). REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 1) ERIKSSON BI, BORRIS LC, FRIEDMAN RJ ET AL. RIVAROXABAN VERSUS ENOXAPARIN FOR THROMBO-
PROPHYLAXIS AFTER HIP ARTHROPLASTY. N ENGL J MED 2008; 358:2765–75. 2) KAKKAR AK, BRENNER B, DAHL OE ET AL. EXTENDED DURATION RIVAROXABAN VERSUS SHORT-TERM ENOXAPARIN FOR THE PREVENTION OF 
VENOUS THROMBOEMBOLISM AFTER TOTAL HIP ARTHROPLASTY: A DOUBLE-BLIND, RANDOMISED CONTROLLED TRIAL. LANCET  2008; 372:31–9. 3) LASSEN MR, AGENO W, BORRIS LC ET AL. RIVAROXABAN VERSUS ENOXA-
PARIN FOR THROMBOPROPHYLAXIS AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY. N ENGL J MED  2008; 358:2776–86. 4) TURPIE AGG, LASSEN MR, DAVIDSON BL ET AL. RIVAROXABAN VERSUS ENOXAPARIN FOR THROMBOPROPHYLA-
XIS AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY (RECORD4): A RANDOMISED TRIAL. LANCET 2009; 373: 1673–80. - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À CLASSE MÉDICA. - MS 1.7056.0048 - 31 Agosto 2009/1136/BR
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Campanhas SBOT
A SBOT tem a missão de informar e orientar a população. Confira os principais trabalhos 
realizados em prol da população Págs. 17 e 18

Internet 
Saiba como navegar pela internet de for-
ma segura e aproveite as vantagens dessa 
ferramenta de comunicação  Págs. 22 e 23
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Envie comentários sobre as matérias publicadas neste número do Jornal da 
SBOT por e-mail (imprensa@sbot.org.br), FAX (0800 7277268) ou por carta 
(Al. Lorena, 427 – 14º – CEP 01424-000 – São Paulo – SP). Sua participação 
é fundamental para tornar o SEU JORNAL DA SBOT ainda melhor! 

Comente as notícias publicadas nesta edição

Painel Profissional
O site da SBOT disponibiliza um espaço para divulgar oportunidades de trabalho. Se sua 
clínica ou hospital precisa de ortopedistas, basta enviar um e-mail com as informações 
para sbot@sbot.org.br. 
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3Maio / Junho 2010O Jornal da SBOT já está adotando as novas regras de ortografia da língua portuguesa

23º COTESP
Congresso 
paulista reuniu 
mais de 700 
ortopedistas 

Pág. 10
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Em nosso último editorial, fizemos referência ao “médico 
liberador de guias”, pelo que recebemos muitas palavras de 
apoio. Lamentavelmente esses “colegas” continuam se omi-
tindo sob o escudo das seguradoras e convênios médicos e 
nós continuamos pedindo para que apareçam e mostrem 
sua cara. 

Neste número, encontramos as importantes opiniões de três 
decanos de nossa Ortopedia: Dr. Sobânia, Santim e Karlos 
Mesquita. Entrevistamos a Dra. Mayana Zatz, que nos traz 
novidades da genética humana relacionada à Ortopedia. 

Interessantes temas são abordados como os Avanços da 
Internet, CBHPM, Campanhas da SBOT interagindo com a 
população. 

Nosso grande correligionário George Bittar escreve um inte-
ressantíssimo e imperdível artigo que atinge a todos nós. 
Você terá a oportunidade de conhecer o Morro de São Paulo, 
na Bahia, com preciosas dicas dadas pelo ortopedista Paulo 
Colavolpe. 

Flávio Faloppa tem tido importante papel na interação dos comi-
tês e regionais, fortalecendo os pilares da nossa sociedade.    

Por fim, nos congratulamos com todos os colegas que estão 
à frente da organização do nosso próximo congresso brasi-
leiro, que com certeza já é sucesso. 

Boa leitura! 

Abraços a todos, 

Moisés Cohen 

Moisés Cohen

SBOT de todos nós
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Geni e O Zepelim
Chico Buarque

Joga pedra na Geni
Joga pedra na Geni

Ela é feita pra apanhar
Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um
Maldita Geni

A Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia (SBOT) mani-
festa preocupação com a pesquisa 
contratada pelo Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp) e publicada no 
jornal Folha de S.Paulo sob o título 
“Quase metade dos médicos receita 
o que a fábrica indica”. A SBOT 
questiona a postura do Cremesp 
ao realizar a pesquisa e, mais ainda, 
as razões para a sua publicação de 
maneira sensacionalista, dando a 
entender que toda a classe médica 
é subordinada às empresas, e dei-
xar pairar suspeitas de que o alto 
custo dos procedimentos pratica-
dos por hospitais, planos de saúde 
e fornecedores de materiais é culpa 
do médico. 

Esta sociedade compreende que 
as informações publicadas na 

imprensa nem sempre expressam o 
que de fato foi dito pelos entrevis-
tados e espera que este tenha sido 
o caso, pois são surpreendentes 
as declarações atribuídas ao presi-
dente do Cremesp, de que “para 
boa parte [dos médicos], a única 
forma de atualização é a propa-
ganda de laboratório. E com ela 
vêm os presentes, os brindes. Isso 
tomou uma dimensão maior, mais 
promíscua, quando as receitas 
passaram a ser monitoradas” (sic). 
Mais preocupante ainda é a decla-
ração atribuída ao coordenador da 
pesquisa, Bráulio Luna Filho, de 
que “na troca de favores, o médico 
pode receitar um medicamento que 
tenha a mesma eficácia clínica do 
que o concorrente, mas que custa 
mais caro” (sic).

 A desconfiança que o Cremesp 
tenta imputar aos médicos feliz-
mente não é compartilhada pela 
população. Diversas pesquisas de-
monstram que a classe médica está 
entre as instituições mais confiáveis 
do Brasil. Levantamento do Ibope 
em 2005 mostrou que os médicos 
constituem a classe mais confiá-
vel para os brasileiros, com 81% 
de credibilidade, mais até do que 
a própria Igreja Católica, segunda 
instituição com maior confiança 
(71%), seguida pelas Forças Arma-
das (69%). No ano passado, pes-
quisa publicada pela revista Época 
Negócios deu aos médicos o ter-
ceiro lugar entre as instituições mais 
confiáveis, com 82% de credibili-
dade, atrás apenas dos bombeiros 
(95%) e dos carteiros (90%). 

Certamente é este um dos fatores 
pelos quais cada vez mais estran-
geiros procuram o Brasil para rea-
lizar tratamentos de saúde, como 
revelou a revista Veja em sua edição 

de 3 de junho de 2010. Utilizando 
dados do Ministério da Saúde, Veja 
afirma que cerca de 200 mil estran-
geiros vieram ao Brasil para tratar 
a saúde no último ano, em virtude 
da “qualidade dos serviços e aco-
lhimento dos médicos brasileiros”. 

A SBOT condena eventuais rela-
ções comerciais que os médicos 
possam ter com o setor industrial, 
hospitalar e/ou agentes da saúde 
suplementar que sejam lesivas 
aos interesses dos pacientes, mas 
entende, também, que o Cremesp 
extrapolou suas competências. É 
direito do paciente receber bom 
atendimento e o médico, dentro 
dos preceitos éticos e morais con-
tidos no Código de Ética Médica, 
tem de prescrever o que julgar mais 
adequado ao paciente visando a 
cura e melhor qualidade de vida. 
Entendemos que o profissional 
pode e deve, sempre que possível, 
levar em consideração a condição 
socioeconômica do paciente nas 
suas prescrições, mas preserva sem-
pre a indicação de maior evidência 
no sucesso do tratamento. 

Se o Cremesp possui provas de 
que determinados médicos trocam 
favores com a indústria, “prejudi-
cando o paciente”, deve agir com 
o rigor que a lei e a pertinência 
lhe conferem, na qualidade de 
órgão fiscalizador do exercício da 
Medicina, em respeito aos bons 
profissionais que agem dentro dos 
princípios éticos e morais em bene-
fício dos pacientes, que merecem e 
recebem nossa dedicação, respeito, 
trabalho e retidão. 

Em 2010, você é a SBOT 
e a SBOT é para você!

 Cláudio Santili
Presidente da SBOT

Manifesto em prol 
do bom profissional

Cláudio Santili



Mais uma vez o Jornal da SBOT questiona médicos da Sociedade sobre os assuntos pertinentes à realidade da 
Ortopedia e Traumatologia. Confira abaixo o ponto de vista de três membros renomados da SBOT sobre a relação 
médico-paciente, as subespecialidades na Ortopedia e a tabela de honorários médicos. Envie comentários e o seu 

ponto de vista para o e-mail: imprensa@sbot.org.br.

1) Quais grandes avanços o senhor pode citar desde o início de sua prática em Ortopedia e Traumatologia, incluindo 
prática clínica, cirúrgica e de diagnóstico? 

2) Qual a sua opinião sobre as subespecialidades em Ortopedia, tão fortalecidas hoje em dia? 

3) O que o senhor acha que mudou na relação médico-paciente? 

4) Qual é a sua opinião sobre a tabela de honorários médicos pagos pelo SUS e convênios? Qual é a sua sugestão para 
melhorar? 

5) Que conselhos daria para os novos profissionais em Ortopedia e Traumatologia? 

ENTREVISTADOS

QUESTÕES
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Ponto de Vista

Roberto Atílio Lima Santin
72 anos – Ortopedista de São Paulo, SP 

1) Notáveis avanços ocorreram 
desde que iniciei minha prática 
em Ortopedia e Traumatologia 
nos idos de 1966. Sem dúvida, 
a tecnologia mudou de modo 
marcante a nossa especialidade, 
ampliando conhecimentos que, 
bem utilizados, nos permitem 

atender melhor os nossos pacientes. A artrosco-
pia, as artroplastias, a tomografia computadori-
zada, a ressonância magnética, os novos materiais 
e outros mais nos são hoje de extrema valia.

2) As subespecialidades adquiriram grande importân-
cia, sendo consagradas no nosso dia a dia, porém 
infelizmente conduz a situações não desejáveis 
como à diminuição do ortopedista generalista e 
ao início precoce da subespecialização, que acaba 
“desmembrando” o corpo humano, distorcendo o 
raciocínio, levando a um diagnóstico incorreto. A 
SBOT tem o dever de manter o alerta deste fato.

3) Neste contexto geral, a relação médico-paciente 
se alterou substancialmente. O respeito quase 
absoluto para com o médico ficou no passado, os 

pacientes são menos crédulos, procuram ter ciên-
cia de seus problemas pelos meios de comunicação 
(leia-se internet), buscam uma outra opinião e às 
vezes chegam a questionar a conduta do profissio-
nal. Uma das consequências é o crescente número 
de processos legais contra nós, médicos. Talvez o 
ponto mais importante do afastamento dos médi-
cos e pacientes sejam os planos de saúde, mas isso 
é uma outra história.

4) Os honorários médicos pagos pelo SUS e planos 
de saúde são baixos demais, incompatíveis com 
uma vida digna e com a necessidade de atuali-
zação tão fundamental ao profissional médico. 
Um dos efeitos nocivos da baixa remuneração é 
obrigar o médico a atender um número excessivo 
de pacientes, com a consequente perda da quali-
dade. Como melhorar? As palavras mágicas são: 
continuar a lutar, aprimorar sempre e dedicação, 
muita dedicação.

5) Meu conselho aos ortopedistas mais jovens é a 
busca constante do conhecimento, pois só ele 
permite a boa prática médica e a nossa realização 
profissional. Um futuro feliz a todos.
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Luiz Carlos Sobania
73 anos – Ortopedista de Curitiba, PR 

1) Eu me formei em Medicina em 
1961 e, de acordo com a época, 
fiz o meu treinamento em Ortope-
dia e Traumatologia e depois em 
Cirurgia da Mão. Exerci em um 
primeiro momento Traumatologia 
em plantões, cuidei da Ortopedia 
Pediátrica e da Cirurgia da Mão. 

Era uma época em que o que valia mesmo era a 
clínica, pois o exame de imagem era a radiografia 
simples, a radiografia contrastada e a tomografia 
com cortes definidos. O médico tinha que fazer um 
exame detalhado se quisesse fazer um diagnóstico 
adequado. Por isso se desenvolveram as manobras 
do exame físico em busca de sinais que levassem ao 
diagnóstico. O que realmente melhorou foi a vinda 
da tomografia computadorizada e depois da res-
sonância magnética, isto nos últimos 20 anos, que 
passaram a ser complementos muitas vezes indis-
pensáveis, principalmente no diagnóstico de tumo-
res, e ajudaram no planejamento do tratamento 
cirúrgico de vários procedimentos. Com a possi-
bilidade de melhor diagnóstico, se desenvolveram 
técnicas cirúrgicas mais agressivas e mais resoluti-
vas, principalmente no campo da coluna vertebral. 
Aliado a isso, o desenvolvimento de materiais de 
implantes, a começar na década de 70 pelas próte-
ses totais de quadril e finalizando na fixação de fra-
turas mais complexas, na ultima década. Na década 
de 80, o desenvolvimento da artroscopia diminuiu 
o risco cirúrgico, bem com a possibilidade de uma 
recuperação mais precoce.

2) No início de minha vida como ortopedista, eu con-
seguia estar em dia cientificamente com a Ortopedia 
Pediátrica, com o Trauma e com a Cirurgia da Mão, 
facilitada pelo início de minha carreira universitária, 
que de uma forma ou outra me obrigava a estu-
dar, mas já não dava para atender a tudo e, com o 
tempo, cada vez mais me dediquei ao Trauma e na 
especialidade de Cirurgia da Mão. A partir de 1985, 
praticamente não dava mais para acompanhar a 
Ortopedia Pediátrica. Ficaram as subespecialida-
des cada vez mais fortalecidas, o que é uma pena 
devido ao aumento de uma tecnologia nem sempre 
fundamental e pela própria pressão da sociedade, 
que cada vez mais exige resultados melhores e você 

tende a saber mais de cada vez menos. A subespe-
cialidade afasta o médico da Ortopedia geral e tería- 
mos que generalizar mais, pois grande parte de 
nosso país necessita de ortopedistas que saibam tra-
tar de 70% dos problemas ortopédicos, que chama-
mos de média complexidade e que não necessitam 
de tanta tecnologia, o que acontece principalmente 
com a Traumatologia.

3) Desde quando comecei a atuar até os dias de hoje, 
mudou muito, pois a relação era muito mais direta. 
Você atendia no hospital público ou beneficente, que 
era por salário ou por doação nas santas casas. Com 
a vinda dos convênios e do SUS, a relação passou a 
ser indireta, com um intermediário. Entre o paciente 
e o médico, tem o sistema que regula a relação. O 
paciente virou um caso. Quem atende nem sempre é 
quem trata. Tem o pronto atendimento que é efetu-
ado por plantões, como na emergência, e então vira 
um atendimento sintomático e o paciente é enca-
minhado ou para os grupos que de uma forma ou 
outra consegue identificar, ou para o sistema onde o 
paciente acaba não sabendo quem é o seu médico e 
para onde vai ser encaminhado, vai para quem tem 
vaga, não sabe o nome e vice-versa. No tempo do 
Inamps, quando o paciente recebia a AIH, o sistema 
era montado para ele procurar o hospital e o médico 
que quisesse. A ideia privilegiava a autonomia do 
paciente. Nunca funcionou, pois como o sistema con-
trola? Muda-se em benefício da boa administração.

 A relação vai ficando impessoal, lógico que não é 
tudo assim, mas boa parte é e é uma pena.

4) Em minha opinião, a tabela só funcionou quando 
no início era atrelado um reajuste, que acompa-
nhava o salário mínimo. Depois, não mais podendo 
atrelar a um índice, não funcionou, pois ou não se 
fazia um reajuste, ou este era irrisório. Hoje, com 
uma defasagem de dez anos, nenhuma tabela fun-
ciona. Mesmo com o reajuste de 100%, não se 
retrata a realidade do trabalho. As tabelas come-
çaram a premiar a tecnologia, que veio para faci-
litar o trabalho e não para tornar difíceis os atos. 
Os produtos importados que chegam ao Brasil por 
R$ 350 são repassados ao consumidor por mais de 
R$ 3 mil, havendo uma variação de valores na área 
ortopédica para o mesmo produto, dependendo 
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da região. O procedimento envolve o distribuidor, 
o médico, o convênio e o hospital, e o médico não 
sabe quanto realmente custa o material. Os convê-
nios têm reajustes, e os pacientes não estão tendo 
o recurso necessário paga pagar mais, e os reajus-
tes ficam só no plano, não são passados para os 
médicos, não há regra. Solução: repensar e refor-
mular o SUS. Acredito que no sistema a solução é 
pagar por salário com todos os seus direitos. Con-
vênios: os médicos têm que se organizar em asso-
ciações e estabelecer o seu preço. Em suma, lutar 
pelo SUS de tal maneira que, melhorando o atendi-
mento, a população preferirá o SUS, e o convênio 
ou melhora ou acaba. Vamos usar a nossa mente e 
a nossa força. Como está, não tem saída.

5) Se conselho fosse bom, não se dava. Mas o que eu 

aconselho é que o médico tem que ser mais huma-
nista, olhar o paciente nos seus olhos e tratar a pes-
soa como um todo e não como partes. O punho é 
de um todo que tem alma, sofrimento, alegrias e 
tristezas. Com o passar do tempo, eu percebo esta 
necessidade. Eu converso mais com os meus pacien-
tes, ouço bem a sua história e considero o exame 
clínico como a parte mais importante, e o exame 
complementar como complementar. Acredito que 
devamos indicar o tratamento quando tivermos a 
certeza de que o paciente entendeu a proposição. Se 
não for urgente, só marcar a cirurgia para a próxima 
semana, para que o paciente tenha tempo de aceitar 
ou recusar o tratamento. Para ele poder até ouvir 
uma segunda opinião e, se com uma semana aceitar, 
ele assina contrato com você e fará tudo o que for 
indicado. Como seres humanos, sejamos humanos.

Karlos Mesquita
69 anos – Ortopedista do Rio de Janeiro, RJ 

1) Sou contemporâneo de uma ver- 
dadeira revolução na Ortopedia 
e Traumatologia. Assim, no trata-
mento das fraturas houve um pro-
gresso extraordinário capitaneado 
pelo grupo AO, com as osteossín-
teses estáveis, que tornaram desne-
cessárias as imobilizações externas, 

as técnicas minimamente invasivas que diminuem 
a morbidade dos procedimentos cirúrgicos, placas 
LCP para os casos de osteoporose, fixadores exter-
nos para fraturas expostas ou alongamento ósseo. 
Quanto ao tratamento da artrose, outro aspecto 
marcante foi o desenvolvimento das artroplastias, 
que tanto contribuem para a melhoria da qualidade 
de vida dos pacientes. Outra conquista importante 
foi a artroscopia, que tem permitido o tratamento 
das afecções articulares com menor risco e sofri-
mento para os pacientes. No terreno do diagnóstico, 
vimos surgirem o ultrassom, a tomografia computa-
dorizada, a ressonância magnética, a cintilografia e 
o pet scan. Acrescentam-se os substitutos sintéticos 
do osso, produtos criados por engenharia tissular 
e expectativa do emprego da terapia gênica para 
doenças até então incuráveis.

2) As subespecialidades são decorrência dessa verda-
deira explosão do conhecimento científico médico, 

que tornou impossível para o profissional se manter 
atualizado em todas as áreas da Ortopedia e Trau-
matologia. Com isso, ganham os pacientes, que são 
tratados por ortopedista com maior conhecimento e 
experiência em sua área de atuação.

3) A baixa remuneração dos médicos levou à sobre-
carga de trabalho na tentativa de, por meio de maior 
volume de atendimentos, conseguir ganhar o bas-
tante para ter uma vida digna. Com isso, o tempo 
dedicado a cada consulta tornou-se menor, o que 
prejudica a tão importante relação médico-paciente 
e o desempenho profissional.

4) A remuneração dos ortopedistas, principalmente pelo 
SUS e pelos convênios, é aviltante e não faz justiça ao 
investimento intelectual necessário para ser um bom 
ortopedista, como é o caso dos membros de nossa 
Sociedade. A solução passa pela mobilização perma-
nente em busca de uma remuneração mais justa.

 
5) Exerçam nossa especialidade com muito entusiasmo 

e orgulho, pois nosso papel é de fundamental impor-
tância para a saúde dos brasileiros. O impacto na 
saúde da população das lesões traumáticas e dege-
nerativas é imenso e temos que assumir um papel 
pró-ativo, tanto no tratamento como na prevenção 
das mesmas.



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.
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23º COTESP: 
Encontro da Ortopedia

De 10 a 12 de junho foi reali-
zado o 23º Congresso de Ortope-
dia e Traumatologia do Estado de 
São Paulo (COTESP) no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo, SP. Pela primeira vez na capi-
tal paulista, o congresso reuniu mais 
de 700 ortopedistas interessados 
em atualização científica e novida-
des na Ortopedia e Traumatologia. 
Segundo Kodi Kojiima, coorde-
nador do congresso, “o fato de o 
evento ter acontecido na capital foi 
uma ótima oportunidade para mais 
profissionais participarem, além de 
permitir que o estado tivesse um 
congresso à altura da sua represen-
tatividade científica”. 

A programação científica, coor-
denada por Akira Ishida, foi vol-
tada para o especialista generalista. 
Foram realizadas 16 miniconferên-
cias, oito mesas-redondas moder-
nas, 15 conferências internacionais, 
62 temas livres e 57 pôsteres. Foram 
abordados os mais variados temas, 
proporcionando uma atualização 
completa do ortopedista. Os con-
vidados estrangeiros Ralph Hertel 
(Suíça), James B. Hunter (Inglaterra) 
e Donald Shelbourne (Estados Uni-
dos) palestraram sobre os temas ofi-
ciais “Trauma Pediátrico”, “Joelho 
no Esporte” e “Lesões Degenerati-
vas do Ombro”. “O ortopedista que 
participou do COTESP pôde contar 
com alto nível científico na progra-
mação”, ressalta o presidente da 
SBOT-SP, Túlio Diniz Fernandes. 

Também foi destaque do COTESP 
a palestra de abertura, realizada por 
Vilfredo Schurmann, economista 
que, aos 35 anos, trocou uma car-

Congresso paulista 
reuniu as lideranças da 

Ortopedia paulista 
e nacional durante três 

dias de evento

reira bem-sucedida pelo prazer de 
desfrutar uma vida de aventuras, 
em seu próprio barco, junto com 
a família, navegando pelo mundo. 
Durante a palestra, Schurmann con-
tou, com muito bom humor, diver-
sas situações por que passou no seu 
veleiro junto com sua família e sua 
equipe. Segundo ele, o maior desa-
fio durante a viagem foi a convivên-
cia em um pequeno espaço. “Por 
isso, instituí o momento do café da 
manhã para resolvermos os confli-
tos de relacionamento”, disse. Base-
ado em sua experiência de vida, o 
navegador agradou toda a plateia 
dando dicas de planejamento, moti-
vação, qualidade de vida, espírito de 
equipe, entre outros assuntos.

Kodi Kojima, coordenador do 23° COTESP 

Akira Ishida, Túlio Diniz Fernandes, Cláudio Santili e Osvandré Lech durante abertura do evento
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Os avanços da Genética
O Jornal da SBOT entrevistou 

a doutora Mayana Zatz, coorde-
nadora do Centro de Estudos do 
Genoma Humano do Departa-
mento de Genética e Biologia Evo-
lutiva do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo (USP), 
sobre Genética, células IPS e os 
benefícios para a Ortopedia e Trau-
matologia. Atualmente, suas linhas 
de pesquisa são: Estudo genético 
molecular em doenças neuromus-
culares e neurológicas; Estudo da 
expressão de genes relacionados 
a doenças neuromusculares em 
linhagens de células-tronco obtidas 
de indivíduos normais e pacientes 
afetados; Estudo da expressão de 
genes relacionados à diferenciação 
de células-tronco adultas em células 
musculares; e Estabelecimento de 
linhagens de células-tronco huma-
nas embrionárias e adultas para a 
obtenção de celulas musculares. 

O que são células IPS e como podem 
ser obtidas? 

As células IPS (do inglês induced 
pluripotent stem-cells) são células 
que são reprogramadas para se 
comportar como células embrioná-
rias. As células IPS, que traduzindo 
do inglês significa “células pluri-

potentes induzidas”, são células 
já maduras que são induzidas a 
perder essa especialização e voltar 
a ser uma célula imatura, seme-
lhante à célula-tronco encontrada 
no embrião. As células IPS podem 
ser obtidas através de uma célula 
madura, como por exemplo uma 
célula da pele, que é induzida a 
perder sua especialização e voltar 
a ser uma célula imatura seme-
lhante à célula-tronco encontrada 
no embrião.

Qual é a sua expectativa em relação 
à utilização das “células-tronco plu-
ripotentes induzidas” (células IPS) 
na formação de osso, músculo ou 
cartilagem? 

Teoricamente, essas células têm o 
potencial de formar qualquer tecido. 
Por enquanto não se pode pensar 
em usar essas células para terapia, 
somente para pesquisa. Podemos 
gerar músculo e cartilagem a partir 
das células-tronco adultas e estamos 
fazendo isso há bastante tempo. 
Conseguimos gerar músculo e car-
tilagem a partir de células-tronco 
retiradas de tecido adiposo ou de 
cordão umbilical. 

Quais os benefícios que a Genética 

traz para a Ortopedia e Traumato-
logia? 

A Genética estuda os genes. A 
Genética, ao estudá-los, identifica 
genes com defeitos que podem ser 
corrigidos. Em relação às células-
tronco, é a oportunidade de subs-
tituir tecidos que estejam com pro-
blemas ou auxiliar a regeneração 
de músculos, ossos e cartilagens. 
São possibilidades que achamos 
que vamos conseguir através das 
células-tronco. 

de maneira geral, quais são os avan-
ços relacionados à Ortopedia? 

Os avanços estão em se conse-
guir fazer esses tecidos, como mús-
culo e cartilagem. 

O que há de evidências na aplicação 
clínica da Genética? 

Aplicação clínica que a gente 
tem é que toda vez que você faz o 
diagnóstico de uma doença gené-
tica, você pode saber se existe 
risco de repetição daquela doença 
naquela família. Com essa identi-
ficação, pode-se prevenir o nasci-
mento de novos afetados e isso é 
muito importante, principalmente 
quando relacionado a doenças 
graves. 

Mayana Zatz
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Novidades para o 42º CBOT

Cada vez mais próximo de sua realização, o 42º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumato-
logia apresenta novos detalhes que instigam todos os ortopedistas brasileiros. “O evento promete 
atualização científica de qualidade”, ressalta o presidente do congresso, Paulo Lobo. 

A programação científica está sendo comandada por Walter Albertoni, presidente da Comissão 
Científica, num trabalho conjunto com a Comissão de Educação Continuada, presidida por Marco 
Antonio Percope. Segundo Walter Albertoni, o congresso terá quatro temas oficiais e 24 temas de 
atualização, além de conferências internacionais e mesas-redondas modernas. 

12 Maio / Junho 2010

Confira novos detalhes do congresso

CONVIDADOS INTERNACIONAIS CONFIRMADOS

TEMAS OFICIAIS

INSCRIçõES: 

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.cbot2010.com.br. 
Para os sócios quites da SBOT que se inscreverem até o dia 31 de julho, o valor da inscrição é de R$ 400.

Prof. dr. Freddie 
Fu (EUA)

Prof. dr. Lee 
Osterman (EUA)

Prof. dr. Anthony 
Catterall 

(Inglaterra)

Prof. dr. Miklós 
Szendroi 
(Hungria)

Prof. dr. Pierre 
Hoffmeyer 

(Suiça)

Prof. dr. Karl-
Göran Thorngren 

(Suécia)

Pro f. dr. Philippe 
Neyret (França)

dr. Manuel 
Cassiano Neves 

(Portugal)

dr. Hernán 
Guzmán (Chile)

dr. Tomas Alonso 
(Paraguai)

• Háluxvalgo    • Fratura da diáfese do fêmur    • Fratura do planalto tibial
• Displasia do desenvolvimento do quadril 
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“No dia do meu aniversário, com minha camisa do 
Mengão autografada pelos hexacampeões e com 
meus dois filhotes... Tem presente melhor?”

Tiago de Morais Gomes 
Fortaleza, CE

“Ano de 2002... Ano de Copa do Mundo no Japão! 
Além de ser goleiro do meu time do coração, Palestra 
Itália, foi um dos responsáveis pela conquista do pen-
tacampeonato. South Africa 2010: Give me freedom 
Give me fire Give me reason Take me higher See the 
champions... Vamos torcer juntos... RUMO AO HEXA 
BRASIL!!!”

Maurício Pedro Pinto 
São Paulo, SP

“O Tricolor dos Pampas nas ‘coxilhas’ de Machu 
Picchu!!!”

Daniel Klein 
Brusque, SC 

     O meu time
do c   ração

Em ritmo de Copa do Mundo, nove ortopedistas brasileiros encaminharam suas fotos e depoimentos. Participe 
você também da próxima seção com o tema “O melhor show que eu já vi”. Encaminhe seu material e novas 

sugestões de temas para as próximas seções para o e-mail: imprensa@sbot.org.br.
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“FLAMENGO!!!! Em novembro de 2009, realizei dois 
sonhos. O meu, de levar minha sobrinha e afilhada 
Bárbara, estudante de Medicina, para me acompa-
nhar ao Congresso Brasileiro de Ortopedia; e o dela, 
de assistir a um jogo do Flamengo no Maracanã 
(foto). Festa completa! Além da vitória do Mengão, 
ficamos hospedados no hotel em que o time estava 
concentrado e minha sobrinha pôde tirar várias fotos 
com os futuros hexacampeões brasileiros.”

Sandro Reginaldo
Goiânia, GO

“Colorado de Coração na Escandinávia!! Os Ortope-
distas Oncológicos Ricardo Becker, do Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre (com a camisa do Inter), e Orjan 
Berlin, da Universidade de Gotemburgo, em jogo da 
seleção brasileira de futebol na Suécia.”

Ricardo Becker 
Porto Alegre, RS

“Sou Cruzeiro no céu, na terra e no trânsito entre 
esses dois mundos!!!!”

Daniel Baumfeld 
Belo Horizonte, MG

“Meu time do coração é o Sport Club Internacional. 
O colorado gaúcho sempre deu muitas alegrias à sua 
imensa torcida, não só no Rio Grande do Sul, mas 
também por este mundo afora. É tricampeão brasilei-
ro, sendo o único de forma invicta, em 1979, foi oito 
vezes seguidas campeão gaúcho, campeão da Copa 
Libertadores da América e Campeão do Mundo FIFA, 
sendo que nunca caiu para a segunda divisão do fu-
tebol brasileiro. Sempre que posso, vou ao Gigante 
da Beira-Rio acompanhar o meu time, em momentos 
ruins ou bons, e sempre respeitando os adversários. 
Dá-lhe Inter!”

Julio Paim Rigol 
Passo Fundo, RS 
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“Flamenguista de coração, comemorei todos os tí-
tulos brasileiros do Mengão, da Libertadores e do 
Mundial. Momento inesquecível na minha vida foi 
poder ir ao estádio aqui em Campo Grande com o 
meu filho querido Enzo Mancini, durante uma par-
tida do Flamengo na Copa do Brasil. Relembrei os 
momentos saudosos com meu querido pai que fazia 
o mesmo comigo.”

Claudio Mancini 
Campo Grande,MS

“Sou o mais novo de três irmãos médicos e todos 
torcedores do Ceará. Fui médico do time no jogo 
Portuguesa x Ceará em 2007 pela série B (vencemos 
em São Paulo, no Canindé, por 2x1). Da esquerda 
para direita: João Flávio, Daniel e Bruno (ao fundo o 
treinador do Ceará na época, Marcelo Vilar). Foi uma 
vitória de virada com dois gols, um de Ciel e outro 
de Niel (por sinal um belíssimo gol). É o nosso vozão 
sendo servido por uma junta médica...”

Francisco Bruno Nogueira Cruz
Fortaleza, CE 
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Orientação é a melhor forma 
de prevenção. Seguindo essa pre-
missa, a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) 
preparou um calendário de even-
tos para orientar a população. 
Para nortear as ações, foi criada a 
Comissão de Interatividade Social 
(Campanhas Públicas, Responsa-
bilidade Social e Marketing), pre-
sidida por Osvandré Lech e com-
posta pelos ortopedistas Glaydson 
Godinho, Miguel Akkari, Edílson 
Forlin, José Sérgio Franco, Aires 
Duarte Júnior e Ney Coutinho 
Pecegueiro do Amaral. 

Segundo Osvandré, o marketing 
é uma ciência moderna e prevê a 
interface dentre as instituições ou 
produtos e o público que tem inte-
resse nisso. Não se trata apenas de 
uma relação simples de compra e 
venda, mas sim de conhecimento. 
“A SBOT precisa ser mais bem 
conhecida pelos seus sócios, mas 
especialmente pelo público leigo, 
que precisa saber que existe uma 
sociedade que se preocupa com 
a saúde musculoesquelética da 
população”, afirma ele.

Por isso, a Comissão de Interati-
vidade Social e a diretoria da Socie-
dade estão elaborando um projeto 
que visa a valorização profissional 
e a criação de campanhas ligadas 
a crianças, idosos e pedestres. São 
diversas ações que irão posicionar o 
profissional ortopedista como disse-
minador de informações importan-
tes para a população. “Em parceria 
com a RBO, estamos traduzindo 

A Ortopedia interagindo 
com a  população

Com o objetivo de mostrar para a população as principais ações 
dos ortopedistas e como eles podem auxiliar a sociedade, a SBOT cria um calendário 

de campanhas públicas para 2010

trabalhos científicos em matérias 
de interesse da população com o 
objetivo de orientar e fortalecer a 
nossa sociedade como órgão infor-
mativo, apresentando a qualidade 
do desenvolvimento e da pesquisa 
da Ortopedia brasileira.” 

Além de matérias elaboradas 
para o público leigo, a SBOT já 
está realizando diversas campa-
nhas educativas. No início do ano 
foi realizada, em parceria com 
a Proteste, uma campanha com 
informações sobre como utili-
zar a mochila sem afetar a saúde 
dos alunos. Foram realizados tes-
tes comparativos que detectaram 
estudantes de 7 anos carregando 
mochilas com 15% do peso da 
criança. 

Segundo Cláudio Santili, pre-
sidente da SBOT, os ortopedistas 
não são contra o uso da mochila, 

mas sim contra o excesso de peso e 
a forma inadequada de carregá-la. 
“Isso pode provocar problemas da 
coluna que não são percebidos de 
imediato, mas cujo efeito cumula-
tivo aparecerá quando o estudante 
for adulto”, ressalta ele.

A campanha impactou pais e alu-
nos, além de universitários em todo 
o país. “Foram distribuídos mate-
riais informativos em pedágios de 

Foram distribuídos folhetos explicativos sobre a campanha na av. Paulista
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Cláudio Santili e Miguel Akkari, no vão 
livre do MASP



rodovias paulistas e da ponte Rio-
Niterói. Posteriormente, as Regio-
nais organizaram reuniões de pais 
e mestres em escolas de todos os 
estados para dar orientação especí-
fica e esclarecer dúvidas.

A última campanha da SBOT 
foi realizada no dia 9 de junho, 
no vão livre do Museu de Arte de 
São Paulo (Masp) em São Paulo, 
com o tema “Criança protegida 
no carro”, em virtude da lei que 
obriga o uso da cadeirinha nos 
carros, para crianças de até 7 anos 
e meio. “Apesar da lei ter sido 
adiada, conseguimos orientar a 
população sobre a importância do 
uso da cadeirinha”, fala Santili. 

A entrada em vigor da lei foi 
adiada para 1° de setembro de 
2010. “Vamos trabalhar junto ao 
poder legislativo para, inclusive, 
instituir o dia 1° de setembro como 
o Dia Nacional da Criança Prote-
gida no carro”, ressalta Santili que 
pretende continuar o trabalho de 
orientação à população. “A maior 
punição não é uma multa, mas sim 
uma criança lesada.”

A SBOT está trabalhando para 
inserir novos temas de campanhas 

para a população. “Nosso obje-
tivo é que o médico ortopedista 
tenha a sua disposição material 
para orientar os seus pacientes. 
Acredito que dessa forma ele será 

reconhecido pela população como 
profissional sintonizado e preocu-
pado com a saúde e a qualidade 
de vida de seus pacientes”, fina-
liza Santili.

SBOT na mídia
A campanha “Criança protegida 

no carro” teve um forte impacto 
na mídia brasileira. Segundo dados 
da Max 2 Digital e DOC Press, 
empresas responsáveis pela divul-
gação das campanhas públicas da 
SBOT, aproximadamente 6 milhões 
de pessoas foram impactadas pela 
mensagem da SBOT. 

Também foi feito um vídeo temá-
tico para ser utilizado no YouTube, 
a partir da criação do canal de 
vídeo da SBOT, na internet. 

Esse vídeo mostra passo a passo 
o modo correto de transportar 
uma criança dentro de um veículo, 
durante todo o seu crescimento. 

Página do YouTube desenvolvida 
e seu respectivo link de acesso: 
http://www.youtube.com/user/
sbotbr .

Aproximadamente 5 milhões de pessoas foram impactadas pela 
mensagem da SBOT. A campanha foi divulgada nas mídias: TV 
Globo, TV Record, RIT TV, Rádio Jovem Pan, Rádio Globo e nos 

jornais Folha de S.Paulo e Folha de Minas.
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Santili em entrevista à TV Globo
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De 02 a 05 de junho a Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia (SBOT), representada por seu 
presidente, Cláudio Santili, e Paulo 
Lobo, presidente do 42º CBOT, esteve 
presente no 11º Congresso da EFORT 
(European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and 
Traumatology). 

Segundo Paulo Lobo, a participa-
ção da SBOT foi um sucesso. “Nosso 
estande manteve-se cheio o tempo 
todo demonstrando o interesse de 
muitos ortopedistas estrangeiros em 
atravessar o Atlântico para participar 
do 42º CBOT. Também conseguimos 

Brasil presente 
no 11º congresso da EFORT

SBOT participa do 
Congresso da Efort e traz 
resultados positivos para 

a Ortopedia brasileira 

Ortopedistas brasileiros no congresso da Efort

Área de expositores do congresso

comercializar espaços no nosso con-
gresso para empresas europeias e isso 
nos trouxe um saldo muito positivo”, 
ressalta ele. 

Para Cláudio Santili, a participação 
da SBOT no Congresso da EFORT 
demonstrou a força da Ortopedia 
brasileira. “Cerca de 30 ortopedis-
tas brasileiros estiveram presentes 
no congresso e a nossa Sociedade 
foi homenageada durante o Jantar 

do Presidente. Acredito também que 
foi uma excelente oportunidade de 
estreitamento das relações internacio-
nais”, finaliza o presidente da SBOT. 
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Desde 2004 a classe médica, repre-
sentada pelas respectivas entidades, 
vem lutando pela implantação da 
Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM), visando a condições mais 
justas de remuneração no sistema 
suplementar de saúde. O antigo 
anseio por uma justa valorização 
reflete a persistência dos médicos 
nesses longos anos de mobilização, 
necessária e proporcional ao forte 
poder econômico das operadoras 
que relutam em adotar CBHPM 
como referência.

É fato que, desde o início do movi-
mento, alguns ganhos foram nota-
dos, mas os honorários médicos 
ainda estão aquém das pretensões e 
do necessário. O desequilíbrio entre 
os reajustes das mensalidades prati-
cados pelo segmento e as consultas 
é colossal. Conforme enfatizou o 
Dr. Florisval Meinão, presidente da 
Comissão Nacional de Consolida-
ção da CBHPM, no Fórum Nacio-
nal sobre a CBHPM, realizado em 
9 de abril na sede da Associação 

Médica de Minas Gerais, “de 2000 
a 2009, a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor amplo (IPCA/IBGE) foi de 
90,73%, o reajuste das mensalida-
des dos planos de saúde chegou a 
131,19%, enquanto os honorários 
médicos foram corrigidos em cerca 
de 60%”. Os dados revelam como 
é imenso o caminho que ainda falta 
ser percorrido. 

Neste ano, o grupo da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), respon-
sável pela discussão do assunto, já 
organizou três reuniões para a defi-
nição de critérios de reajuste e viabi-
lização da adoção da CBHPM pelos 
planos de saúde. Na mais recente 
delas, há dois meses, na sede da 
agência, a Associação Médica Brasi-
leira (AMB) apresentou um trabalho 
que reúne a metodologia utilizada 
para a classificação, a padronização 
dos portes e a qualificação dos atos 
médicos. A ANS aceita a padroniza-
ção, mas não concorda com a dis-
cussão de valores de forma coletiva, 
nem com o tabelamento de preços. 

Representantes da Unimed e da Uni-
das concordaram com a posição da 
AMB, CFM e Fenan. Representantes 
de empresas de medicina de grupo 
e de seguradoras, no entanto, se 
posicionaram contrariamente à 
CBHPM.

O maior argumento contrário das 
operadoras à adoção da CBHPM, 
que reside na dificuldade de adap-
tação aos novos códigos pelos res-
pectivos sistemas em utilização, em 
breve será inócuo. De acordo com 
a Instrução Normativa da ANS nº 
34/09, a AMB ficou designada como 
responsável pela implantação da 
Terminologia Única de Saúde Suple-
mentar (Tuss), unificando as nomen-
claturas e os códigos, que deverão 
ser utilizados por todo o segmento. 
Em decorrência da norma, as ope-
radoras deverão adotar a Tuss ainda 
neste ano.

A luta continua e a expectativa de 
vencer a guerra ganha alento! 

Adriana C. Turri Joubert 
Assessora Jurídica 

CBHPM: E a luta continua!
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O médico 
e os avanços da internet

Não é nenhum bicho de sete cabeças, muito menos brincadeira de adolescente 
como muitas pessoas ainda pensam. Usada de forma correta, a internet e suas 

diversas redes sociais podem se tornar sua aliada profissional

Com a globalização, a internet 
passou a assumir um papel cada 
vez mais importante e essencial 
para cidadãos e empresas, dispo-
nibilizando espaço para emissão 
de opiniões e, com isso, influen-
ciar milhares de outras pessoas. 
Vivemos e nos organizamos em 
grupos e/ou comunidades desde 
os primeiros dias de nossa vida, e 
é exatamente esse o conceito das 
redes sociais: juntar pessoas que 
têm hábitos de vida, gostos, redes 
de amizades e interesses pessoais 
semelhantes para trocarem experi-
ências e conhecimentos. 

Sites de relacionamento como 
Orkut, Facebook e Twitter possuem 
no Brasil cerca de 55 milhões de 
usuários e continuam crescendo. 
As redes sociais são espaços nos 
quais as pessoas falam em tempo 

real, estreitando relacionamentos 
e facilitando sua comunicação. Do 
ponto de vista empresarial, podem 
ser realizadas ações voltadas para o 
público-alvo, criação de novos pro-
dutos ou aperfeiçoamento deles 
a partir das interações com esses 
grupos. Com profissionais qualifi-
cados, as redes sociais monitoram 
a opinião dos clientes sobre suas 
marcas e produtos e oferecem res-
postas completas e rápidas aos seus 
consumidores.

Marcos Cordeiro, CEO da Max2 
Marketing Digital e especialista em 
mídia e estratégia digital, nos conta 
as vantagens para o médico de tra-
balhar com as redes sociais. “Elas 
certamente auxiliarão os médicos 
a se juntar a grupos e pessoas que 
possuam os mesmos interesses, 
facilitando o aprendizado e a forma 

de se conseguir conhecimento, com 
trocas constantes de experiências. 
Se analisarmos do ponto de vista 
do consultório, podem ajudar os 
médicos a conquistar mais clientes 
ou captando opiniões dos atuais 
para aprimorar produtos e serviços 
oferecidos. Além do mais, clientes 
gostam de receber informações dos 
seus médicos sem ter pedido nada 
diretamente. As redes sociais, desde 
que administradas corretamente, 
podem ser usadas para estreitar o 
relacionamento médico-paciente”, 
fala Cordeiro.

Mas o especialista explica que é 
preciso ter atenção aos conteúdos, 
que precisam ser curtos e objetivos, 
além de atraentes e bem-humora-
dos, já que se espalham com tre-
menda facilidade. Um exemplo 
disso é o Twitter, ferramenta criada 
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em 2006 para a troca de mensagens 
curtas, com no máximo 140 carac-
teres, e que hoje agrupa mais de 
100 milhões de usuários no mundo 
todo, tornando-o a segunda maior 
rede social do mundo, perdendo 
apenas para o Facebook, totali-
zando mais de 400 milhões de pes-
soas inscritas. Já no Brasil, a rede 
social com maior número de adep-
tos continua sendo o Orkut, com 
26,9 milhões de pessoas, seguido 
do Twitter e do Facebook.

Mas com tantos recursos, é funda-
mental que o internauta fique alerta 
aos riscos que pode correr com a 

internet. “Como é um novo meio 
de comunicação, que está alterando 
radicalmente o modo de viver e de 
pensar da humanidade, as pessoas 
vêm se ajustando ao modelo e creio 
que a melhor maneira de não cor-
rer riscos é cuidar da privacidade, e 
cuidar para que a internet não nos 
vicie. Deve sempre ser usada com 
equilíbrio”, orienta Cordeiro.

“Enfim, existem diversas possibili-
dades com diferentes focos de atu-
ação. O profissional deve escolher 
qual se adapta melhor a sua neces-
sidade e se conectar. A revolução da 
internet talvez só seja comparada à 

revolução industrial na história da 
humanidade, e isto muda muita 
coisa em nosso dia a dia. A forma de 
se comunicar, de se obter informa-
ção e de fazer e cultivar amizades. 
Hoje podemos afirmar que sabemos 
do que a internet é capaz, mas é 
impossível dizer onde tudo isso vai 
chegar. Nosso desafio é selecionar o 
que é importante e estar antenado 
com as novas tendências, já que isto 
poderá definir o nosso sucesso pes-
soal e profissional. Desligar-se das 
redes sociais é como se exilar da 
própria sociedade humana”, fina-
liza Marcos.

* Marcos Cordeiro trabalhou como Head de Marketing em empresas como Renault, Editora Abril, Tracker do Brasil-Lojack e ABN-Amro Banco 
Real, sendo o responsável pelo lançamento do Real Internet Banking. Atuou também como executivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 
sendo o responsável pela área voltada ao público leigo, desenvolvendo diversas campanhas de prevenção de saúde, pelo portal de relacionamento 
com o público leigo, e pelo Selo de Certificação de Alimento Saudável, além de ter implantado diversos projetos de captação de recursos e fun-
draising.

As redes sociais mais usadas 
pelos internautas brasileiros

É a maior rede de comunidades do 
Brasil, predominantemente aces-
sada por adolescentes e jovens de 
diversas classes sociais.

É a maior rede social do mundo e 
vem ganhando muito espaço no 
Brasil. Normalmente é acessada 
por jovens de classes mais altas 
e com curso superior, sendo um 
cartão de visita para os médicos 
que viajam frequentemente ao 
exterior.

 
É um site no qual as pessoas inse-
rem vídeos. Hoje em dia, mais da 
metade dos vídeos vistos na web 
está nesse canal de comunicação. 

É um álbum de fotografias e pos-
sui recursos que o tornam uma 
rede social para troca de imagens. 

É uma rede especializada em 
contatos profissionais, normal-
mente acessada por profissionais 
e executivos com cursos superior 
e pós-graduação.

É uma ferramenta de troca de 
mensagens e substitui, em alguns 
casos, o SMS. Graças à quanti-
dade de programas e facilidades 
de comunicação que incorporou, 
é hoje uma das mais poderosas 
redes sociais. É muito acessado 
por executivos, profissionais da 
área de comunicação e empresas.

É um site que permite a internau-
tas e empresas criar suas próprias 
redes sociais. Vem sendo bastante 
utilizado por universidades e gru-
pos de discussão.



No início de 
abril, o Sr. Pre-

sidente da República, após incansá-
veis pesquisas, descobriu e divulgou 
que os médicos são os culpados 
pela crise na saúde nacional, que 
alcança o número de 140 milhões 
de brasileiros. Na outra semana, 
acusou a Justiça Eleitoral de tê-lo 
multado três vezes por fazer campa-
nha como presidente. Como pode-
ria, o mais poderoso homem da 
república, ser advertido pelo poder 
judiciário?Tempos atrás, o Sr. Minis-
tro da Saúde divulgou que o SUS iria 
pagar as cirurgias para mudança de 
sexo. Nada contra, mas psicologica-
mente, como irão reagir mães que 
perderam seus recém-nascidos por 
falta de vaga na UTI?

Há poucos dias o mesmo Ministro 
recomendou que as pessoas, entre 
outras coisas, fizessem “sexo seguro” 
para controlar a hipertensão...

No estado do Rio de Janeiro, o 
governo fez aprovar lei que apoiava 
os “Testemunhas de Jeová” na 
negativa de transfundir sangue 
mesmo que isso possa custar a vida 
do doente, contrariando o Conse-
lho Federal de Medicina, que deixa 
claro que o médico tem o direito e 
o dever de utilizar todos os recursos 
para salvar a vida de um paciente, 
principalmente nos casos de crian-
ças em que os pais não autorizam a 
transfusão.

Enquanto escrevia este artigo, 
chegava ao meu conhecimento que 
várias crianças em Alagoas haviam 
morrido na UTI de um hospital 
público. Evidentemente, inúmeras 
notícias chegam de todo o País, 
onde mortes evitáveis ocorrem dia-
riamente em todas as regiões do 
Brasil, onde o pobre do brasileiro 
só tem o SUS como o “maior Plano 

de Saúde do mundo”, conforme 
disse a Obama o nosso “cara”, em 
mais uma desastrada entrevista de 
improviso.

Todos se lembram do caos que 
tomou conta do Rio de Janeiro e 
que invariavelmente pode se repetir 
em qualquer estado brasileiro, inclu-
sive em São Paulo, quando a den-
gue matou muita gente e o Exército 
teve de intervir montando hospitais 
de campanha para atender a popu-
lação, que, ironicamente, preferiu 
ser atendida nos hospitais de lona 
em vez de nos hospitais públicos.

Em Brasília, o Hospital de Base, 
que vive abarrotado, necessita 
muito mais do apoio financeiro que 
o seu “primo rico”, pois este recebe 
verba muitas vezes superior para ser 
exemplo de reabilitação para todo o 
mundo...

Em Belém do Pará, no único hos-
pital público do estado, mais de 34 
crianças morreram impunemente. 
Há falta de vagas em todos os hos-
pitais públicos e filantrópicos do 
Brasil, com algumas exceções.

Onde está a culpa dos médicos 
que atendem por esse País afora os 
“segurados do SUS”? A culpa é por 
acreditar que podem dar uma assis-
tência e um conforto moral aos que 
não têm culpa da omissão dos nos-
sos governantes em todos os níveis.

Mesmo recebendo honorários 
vis, os médicos batalham anonima-
mente para cumprir seu dever ante 
o semelhante. Nós, ortopedistas, 
trabalhamos muitas vezes em condi-
ções precárias, com furadeiras Bosh, 
fios de Kirtchner com espessura 
única, brocas com 100 cirurgias de 
uso, material e instrumental sucate-
ado, entre outras barbaridades.

Operamos uma fratura de colo 
femural, corremos o risco de enfren-

tar uma embolia, um estresse diá-
rio, para receber míseros 100 reais 
depois de três meses e se o hospital 
tiver dinheiro para nos pagar.

Qual é o profissional que trabalha 
por três horas seguidas para rece-
ber essa quantia? Qual é o profis-
sional que é processado após essa 
maratona cirúrgica, tratando de 
pacientes pobres e desnutridos com 
possibilidades grandes de compli-
cações? Já que é justiça gratuita, 
vamos processar o médico, pois 
“temos grande chance de ganhar 
uma causa e dividir o lucro com o 
advogado”. 

Teria muitas coisas a acrescentar, 
bem como você, colega, mas acre-
dito que depois desses relatos, o 
Presidente Lula e seus seguidores da 
base aliada assumirão toda a culpa 
por estar a assistência médica nesse 
abismo, e não nos acusar como cul-
pados pela caótica situação.

O pior de tudo é o que o governo 
está pressionando o Conselho Fede-
ral de Medicina para que aceite que 
os “médicos cubanos” possam exer-
cer a medicina no País sem revalida-
ção do diploma nem qualquer tipo 
de avaliação. Sabemos que os tais 
médicos cubanos, em sua grande 
maioria, são brasileiros que para 
fugir da seleção do vestibular fazem 
uma ponte entre Brasil e Cuba. 
Com certeza eles não irão resolver 
nem em parte o seriíssimo problema 
da assistência médica no nosso País, 
que em todas as campanhas elei-
torais é colocada como prioridade 
número 1, seguida de perto pela 
Educação. Essa, sim, muito impor-
tante na formação das pessoas, até 
mesmo para distinguir quem são os 
culpados.

George Bitar

Os médicos são os culpados. 
E os juízes também
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Investir adequadamente em pre-
vidência privada significa prevenir-
se contra os riscos sociais de morte 
prematura, invalidez para o trabalho 
e sobrevivência. Em linhas gerais, é 
dispor dos recursos necessários para 
sanar eventuais perdas. Se há depen-
dentes financeiros, é preciso ter um 
seguro de vida; se há dependência 
da força de trabalho para a geração 
de renda, é necessário seguro con-
tra invalidez; e se a expectativa de 
vida está a cada dia maior, há que se 
prevenir contra a queda no padrão 
de ganhos na aposentadoria. 

O mercado brasileiro de seguro 
de vida e previdência está em franca 
evolução e o reflexo é um número 
cada vez maior de pessoas enten-
dendo que proteger-se de imprevis-
tos financeiros é um dever individual. 
De acordo com dados da Federação 
Nacional de Previdência Privada 
e Vida (Fenaprevi), a captação de 
previdência privada entre janeiro 
e outubro de 2009 foi de R$ 29,5 
bilhões, um crescimento de 18,1% 
em relação aos R$ 25 bilhões capta-
dos no mesmo período de 2008. 
Além disso, com a economia do País 
estável, sem reflexos de inflação, as 
pessoas conseguem organizar mais 
seus gastos e planejar seus investi-
mentos, podendo optar por desti-
nar parte de seus ganhos para um 
plano de previdência. 

Atualmente, os produtos mais 
avançados nesse sentido são os pla-
nos instituídos, como o SBOTPrev. 
Criados a partir do vínculo associa-
tivo, os planos instituídos permi-
tem que sindicatos, associações de 
classe, conselhos de profissionais 
e cooperativas passem a oferecer 
planos de previdência complemen-
tar para seus associados, que, até 

Economia estável favorece 
previdência privada

então, dependiam do empregador 
(que pode criar fundos de pensão 
patrocinados, restritos a seu qua-
dro de funcionários) ou tinham 
que recorrer aos planos abertos, de 
bancos e seguradoras. Os instituí-
dos têm custos menores e ganho 
de escala, já que não é apenas o 
dinheiro de uma pessoa que está 
sendo aplicado, mas sim o de vários 
profissionais, o que aumenta o ren-
dimento. Outra vantagem é que os 
profissionais têm uma identidade 
de grupo, que pode ser aproveitada 
para uma finalidade previdenciária. 

No SBOTPrev, os participantes têm 
direito a aposentadoria programada 
e por invalidez, e aos beneficiários é 
oferecida pensão por morte do par-
ticipante ativo e assistido. Para todas 
as coberturas está previsto paga-
mento de renda extra ao fim de cada 
ano. Além disso, todas as contribui-
ções podem ser deduzidas em até 
12% da renda bruta anual para fins 
de Imposto de Renda. As coberturas 
oferecidas não são encontradas em 
planos de previdência individuais e 
foram propostas levando em conta 
as peculiaridades da profissão.

Mais informações sobre o SBOTPrev 
e agendamento de visitas para adesão pelo telefone: 

(11) 2137-5400 ou pelo site

www.sbotprev.com.br
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Morro de São Paulo encontra-se 
ao norte da Ilha de Tinharé, a 308 
km de Salvador, Bahia. Qual a sua 
magia, seus encantos, seus misté-
rios? Conheça abaixo, no relato do 
ortopedista Paulo Colavolpe. 

O Morro tornou-se um destino tu-
rístico tropical famoso no Brasil e no 
mundo devido à sua história, à sua 
cultura, mas, principalmente, à sua 
beleza incomum, representada por 
um antagonismo ímpar, que pro-
porciona espaço tanto para a tran-
quilidade quanto para o “agito”. 

Ao desembarcarmos no Morro de 
São Paulo, nos deparamos com uma 
bela edificação antiga, revelando 
300 anos, construída estrategica-
mente para conter a invasão dos 
holandeses no século XVII, chamada 
de Portaló, simplesmente fantástica. 
Em seguida, caminhamos para a 
vila, passando pela antiga igreja e o 
convento de Nossa Senhora da Luz, 
e alcançamos a rua principal que dá 
acesso às praias, também conhe-
cida como Broadway, uma mistura 
de simplicidade e charme, com seus 
magníficos e ecléticos restaurantes, 
suas lojas, seus cafés e suas barra-
cas montadas ao longo de toda essa 
rua, vendendo tradicionais doces e 
tortas. Ao seguirmos adiante en-
contramos as exuberantes e famo-

Morro de São Paulo
Por Paulo Colavolpe

vel. Com 400 metros de extensão é 
conhecida como a Praia da Paquera. 
Bastante frequentada por jovens, 
costumase dizer quea 2ª praia não 
dorme. Devido à calmaria do mar, 
com sua água morna e clara, o local 
é propício ao banho de mar. Nessa 
praia encontramos ainda a famosa 
Ilha da Saudade, um dos cartões 
postais mais famosos do Morro.

sas cinco praias do Morro, como são 
chamadas.

1ª PRAIA
Com apenas 300 metros, a 1ª 

praia, conhecida como Praia das 
Diversões Náuticas por ser favorável 
à prática desses esportes, oferece 
aluguel de todo equipamento ne-
cessário para as suas diversas moda-
lidades, como: surfe, bananaboat, 
kitesurf, wakeboard, além de equi-
pamentos para mergulho. O local é, 
ainda, chegada para quem desce da 
tirolesa do alto do farol e, também, 
reduto de pescadores nativos.

2ª PRAIA
Seguindo para a 2ª praia, a parada 

no Mirante é obrigatória e indescrití-

A Vila de Morro de São Paulo 

2ª Praia
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3ª PRAIA
Com 800 metros de costa litorâ-

nea, é o local mais urbanizado da 
região, com grande concentração 
de pousadas e restaurantes, além 
de ser favorável à prática do mer-
gulho, devido à grande barreira de 
coral existente, e de onde partem os 
famosos passeios conhecidos como 
Volta à Ilha.

4ª PRAIA

Com seus 4.000 metros de exten-
são de areia branca, exuberantes 
coqueirais, paradisíacas piscinas na-
turais e imensos manguezais, essa é 
considerada uma das 10 praias mais 

bonitas do Brasil. Uma excelente 
opção para quem busca o sossego 
e curte a natureza. Um cenário de 
tirar o fôlego, pois faz com que o 
mundo lá fora seja momentanea-
mente esquecido.

 
5ª PRAIA

PRAIA DO ENCANTO

O nome é sugestivo. Praticamente 
virgem, com apenas duas pousadas 
e dois hotéis, é o local preferido por 
famílias e casais em lua de mel, pois 
o cenário é magnífico.

Aqui termina o que chamamos de 
Morro de São Paulo. 

Vale a pena visitá-lo!

SUGESTõES DE PASSEIOS 
» Histórico (guias locais)
» Visitar a fortaleza do Morro de São 

Paulo, também conhecida como o 
Forte, e aproveitar para se deliciar com 
o famoso pôr do sol do Forte, momento 
incomparável;

» O Casarão, hoje pousada e restaurante, 
é a mais antiga casa do Morro;

» Farol do Morro – maravilhoso mirante;
» Fonte grande. 
» Lazer (agências locais)
» Volta à ilha de barco (imperdível) − 

Conheça as piscinas naturais de Gara-
puá, Moreré e Boipeba, deguste as ostras 
frescas nos flutuantes de Canavieirinhas 
e visite a histórica cidade de Cairu. É 
importante consultar as agências locais, 
pois o aproveitamento pleno dos pas-
seios depende dos horários da maré;

» Observação das baleias jubarte durante 
o período de junho a novembro;

» Caminhadas ecológicas;
» Cavalgadas;
» Tirolesa gigante;
» Mergulho em todos os níveis;
» Esportes náuticos em geral − na Gam-

boa, local próximo ao Morro, existe o 

Clube da Vela, direcionado aos amantes 
desse esporte.

HOSPEDAGEM
Desde que você se programe, a hospeda-
gem no Morro não é problema, pois exis-
tem opções favoráveis à sua opção, que 
vão de locais simples, como campings e 
albergues, até as estruturadas pousadas e 
os sofisticados hotéis e resorts.
DICAS E INFORMAçõES úTEIS 
» Épocas para viajar 
 ALTA TEMPORADA (dezembro a março) 

− muita agitação, preços elevados, clima 
tropical entre 26°C e 30°C. 

 BAIXA TEMPORADA (abril a agosto) − 
menos agito, economia nos preços de 
hospedagem e alimentação. Entretanto, 
período chuvoso, com temperatura che-
gando a 20°C em julho. 

 MÉDIA TEMPORADA (setembro a 
novembro) – pouca chuva e bem mais 
tranquilidade, o que leva ao aumento 
da frequência de famílias e de casais.

» Bagagem − Roupas leves e pouca quan-
tidade, rasteiras e chinelos. Caso sua 
opção seja chegar ao Morro por via 
área, são permitidos apenas 15 kg por 
passageiro.

» No desembarque − É obrigatório o 
pagamento de R$ 10,00 por pessoa. 
Para isso, tenha sempre dinheiro à mão. 
Você será abordado por nativos ofere-
cendo serviços de transporte para sua 
bagagem, para o que sugerimos nego-
ciação, pois a ladeira de acesso à vila é 
muito íngreme e as ruas de areia dificul-
tam a caminhada.

» Rede elétrica − 220 volts.
» Comunicação − Além de cobertura para 

celulares, há diversos telefones públicos, 
cybercafes e conexão wireless nos gran-
des hotéis e resorts.

» Não existem agências bancárias, mas 
apenas caixas eletrônicos do Banco do 
Brasil e do Banco Bradesco.

» Protetor solar, chapéus e hidratantes 
não podem faltar na sua bagagem.

» Saúde − Não há hospitais. No local, 
existe apenas um posto de saúde 
aberto 24 horas para casos eminente-
mente de emergência. Para os casos 
de maior gravidade faz-se necessária a 
transferência do enfermo para Valença, 
a cidade mais próxima. Quanto a far-
mácias, existem apenas duas: uma na 
vila e outra na 1ª praia.

COMO CHEGAR

VIA AÉREA − Voo até Salvador. Ao 
desembarcar no Aeroporto Luís Edu-
ardo Magalhães contatar as empresas 
de táxi aéreo Addey ou AeroStar, que 
realizam voos Salvador−Morro de São 
Paulo, com duração de aproximada-
mente 25 minutos. 

VIA TERRESTRE − De carro partindo 
de Salvador de ferryboat até a ilha 
de Itaparica, por 50 minutos, aproxi-
madamente. Segue-se para Valença, 
por cerca de 1h30, onde é necessário 
alugar um barco convencional, com 
percurso de 1h30 a 2h, ou uma lancha 
rápida, que faz o trajeto em 30 a 40 
minutos. O Morro de São Paulo não 
tem acesso para carros. Observação − 
ÔNIBUS é a maneira mais econômica 
de chegar a Valença, porém a mais 
desconfortável.

VIA MARÍTIMA – Do Terminal Marí-
timo de Salvador, próximo ao Mercado 
Modelo, saem, diariamente, catamarãs 
e lanchas, que fazem a travessia em, 
aproximadamente, 2h em mar aberto 
até o Morro de São Paulo. Não é uma 
viagem fácil para os que não estão 
acostumados ao mar.

Agora que você sabe um pouco sobre o Morro de São Paulo não deixe de visitar esse lugar que, com certeza, é abençoado por 
Deus. Disse alguém: “NO MORRO EXISTE UMA MAGIA QUE FAZ VOCÊ ESTAR SEMPRE LIVRE, LEVE E FELIZ”.



Santa Catarina

O IX Congresso Catarinense de 
Ortopedia e Traumatologia acon-
tecerá nos dias 27 e 28 de agosto 
de 2010, reunindo médicos de 
todo o estado para debater sobre 
o tema central: “Avanços em 
Reconstrução Osteoarticular”. O 
evento terá como sede a cidade 
de Blumenau, que receberá os 
ortopedistas no Teatro Carlos 
Gomes, palco de importante his-
tória cultural de Santa Catarina 
e da realização de grandes pro-
gramações estaduais, nacionais 
e internacionais.

O presidente do Congresso, 
Dr. Ronaldo Macedo Marques, já 
está finalizando a grade cientí-
fica do evento, que terá a partici-
pação expressiva de especialistas 
catarinenses e convidados espe-
ciais para as palestras e mesas-
redondas. A proposta da Comis-
são Organizadora é abordar, de 
maneira simples e didática, o 

que há de mais moderno e atual 
em técnicas e conceitos sobre o 
tema central. Também será des-
taque a programação social, que 
terá espaço para o lazer dos con-
gressistas e familiares, incluindo 
passeios e atrações como a culi-
nária típica e personagens que 
fazem parte da Oktoberfest e do 
Vale Mais Europeu do Brasil.

Congresso Catarinense de Ortopedia vai debater Reconstrução Osteoarticular

Dr. Ronaldo Macedo Marques, 
presidente do Congresso

Teatro Carlos Gomes, em Blumenau 

distrito Federal 

Nos dias 16 e 17 de abril foi rea-
lizado, pelo segundo ano conse-
cutivo, o Simpósio AO, em Brasí-
lia. Fruto de parceria entre a SBOT-
DF e a Synthes, o evento teve 
como tema principal “Fraturas da 
Diáfise do Fêmur, nos Pacientes 
Politraumatizados”. O simpósio, 
organizado pela Fundação AO, 
contou com a participação de 105 
ortopedistas de Brasília, Minas 
Gerais e Goiás. A programação 
científica ficou sob a responsabi-
lidade do ortopedista Vincenzo 
Giordano (RJ), que contou com 
a ajuda dos médicos Alexandre 
Palotino (RJ), Sergei Fischer (PR) 
e Julian Machado (DF). “Como 
no ano anterior, contamos com 

uma expressiva participação dos 
ortopedistas da cidade de Brasília 
e de outras regiões. O interesse 
deveu-se ao tema extremamente 
relevante sobre as fraturas da diá-
fise do fêmur em pacientes poli-

traumatizados e também pela 
presença de renomados instru-
tores com expertise no assunto, 
que fomentaram a discussão com 
o público presente”, afirmou o 
ortopedista Julian Machado.

Simpósio sobre politraumatizados

Simpósio reuniu diversos especialistas
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Mato Grosso do Sul

Goiás

No mês de abril, a Ortopedia 
de Mato Grosso do Sul partici-
pou, através de um convite rea-
lizado pelo Hospital São Julião, 
do OMNIA 2010. Um congresso 
médico-científico já consagrado 
no estado, através da participa-
ção da Universidade de Torino, 
da Itália, e dos ortopedistas sul-
matogrossenses. Temas atualiza-
dos foram apresentados e discu-
tidos entre os dois países.

Mais uma vez a SBOT-MS, 
com os seus associados, mostra 
a importância da Ortopedia no 
cenário mundial.

Evento oficial da SBOT-GO, a 
Jornada de Ortopedia e Trau-
matologia dos Ex-Residentes e 
Ex-Estagiários do Hospital das 
Clínicas (Jotrahc) da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) 
alcançou, neste ano, uma meta 
inédita: mais de 100 cirurgias. O 
resultado é fruto da mobilização 
de profissionais de saúde, entre 
médicos de outras especialida-
des, enfermeiros, técnicos e auxi-
liares, que somaram esforços na 
intenção de desafogar a fila de 
espera para cirurgias ortopédicas. 
A promoção ficou por conta do 
Departamento de Ortopedia e 
Traumatologia do HC.

Todos os procedimentos foram 
agendados pelo hospital e auto-
rizados pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia. Cada dia foi 
dedicado a cirurgias de membros 
específicos, entre joelho, quadril, 
ombro, coluna, pé e mão. O orto-
pedista Carlos Fraga, que coor-

denou esta edição da Jotrahc, 
contou que há um envolvimento 
voluntário que reúne colegas em 
prol da causa. “A maioria dos 
médicos vem de outros hospitais 
para colaborar neste evento”, 
completa. O mutirão foi apenas 
uma das fases da jornada, que 
teve, ainda, programação social e 
científica em Caldas Novas.

Osteoporose
Uma das novidades da Jotrahc 

em 2010 foi a realização da cam-
panha de prevenção da osteopo-
rose. Coordenada pelo ortope-
dista Frederico Barra, a iniciativa 
teve o objetivo de detectar pre-
cocemente a doença e orientar 
as mulheres acima de 50 anos 
e homens a partir de 70 sobre 
formas de prevenção. A campa-
nha ofereceu avaliações clínicas 
e exames de ultrassonometria de 
calcâneo.

OMNIA 2010

Goiás se une em ato solidário

Ortopedia se reúne para desafogar filas do HC na 6º Jotrahc. Evento promoveu 
cirurgias e campanha de prevenção à osteoporose
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Minas Gerais 

Ceará  

A SBOT-MG vem desenvolvendo 
um trabalho dinâmico em prol da 
classe e da comunidade em geral. 
No aspecto científico, por exem-
plo, a regional apoia inúmeros 
eventos importantes para os cole-
gas. No tocante à Sociedade, a 
regional realiza ações educativas, 
como campanhas de prevenção 
de acidentes no trânsito e orienta-
ções através da mídia. 

Para o presidente da Regio-
nal, Gilberto Brandão, “eventos 
como estes são importantes para 
o fortalecimento da imagem do 
profissional ortopedista membro 
da SBOT. Os debates científicos 
têm como objetivo a capacitação 
do ortopedista e, consequente-
mente, sua qualificação e bom 
conceito junto à população”. Por 
sua vez, ações educativas para a 
comunidade fortalecem a ima-
gem da Ortopedia mineira junto a 
diversos segmentos da sociedade. 
Nesse sentido, ressalta, todos 
os encontros científicos contam 
sempre com o apoio da entidade. 
“Ficamos impressionados com a 
expressiva participação dos nos-
sos colegas, de diversas especia-
lidades, nesses encontros, o que 
significa que eles estão se aprimo-

rando cada vez mais.” 
Dentro dessa linha de atuação, 

a SBOT-MG realizou nos dias 21 
e 22 de maio o segundo módulo 
do curso de educação continuada 
para os residentes (preparatório 
para a prova do TEOT). O encontro 
ocorreu no Hospital Madre Teresa, 
em Belo Horizonte, enfocando 
o diagnóstico e tratamento das 
patologias que atingem as mãos, 
ombros e cotovelos.  

Sobre as ações voltadas para a 
comunidade, a SBOT-MG faz um 
alerta aos pais sobre a importância 
do uso da cadeirinha no transporte 
de crianças em veículos, tendo em 
vista a norma 277 do Contran.

Com o slogan “Criança Prote-
gida. Nesse carro segurança é lei”, 
a regional criou um adesivo para 
distribuição nas escolas do pré-pri-

mário e primário e articulou inúme-
ras entrevistas na mídia impressa e 
eletrônica de Belo Horizonte. 

A SBOT-MG realiza, periodica-
mente, palestras gratuitas em sua 
sede sobre temas de ortopedia de 
interesse da população. “É a filo-
sofia de responsabilidade social da 
entidade, educando a população 
sobre aspectos preventivos das 
várias patologias que acometem 
o sistema musculoesquelético”, 
conclui. 

Abordando temas como princí-
pios de atendimento ao politrauma-
tizado; fraturas expostas – antigos e 
novos conceitos; fratura complexa 
do platô tibial e placa bloqueada, 
dentre outros, a Regional Ceará 
abriu seu Programa de Reciclagem 
e Integração deste ano, nos dias 
11 e 12 de junho, com a realização 

do Simpósio de Trauma e Bases do 
Tratamento Cirúrgico Ortopédico. 
Coordenado por Cláudio Martins 
e Luís Lopes Lima, o evento, que 
foi realizado no Seara Praia Hotel, 
em Fortaleza, teve palestras dos 
traumato-ortopedistas Fernando 
Baldy dos Reis (SP) e Paulo Roberto 
Barbosa Toledo Lourenço (RJ).

Ações garantem fortalecimento da regional

SBOT-CE abre programação científica com Simpósio de Trauma

R3 e professores do Programa Educação Continuada em recente encontro em Belo 
Horizonte 

Claúdio Santili, Paulo Randal, Gilberto 
Ohara e Gilberto Brandão, no 30º 
CBCM, realizado em Belo Horizonte 
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Rondônia

Paraná

Amapá Piauí 

O ortopedista Luiz Carlos Sobania, diferentemente do que foi publicado no Jornal da SBOT n. 92, não é o 
presidente da Regional Paraná. Ele coordenou A Casa do Futuro, e o atual presidente da Regional é Roberto 
Sobania, que coordenou o Carrossel da Ortopedia.

1ª Reunião Científica da SBOt-AP, realizada no 
dia 6 de abril, com uma aula sobre Instabilidade 
Gleno-Umural, ministrada por Raimundo Nonato 
Guimarães.

A SBOT-PI elaborou um calendário de eventos 
para 2010. A programação teve início no último 
mês de maio, com a realização da reunião cientí-
fica com temas de interesse para os ortopedistas. 
As aulas acontecem toda última terça-feira do mês 
e têm contado com a participação de grande parte 
dos associados.

A SBOT-PI foi um dos parceiros no I Simpósio 
Piauiense de Trauma Craniencefálico, Raquime-
dular e de Nervos Periféricos realizado pelo CEIR, 
organização social de referência no estado do Piauí 
e modelo de serviço de qualidade com profissio-
nais treinados na AACD (SP). Foi distribuído mate-
rial gráfico elaborado pela Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia tratando da prevenção 
de acidentes de trânsito, principal causador de 
traumas, segundo as estatísticas.

Com a finalidade de contribuir cada vez mais 
com a qualidade do ensino em nosso estado, a 
Regional Piauí custeou as taxas para vistoria do 
Hospital Getulio Vargas, visando o credenciamento 
daquele serviço de residência médica junto à Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

I COTERO
A Regional de Rondônia, através de sua dire-

toria, vem trabalhando intensamente para a rea-
lização do I COTERO (I Congresso de Ortopedia 
e Traumatologia de Rondônia). A data do evento 
foi confirmada para os dias 16 a 18 de setembro 
de 2010, na cidade de Porto Velho. 

O apoio do Comitê de Integração das Regio-
nais e da diretoria da sociedade tem sido impres-
cindível para o fortalecimento de nossa regional 
e para a realização deste primeiro congresso 
estadual.

A Regional convida a todos os ortopedistas 
do Brasil, em especial aqueles da Região Norte, 
para que venham a Rondônia em setembro a 
fim de participar deste evento, que trará para 
a região temas atuais e os maiores nomes da 
Ortopedia brasileira.

Errata

Reunião Científica Notícias 

Hospital Getúlio Vargas
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Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Foi realizado nos dias 22 a 24 
de abril, em Natal, o XIV Con-
gresso Norte-Nordeste de Orto-
pedia e Traumatologia, contando 
com mais de 200 ortopedistas 
inscritos, além da presença ilustre 
do presidente da SBOT, Cláudio 
Santili, e demais convidados de 
peso da Ortopedia brasileira. O 
evento discutiu os temas voltados 
à Medicina Desportiva, Artroplas-
tias, Ortopedia Pediátrica e Trau-
matologia. A Regional Rio Grande 
do Norte agradece a todos que 
prestigiaram o evento, em espe-
cial aos convidados regionais, à 
SBOT nacional e à integração de 
regionais que foram de funda-
mental importância para a reali-
zação do evento. 

Com a participação de mais 
de 700 profissionais de ortope-
dia, traumatologia e fisioterapia, 
a edição de 2010 do Congresso 
Gaúcho de Ortopedia e Trau-
matologia do Rio Grande do 
Sul (CGOT) foi considerada um 
sucesso. Médicos e estudantes 
das diversas especialidades troca-
ram experiências e ensinamentos. 
O evento realizado pela Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia do Rio Grande do 
Sul (SBOT-RS) contou com deba-
tes e palestras de praticamente 
todos os temas relacionados ao 
tratamento e cuidados nos pro-
cedimentos cirúrgicos das espe-
cialidades, além das inovações 
tecnológicas para as áreas. Um 

dos assuntos com grande reper-
cussão foi a discussão de tópicos 
relacionados à defesa profis-
sional, com debates acerca das 
recentes legislações e normativas. 
Para auxiliar o esclarecimento, foi 

lançada a Cartilha de Orientação 
ao Ortopedista, com as principais 
dúvidas e situações que requerem 
uma atenção maior do profissio-
nal. Outras informações e fotos 
em www.sbotrs.com.br.

Atualização ortopédica

VII CGOT apresenta excelentes resultados

Bom público presente em todas as 
conferências

Estande da Regional teve sorteio de 
camisas oficiais da seleção brasileira

Registro do momento do encerramento 
do evento

Dr. Osvandré Lech, Dr. Paulo Piccoli e Dr. Fábio Dal Molin
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Laboratórios B. Braun S.A. | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

A força de uma única marca.

Você sabia que a Aesculap é pioneira na fabricação de instrumentais cirúrgicos? Você sabia 
que a B. Braun é sinônimo de inovação a 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 portfólio de produtos e serviços de alta performance que 
incorporem alta tecnologia e conveniência, garantindo assim a segurança de pacientes e 
profi ssionais da saúde.



Comitê de Ortopedia Pediátrica
EPOS 2010

Anastácio Kotzias Neto, Gisele Schelle, Patrícia Fucks, Clóris 
Kessler, Carlo Milani e César Andrade Lima

Ortopedistas pediátricos durante o EPOS 2010 (Con-
gresso Europeu de Ortopedia Pediátrica, que aconteceu 
em Zabreb, na Croácia, em abril).

Campos de Jordão recebe congresso

Conferencistas durante o CBOP

No mês de junho foi realizado o IX Congresso Bra-
sileiro de Ortopedia Pediátrica (CBOP) e V Congresso 
Latino Americano de Ortopedia Pediátrica em Campos 
de Jordão, SP. O evento reuniu especialistas da área e 
também colegas da América Latina, com a realização do 
congresso da SLAOTI (Sociedad Latinoamericana de Or-
topedia y Traumatologia Infantil).

Quadril 
A SBQ e os novos desafios
O ano de 2010 está sendo marcado por profundas 

mudanças na rotina administrativa, operacional e pro-
gramática da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ). O 
sucesso alcançado pelas duas primeiras reuniões de 
planejamento estratégico superou qualquer expecta-
tiva mais otimista. Sob a liderança do presidente Luiz 
Sérgio Marcelino Gomes e a presença maciça da Dire-
toria e do Conselho Consultivo, foram abordados os 
quesitos que devem nortear os rumos e destinos da 
Sociedade em curto, médio e longo prazos. 

Com a orientação e assessoria segura da empresa 
H2, liderada por Ricardo Hadad e José Gaspar, pôde-se 
desenvolver um clima propício às discussões sobre os 
principais objetivos institucionais da SBQ. A legitima-
ção do processo de elaboração e desenvolvimento do 
planejamento estratégico da Sociedade consolidou-se 
pela presença de diferentes gerações, que participa-
ram desde a criação até a nova gestão que compõe a 
estrutura atual da SBQ.

Presença maciça da diretoria na 2ª Reunião de Planejamento da 
SBQ

 
Figuras marcantes e entusiastas, como os professores 

Rudelli e José Carlos Affonso Ferreira, discutiram com 
os demais membros da Diretoria e do Conselho Consul-
tivo os preceitos da definição da identidade e propósi-
to (missão) da Sociedade, seu estado futuro (visão), as 
convicções e crenças que norteiam seu funcionamento 
(valores) e o conjunto de habilidades pessoais, profissio-
nais e tecnologias fundamentais para o sucesso da SBQ 
(competências internas). 

Foram abordados temas como a identificação de ris-
cos e definição de orientação para a implementação da 
estratégia, bem como do modelo de monitoramento e 
controle das ações (balanced scorecard). 

Inicia-se assim uma nova era na gestão da SBQ, mar-
cada pela participação ativa e democrática de todos seus 
membros na determinação de seus objetivos e ações, 
que deverá ser consolidada pelo envolvimento e pela 
discussão futura com todos os associados. 

Doutores Rudelli, Pedroni e Fujiki
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Asami – Reconstrução e 
Alongamento Ósseo 
Congresso do Comitê

O X Congresso Internacional de Reconstrução e Alon-
gamento Ósseo do Comitê Asami da SBOT será realiza-
do de 3 a 5 de setembro em Gramado (RS), no Centro 
de Convenções Serrano. A participação dos residentes 
está sendo estimulada a partir da isenção de taxa de 
inscrição no evento. As inscrições poderão ser feitas via 
internet no seguinte endereço: http://www.vjs.com.br/
cicarao2010/inscricoes.php. Atendendo às solicitações 
dos médicos sócios do Comitê, novos temas serão abor-
dados com diferentes palestrantes. Reserve já em sua 
agenda o espaço para este evento, pois poderá ainda 
aproveitar os dias do feriado de 7 de setembro. 

Finalizamos a formatação do Informe Asami, um jor-
nal informativo que era um antigo sonho do Comitê. Se-
rão quatro edições anuais, sendo que a primeira edição 
será postada ainda em junho de 2010. Todos os sócios 
do Comitê Asami que realizaram o recadastramento já 
têm o seu nome e dados comerciais divulgados no site. 
Aqueles que quiserem inserir a sua foto para divulgação 
devem enviá-la para a SBOT no e-mail: tamiris@sbot.
org.br. Não deixe de visitar o site Asami (www.asamifix.
com.br), totalmente reformulado.

Ombro e Cotovelo 
CBCOC 2010 está disponível no site 
www.sbcoc.com.br
Quem não pôde participar da oitava edição do Con-

gresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, o 
CBCOC 2010, poderá fazer consultas ou assistir às au-
las e apresentações na íntegra pelo site da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (www.sb-
coc.com.br). O material já está disponível para acesso 
e poderá também ser revisto por quem esteve presente 
ao evento, realizado entre os dias 13 e 15 de maio em 
Campos do Jordão (SP).

Congresso reuniu mais de mil pessoas 

O CBCOC 2010 foi um grande sucesso, com 771 
participantes inscritos vindos de todos os estados bra-
sileiros. Na soma geral, o evento contou com um pú-
blico de 1.134 pessoas, entre palestrantes, organiza-
dores, expositores e equipe de apoio. Com a presença 
de quatro importantes nomes mundiais da cirurgia do 
ombro e cotovelo – Dra. Leesa Galataz, Dr. Brain Cole, 
Dr. Anders Ekelund e Dr. Sean Grey – e dos principais 
especialistas nacionais, o Congresso Brasileiro de Cirur-
gia do Ombro e Cotovelo 2010 superou as expectativas 
da diretoria da SBCOC.

Para o presidente da sociedade, Eduardo F. Carrera, a 
realização do Congresso em sua gestão foi um grande 
desafio, que contou com o empenho de toda a diretoria 
da Sociedade, com o esforço pessoal do presidente do 
Congresso, Américo Zoppi, e de outros especialistas que 
se envolveram na organização. “O trabalho foi recom-
pensado com esse grande sucesso, com um excelente 
nível científico apresentado pelos convidados internacio-
nais e com trabalhos de especialistas de praticamente 
todo o Brasil”, ressaltou.

Trauma Ortopédico 
Atualização e discussão 
O XVI Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, re-

alizado em Cuiabá nos dias 20, 21 e 22 de maio, foi 
um sucesso. O evento aconteceu no hotel DeVille e teve 
a participação de mais de 500 ortopedistas de todo o 
Brasil. Segundo Walter Tetilla, presidente do Congresso, 
o objetivo do evento foi discutir as técnicas mais avan-
çadas, trocar experiências, ver o que está acontecendo 
mundialmente em torno deste assunto. “A traumato-
logia é a rotina dos ortopedistas. Hoje se discute muito 
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a colocação de implantes, qual o melhor material a ser 
utilizado, a melhor maneira de se proceder, entre outros 
temas. Tudo se atualiza muito rápido, por isso é impor-
tante estar sempre participando desta troca de informa-
ções”, diz ele. O Congresso contou com mais de 70 pa-
lestrantes, programação integral na quinta e sexta-feira 
e pelo período da manhã no sábado. Médicos de todo 
o país estiveram presentes, assim como dois convidados 
estrangeiros: os ortopedistas Bruce Ziran, dos Estados 
Unidos, e Emanuel Gaultier, da Suíça. 

Traumatologia desportiva 
Caros amigos, 
Como todos sabem, no ano passado iniciamos um 

projeto de integração entre a Sociedade Brasileira de Ar-
troscopia e o Comitê de Traumatologia Desportiva, num 
evento científico que brindou esta parceria inicial com 
louvor. Após este primeiro congresso conjunto, muitas 
outras ideias surgiram, e neste sentido estamos no mo-
mento trabalhando com a possibilidade de unirmos ofi-
cialmente a SBDA e o CTD da SBOT. 

A Traumatologia Desportiva é uma área ampla, que 
engloba o estudo de diversas regiões do organismo – de 
tal modo semelhante, a Artroscopia representa uma téc-

nica operatória usada em muitas articulações do nosso 
corpo, o que nos faz pensar que uma união entre estas 
duas subespecialidades pode ser o caminho para se bus-
car uma sociedade mais forte. Outro dado interessante: 
quase 50% dos membros atuais do Comitê de Trauma-
tologia Desportiva pertencem também a Sociedade Bra-
sileira de Artroscopia. 

Como toda sociedade tem como pedra fundamental 
cuidar do interesse dos sócios que a compõem, gostaría-
mos de saber a sua opinião sobre esta questão. Agrade-
ceríamos se todos enviassem o seu parecer, favorável ou 
não, com relação a união das duas sociedades. 

Ressaltamos que a união oficial das duas sociedades, 
segundo regem os estatutos, somente poderá ser apro-
vada em Assembleia Geral Ordinária que pretendemos 
realizar no Congresso Brasileiro de Ortopedia e Trauma-
tologia, em Brasília, neste ano. 

Estamos à disposição para qualquer dúvida que possa 
existir, 

Atenciosamente, 

Sérgio Checchia 
Presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia 

Rogério Teixeira da Silva
Presidente da Associação Brasileira de Traumatologia Desportiva
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Esta 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!
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- À campanha da SBOT frente à população em 
geral;

 
- À medicina brasileira, cada vez mais procurada 

pelos estrangeiros devido a sua alta qualidade 
(Revista Veja 03/06/2010);

- Ao Morro de São Paulo, na Bahia, um lugar 
paradisíaco; 

- À aposentadoria especial: direito do ortope-
dista que realiza cirurgias utilizando-se de 
equipamentos de radiação ionizante, além de 
exposição a agentes nocivos biológicos. 

- Ao SUS e aos planos de saúde pelos valores 
aviltantes dos honorários médicos;

- Ao CREMESP, pela forma de divulgação sen-
sacionalista da pesquisa realizada sobre a rela-
ção médico-indústria; 

- Aos médicos liberadores de guias que não 
aparecem, delegando aos secretários dos con-
vênios a resolução dos problemas; 

- À Confederação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos (CBHPM) muito 
aquém da realidade.     



 Eleições SBOT 

As inscrições de chapas para concorrerem ao car-
go de 2º Vice-Presidente da Gestão 2011, e sua di-
retoria para o ano de 2013, e candidatos aos cargos 
do Conselho Fiscal para a Diretoria 2011 estarão 
abertas de 1º a 31 de agosto de 2010. Os membros 
titulares da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia, quites com suas obrigações estatuárias, 
poderão se inscrever. A eleição acontecerá durante a 
realização do 42º Congresso Brasileiro da SBOT, a ser 
realizado em Brasília de 12 a 15 de novembro. Mais 
informações pelo e-mail: diretoria@sbot.org.br.

 Pesquisa Nacional  
A Traumatologia no âmbito do 
SUS e da ANS 

A SBOT fará uma pesquisa 
pela internet sobre os proble-
mas que os ortopedistas vêm 
enfrentando em todo o Brasil 
no atendimento da trauma-
tologia. Você receberá pela 
internet um e-mail com mais 
informações sobre a pesqui-
sa. A sua opinião é impor-
tante para que possamos 

ter um quadro geral da situa-
ção no país dos problemas locais que dificul-

tam o cotidiano do ortopedista. Caso não receba um 
e-mail, entre no site da SBOT no qual haverá um link 
para a pesquisa na segunda quinzena de julho.

Flávio Faloppa, 
Comissão de Integração dos Comitês

Sérgio Yoshimasa Okane
Comissão de Controle de Material Ortopédico
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 Catálogo de Membros 
2010

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-
gia está preparando o Catálogo de Membros 2010, 
com informações de todos os seus associados. Os 
membros da SBOT precisam confirmar os seus dados 
cadastrais no site: www.sbot.org.br. Segundo Cláu-
dio Santili, este projeto está sendo coordenado por 
Marcelo Mercadante e Fernando Baldy dos Reis, e 
deve ser lançado no congresso em Brasília. 

 SBOT tem Ouvidoria 
Com o objetivo de estreitar o contato entre asso-

ciados e a Sociedade, foi criada a Ouvidoria da SBOT, 
um serviço de atendimento à comunidade interna 
e externa, com atribuições de ouvir, encaminhar e 
acompanhar críticas e sugestões. Marcelo Mercadan-
te estará a frente deste novo serviço. “Ficarei respon-
sável em atender os membros da SBOT e a comu-
nidade e transmitir suas considerações à diretoria”, 
explica ele. O contato dos associados poderá ser feito 
através do e-mail: ouvidoria@sbot.org.br.

 Concurso no HC 
O professor Gilberto  

Camanho foi indicado 
como o novo professor ti-
tular do Departamento de 
Ortopedia e Traumatolo-
gia da Faculdade de Me-
dicina da USP. O concurso 
público foi realizado nos 
dias 6 e 7 de abril. 

Gilberto Camanho
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 defesa Profissional 
destaca-se no Rio 
Grande do Sul

O presidente da Comissão de Dignidade e Defesa 
Profissional da SBOT, Robson Azevedo, participou do 
VII Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia, 
realizado de 16 a 18 de junho em Gramado, RS. O 
evento foi presidido por Fábio Dal Molin.     

Robson Azevedo palestrou no Fórum de Defesa 
Profissional, coordenado por Fernando Mothes e que 
teve mais de 100 ortopedistas na plateia. Ele, junta-
mente com Isaias Levy do Conselho Regional de Me-
dicina do Rio Grande do Sul (CRM-RS), falou sobre 
a relação cada vez mais conflitante dos ortopedistas 
com as operadoras de saúde. Robson ressaltou a im-
portância do envolvimento das sociedades regionais 
na defesa de classe. 

Com temas relacionados à auditoria médica e como 
se defender dos convênios e seguros, por exemplo, 
as manifestações giraram em torno das dúvidas e de 
como o ortopedista deve agir frente aos procedimen-
tos equivocados que são praticados por alguns con-
vênios e profissionais em cargos de auditoria.

 Fórum Social e de 
defesa Profissional

 
A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão irá re-

alizar, no dia 30 de julho, um Fórum Social e de 
Defesa Profissional. Realizado no Hospital Santa 

Catarina, em São Paulo, o 
tema do fórum será “O que 
o Sistema de Saúde (SUS/
ANS) está fazendo com a 
cirurgia da mão?”. O pro-
grama abordará temas 
como: A situação atual do 
atendimento do acidentado 
no trabalho; A situação dos 

reimplantes do Brasil; A demanda reprimida na ur-
gência retardada; Honorários médicos, entre outros 
assuntos. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no local. Mais informações com a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão no www.cirurgiada-
mao.org.br e por telefone (11) 5092-3426.

 Notícias da CET 
No dia 11 de agosto será 

realizado o Teste de Ava-

liação do Residente em 

Ortopedia (TARO). Todos 

os serviços credenciados 

na Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia receberão as pro-

vas pela internet, nos mesmos moldes do ano 

passado. “As provas serão impressas nos pró-

prios serviços e deverão ser aplicadas simulta-

neamente em todo o Brasil”, explica Alberto 

Miyazaki, presidente da Comissão de Ensino e 

Treinamento (CET) da SBOT. 

Além dos trabalhos realizados com o TARO 

e com o TEOT, que este ano comemorou a sua 

40ª edição, a CET tem se preocupado demasia-

damente com os serviços, que tem aumentado 

o número de residentes em treinamento sem a 

anuência da comissão. “Gostaria de sugerir aos 

chefes de serviços e preceptores que, antes de 

realizar qualquer alteração no formato do trei-

namento, consultem o regimento interno da 

CET evitando, dessa forma, situações desagra-

dáveis no momento em que os R3 efetuarem 

sua inscrição no TEOT”, finaliza Alberto.
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 SBO-RJ elege nova 
diretoria

As Eleições da SBOT-RJ aconteceram no dia 11 de 
junho de 2010. A Chapa UM ganhou com 250 vo-
tos contra 87 da Chapa DOIS. A eleição elegeu as 
chapas para os próximos três anos. Confira abaixo 
a composição das chapas eleitas para 2011, 2012 
e 2013. 

Chapa 2011: Presidente: Carlos Alfredo Lobo 
Jasmin; 1º Vice Presidente: Paulo Roberto Bar-
bosa de Toledo Lourenço; 2º Vice Presidente: 
Vincenzo Giordano Neto; 1º Secretário: Carlos 
Eduardo Franklin; 2º Secretário: Marcos Nober-
to Giordano; 3º Secretário: Marcelo Costa de 
Oliveira Campos; 4º Secretário: Pedro José La-
bronici; 1º Tesoureiro: Henrique de Barros Pinto 
Neto; 2º Tesoureiro: Carlos Alberto de Araujo 
Neto; 3º Tesoureiro: Tito Henrique de Noronha 
Rocha; 4º Tesoureiro: Jose Paulo Gabbi Aram-
buru Filho.

Chapa 2012: Presidente: Paulo Roberto Bar-
bosa de Toledo Lourenço; 1º Vice Presidente: 
Vincenzo Giordano Neto; 2º Vice Presidente: 
Henrique de Barros Pinto Neto; 1º Secretário: 
Carlos Eduardo Franklin; 2º Secretário: Mar-
cos Noberto Giordano; 3º Secretário: Marcelo 
Costa de Oliveira Campos; 4º Secretário: Pedro 
José Labronici; 1º Tesoureiro: Tito Henrique de 
Noronha Rocha ; 2º Tesoureiro: Carlos Alberto 
de Araujo Neto; 3º Tesoureiro: Jose Paulo Gabbi 
Aramburu Filho; 4º Tesoureiro: Luis Marcelo de 
Azevedo Malta.

Chapa 2013: Presidente: Vincenzo Giordano 
Neto; 1º Vice Presidente: Henrique de Barros 
Pinto Neto; 2º Vice Presidente: Marcelo Costa 
de Oliveira Campos; 1º Secretário: Carlos Edu-
ardo Franklin; 2º Secretário: Marcos Noberto 
Giordano; 3º Secretário: Pedro José Labronici; 
4º Secretário: Alexandre de B. Pallottino; 1º Te-
soureiro: Tito Henrique de Noronha Rocha; 2º 
Tesoureiro: Carlos Alberto de Araujo Neto; 3º 
Tesoureiro: Jose Paulo Gabbi Aramburu Filho; 
4º Tesoureiro: Luis Marcelo de Azevedo Malta.

 Nota de falecimento
A Ortopedia brasileira per-

de um de seus baluartes na 
Cirurgia do Joelho. Ricardo 
Dizioli Navarro que nos deixou 
no último dia 10 de julho, foi 
um dos fundadores da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho e durante muitos anos 
chefiou o grupo  de joelho da 
Escola Paulista de Medicina, 
onde teve a oportunidade de 

orientar e formar inúmeros discípulos. 
Que o Grande Arquiteto do Universo ilumine sua 

dedicada esposa, Vilma, e seus filhos que tanto se 
orgulhava Murilo, advogado, e Marcelo, que seguiu 
seus passos na cirurgia do joelho. 

Ricardo, descanse em paz! 

 Congresso Norte 
Nordeste 

Fernando Façanha, 
ortopedista de Forta-
leza, CE foi eleito o 
próximo presidente do 
Congresso Norte Nor-
deste. A eleição foi re-
alizada durante o XIV 
Congresso Norte Nor-
deste, que aconteceu 
de 22 a 24 de abril, 
em Natal.  
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 Segurança do trabalho médico 
O ortopedista Aloísio Fernandes Bonavides Jr. representou a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-

gia (SBOT) na reunião conjunta da Comissão de Fiscalização do Conselho Federal de Medicina (CFM), realizada 
no dia 26 de maio. Durante a reunião, foram discutidos novos aspectos para a reformulação do Manual de 
Fiscalização do CFM. Segundo o coordenador do Departamento de Fiscalização, Emmanuel Fortes Cavalcanti 
(3º vice-presidente do CFM), está sendo feito um modelo de roteiro e esse trabalho dará origem à resolução 
que regulamentará a atividade. “A ideia fundamental é a segurança do trabalho do médico. Estamos aqui jus-
tamente para que as especialidades agreguem valores ao modelo preliminar de que dispomos agora para que 
sejamos capazes de garantir assistência à saúde de qualidade”, ressalta.
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SBOTdá a dica
Salomão, o homem mais rico que já existiu 
Autor: Steven K. Scott
Editora: Sextante
Quais as ferramentas necessárias para levarmos uma vida mais centrada, digna e cheia de valores? Em Salomão, o 
homem mais rico que já existiu, lançamento da Editora Sextante, Steven K. Scott mostra de forma didática e inspira-
dora como podemos conquistar nossos objetivos, resolver conflitos e desenvolver a paz interior se seguirmos passos 
específicos ensinados pelo antigo rei no Livro dos Provérbios do Antigo Testamento. Partindo de uma experiência 
pessoal, quando foi capaz de dar a volta por cima após dezenas de experiências fracassadas profissional e financei-
ramente, o autor comprova que, ao aplicar os conceitos de Salomão em seu dia-a-dia, conseguiu transformar a sua 
vida. Scott conta que nos seis anos seguintes à sua formatura, foi demitido de nove empregos e não obteve êxito 
em nenhuma das vezes que tentou abrir seu próprio negócio. Salomão, o homem mais rico que já existiu apresenta 
em cada capítulo histórias reais, exercícios práticos e técnicas para que você comece a gozar de um nível de sucesso 
e realização pessoal com o qual jamais sonhou.

Almas à venda 
Direção: Sophie Barthes 
Duração: 101 min 
País: EUA / França 
Paul Giamatti tem dúvidas sobre seu trabalho como Tio Vanya. Travado devido à sua ansiedade, ele encontra uma 
solução através de um artigo da revista The New Yorker sobre uma companhia de alta tecnologia que promete 
aliviar o sofrimento das pessoas extraindo, congelando e guardando suas almas. Porém, os problemas começam 
quando ele vira uma vítima do tráfico de almas. A jornada de Giamatti leva-o até a Rússia em busca de sua alma 
que foi roubada por uma ambiciosa atriz de novelas que não tem talento. 

5 + 5 + 5 = 550
Corrija esta fórmula, colocando apenas 
um traço, de tal maneira que ela fique 
matematicamente correta.

Palíndromo:

A CARA RAJADA 
DA JARARACA 

Agora, leiam de trás para frente.

Desenhe um 
retângulo 

com 3 retas.

Na verdade, é muito simples. Este problema serve para nos 
alertar acerca dos riscos do pensamento linear e convencio-
nal. A solução é desenhar um retângulo e colocar dentro dele 
as 03 linhas retas.
Simples, não?!

O primeiro (+) passa a ser (4), ou seja, a equação agora será: 
545 + 5 = 550. Basta colocar um traço oblíquo, no qua-
drante superior esquerdo, do primeiro sinal de adição.

Você está em um quarto com três interruptores. Porém, as lâmpa-
das correspondentes estão em outro quarto, para o qual você não 
tem nenhum acesso visual. Você pode movimentar como quiser 
os interruptores, mas só poderá ir uma única vez ao outro quarto 
e dizer a qual lâmpada corresponde cada interruptor.

Um tijolo pesa 1 kg 
mais ½ tijolo.
Quanto pesa 

um tijolo e meio?

Ligue um dos interruptores e espere cerca de 3 minutos. Desligue-o e ligue outro, saia do quarto 
e vá ao outro quarto. A lâmpada que estiver acesa é a correspondente ao interruptor que está 
ligado. Ponha a mão nas outras duas, a que estiver quente é  a correspondente ao interruptor 
que ficou 3 minutos ligado, e a que estiver fria é a correspondente ao interruptor que não foi 
ligado nenhuma vez.

Resposta (equação matemática simples)
Se 1 tijolo pesa 1 Kg mais meio tijolo, logo 1 tijolo pesa 2 Kg, pois: 1 tijolo = 1 Kg + ½ tijolo, logo 
1 Kg = 1 tijolo  - ½ tijolo, logo 1 Kg = ½ tijolo e 1 tijolo é igual a 2 Kg. Assim sendo, 1 tijolo (2k) e 
meio (1kg) pesa 3 Kg. Resposta: 3 Kg
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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: 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: http://www. ufrgs.br/colaob2010

 Evento: IX Congresso Catarinense de Ortopedia e 
Traumatologia

 Data: 27 a 28 de Agosto de 2010
 Local: Teatro Carlos Gomes Blumenau SC Brasil
 Site: http://www.praxis.srv.br

 Evento: X Congresso Paulista de Medicina do Esporte 
2010

 Data: 27 a 28 de Agosto de 2010
 Local: Hotel Sun Valley - Marília - SP Marília SP Brasil
 Site: http://congressospamde@luminaeventos.com.br

 Evento: X CICARAO
 Data: 3 a 5 de Setembro de 2010
 Local: HOTEL SERRANO GRAMADO RS BRASIL
 Site: http://www.vjs.com.br/cicarao2010

 Evento: XV Congresso de Ortopedia e Traumatologia 
do Estado do Ceará

 Data: 16 a 18 de Setembro de 2010
 Local: Seara Praia Hotel Fortaleza CE Brasil
 Site: http://www.bot-ce.com.br

 Evento: I Congresso Latino-Americano de Cirurgia de 
Quadril e XIV JOPPAQ - Jornada Paulista de 
Patologia do Quadril

 Data: 23 a 25 de Setembro de 2010
 Local: Ribeirão Preto SP Brasil
 Site: http://www.vsfutura.com.br

 Evento: 42º Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia - CBOT

 Data: 13 a 15 de Novembro de 2010
 Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Brasília 

DF Brasil
 Site: http://www.cbot2010.com.br

 Evento: 47 Congreso Argentino de Ortopedia y 
Traumatología

 Data: 28 de Novembro de 2010 a 2 de Dezembro de 
2010

 Local: Hilton Buenos Aires Buenos Aires Argentina
 Site: http://www.congresoaaot.org.ar

 Evento: 15º Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia do Tornozelo e Pé

 Data: 22 a 25 de Abril de 2011
 Local: Bourbon Convention Foz do Iguaçu PR Brasil
 Site: http://www.pe2011.com.br

 Evento: XIII Congresso Brasileiro da Sociedade 
Brasileira de Coluna

 Data: 28 a 30 de Abril de 2011
 Local: Campos do Jordão Convention Center Compos do 

Jordão SP BRASIL
 Site: http://www.coluna2011.com.br

 Evento: XIV Congresso Brasileiro de Quadril
 Data: 8 a 10 de Setembro de 2011
 Local: Hotel Mabu Foz do Iguaçu PR Brasil
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