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SBOT em prol do
conhecimento
Aproxima-se o grande encontro da Ortopedia brasileira. De 12 a 15 de
novembro, os mais renomados profissionais se reunirão no 42º CBOT
para uma troca salutar de experiências, conhecimentos e, é claro, para
um congraçamento.
O 42º CBOT é um dos mais importantes eventos da Ortopedia. Já adianto
os meus parabéns aos colegas Paulo Lobo, presidente do congresso, e ao
professor Walter Manna Albertoni, presidente da Comissão Científica,
que não mediram esforços para organizar um evento de grande porte
com um programa científico abrangente e muito interessante. Nesta edição do Jornal da SBOT, você poderá conferir um resumo da programação
científica e da social, além dos principais destaques.

Moisés Cohen

Brasília, cidade que sediará o congresso, é um espetáculo à parte. Berço
da democracia brasileira, a cidade proporciona passeios incríveis por sua
beleza arquitetônica. Em 1987, a Unesco lhe conferiu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Também nesta edição, sugerimos a cidade
de Pirenópolis como um lugar que vale a pena visitar. A 140 km de Brasília, o município se localiza no interior de Goiás e esconde diversos atrativos naturais, deliciosa culinária e belíssimos artesanatos.
Ainda nesta edição, você poderá conferir um resumo do II Fórum de
Preceptores, realizado em Indaiatuba em agosto. Importante evento que
reuniu preceptores de todo o Brasil para discutir como anda a residência
médica. Grande empenho da Comissão de Preceptores, da Comissão de
Educação Continuada e da Comissão de Ensino e Treinamento.
No Dia do Ortopedista, comemorado em 19 de setembro, destaque
para as ações da SBOT que proporcionaram maior visibilidade para a
especialidade. É o nosso eterno trabalho de valorizar o profissional e a
especialidade perante a população.
Gostaria de aproveitar para agradecer também a todas as Regionais
e Comitês que têm se empenhado em mandar suas notícias. O espaço
dedicado a eles cresce cada vez mais e isso mostra o envolvimento com a
SBOT. Afinal, você é a SBOT e a SBOT é para você!
Até o congresso! Espero nos encontrarmos por lá!
Moisés Cohen
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Simplesmente Chique!

Cláudio Santili
Se você pretende,
Saber quem eu sou,
Eu posso lhe dizer...
Roberto Carlos e Erasmo Carlos
Estive muito ocupado com compromissos e representações institucionais e atrasei-me no editorial.
Abri as correspondências, vi os jornais de classe e constatei que esta-

mos patinando (pelo menos é um
bom esporte), pois as manchetes
de 2010, se forem cotejadas, são
exatamente as mesmas de 1900 e
alguma coisa. Não há culpados, mas
a verdade é que as “lutas” acabam
esbarrando na incapacidade bilateral
de, primeiro, conseguirmos por força
da lei que nos ouçam e, segundo, a
adesão individual do médico, o que
daria consistência e efetividade aos
pleitos trabalhistas e profissionais da
classe médica. É difícil, quase impossível, equacionar o problema. Mas
temos que lutar e muito!!!
É véspera do Dia dos Médicos,
ao longe a sabiá vai emitindo seu
lamento vespertino num domingo
de sol, e eu aqui procurando algo
de bom para lhes dizer...
Para não falar somente em dificuldades, quero aqui agradecer e
homenagear todos os meus leitores.
Felizmente, muitos são os que me

Nunca o termo “chique” foi tão usado para qualificar pessoas como atualmente.
A verdade é que ninguém é chique por decreto.
E algumas coisas boas da vida, infelizmente, não
estão à venda. Elegância é uma delas.
Assim, para ser chique é preciso muito mais que
alguns guarda-roupas recheados de grifes importadas. Muito mais que um belo carro italiano. O que
faz uma pessoa chique não é o que essa pessoa
tem, mas a forma como ela se comporta.
Chique mesmo é quem fala baixo. Quem não procura chamar atenção com suas risadas muito altas,
nem por seus imensos decotes. Mas que, sem querer, atrai todos os olhares, porque tem brilho próprio.
Chique mesmo é quem é discreto, não faz perguntas inoportunas, nem procura saber o que não
é da sua conta. Chique mesmo é parar antes da
faixa de pedestre e abominar a mania de jogar lixo
na rua.
Chique mesmo é dar bom-dia ao porteiro do seu
prédio e às pessoas que estão no elevador. É lembrar
do aniversário dos amigos. Chique mesmo é não se

encontram e fazem comentários elogiosos e, algumas vezes, propõem
sugestões muito interessantes. Além
da Sonia, que é quem aperfeiçoa
o que escrevo e sempre me ajuda,
homenageio hoje duas outras pessoas. A primeira é o ortopedista
carioca Dr. Almir Joaquim Pereira, o
crítico amigo mais assíduo dos meus
intentos de prosador. A segunda é
o resiliente e incansável trator Paulo
Lobo, que não tem medido esforços
na organização do Congresso de
Brasília. Assim, ofereço para reflexão
o texto de Gilka Aria, que integra o
livro A quem interessar possa.
Este material me foi apresentado
pela sra. Jidionir Vieira da Silva, a
nossa Gigi, que nos brinda com sua
amigável capacidade de trabalho há
30 anos na SBOT, e é muito, mas
muito oportuno.
Cláudio Santili
Presidente da SBOT

Palavra do Presidente
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exceder nunca. Nem na bebida, nem na comida,
nem na maneira de se vestir. Chique mesmo é olhar
no olho do seu interlocutor.
É “desligar o radar” quando estiver sentado à mesa
do restaurante, e prestar verdadeira atenção à sua
companhia. Chique mesmo é honrar a sua palavra.
É ser grato a quem lhe ajuda, correto com quem
você se relaciona e honesto nos seus negócios.
Chique mesmo é não fazer a menor questão de
aparecer, mas ficar feliz ao ser prestigiado. Mas
para ser chique, chique mesmo, você tem, antes
de tudo, de se lembrar sempre de quanto a vida é
breve e de que vamos todos para o mesmo lugar.
Portanto, não gaste sua energia com o que não
tem valor, não desperdice as pessoas interessantes
com quem cruzar e não aceite, em hipótese alguma,
fazer qualquer coisa que não lhe faça bem.
Porque, no final das contas, chique mesmo é ser
feliz.
Como é você?
Gilka Aria
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SBOT na mídia
A Comissão de Interatividade Social, juntamente com a assessoria de imprensa e o marketing da SBOT, tem
trabalhado a todo vapor para divulgar e posicionar a sociedade como fonte na mídia brasileira. Com o gancho
no aniversário da Ortopedia, comemorado em 19 de setembro, diversas ações foram realizadas, além de entrevistas cedidas pelos membros da sociedade, para os principais veículos de comunicação. Confira abaixo um
breve resumo dos assuntos abordados.

Ações:
• No dia 19 de setembro foi enviado um SMS para
os membros da SBOT parabenizando-os pelo seu dia
e ressaltando a importância deles para a sociedade;

O ortopedista Marco Antonio Gilabert à direita dos jogadores
do time Goiás Esporte Clube

• Foram encaminhados três e-mails marketing aos
ortopedistas destacando as ações comemorativas
dos 75 anos da SBOT;

• Foi criado o twitter da SBOT seguindo a influência
das redes sociais como forma de comunicação e
interação. O objetivo desse canal de comunicação,
exclusivo com o associado, é fomentar discussões,
divulgar datas, eventos e informações úteis ao
associado. Siga a SBOT: @sbotnacional;

Rômulo Peixoto e o Atlético Clube Goianiense

Ricardo Couto (de camisa branca) junto aos jogadores do Vila
Nova Futebol Clube

• No dia 19 de setembro, em alguns estádios de
futebol do país foram afixadas faixas com a mensagem “19 de setembro – Dia do Ortopedista:
Obrigado, Doutor”, parabenizando os ortopedistas
pelo seu dia.

SBOT nos principais veículos de comunicação:
No primeiro semestre de 2010, a SBOT esteve presente nos principais jornais, sites, televisões e rádios. Os
principais temas com destaque em emissoras de rádio e TV foram:
• Pesquisa Ibope
Rádio Jovem Pan, Rádio CBN, Rádio
Eldorado, TV Cultura – Via Legal,
Rádio 2, TV Aparecida e Rede TV.
• RBO (tema explorado: Pesquisa
ginástica olímpica)
Rádio Jovem Pan e Rádio CBN
• Casa do Futuro
TV Cultura
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• Campanha Cadeirinha
Rádio Globo; TV Globo – Jornal Hoje
e Radar SP; Rádio Jovem Pan; TV
Record – Hoje em Dia; TV RIT – Toda
Hora; Agência Rádio Web.
• Comitês
Rádio América; Rádio CBN; Rádio
Band News; Rádio Jovem Pan; TV
CNT; TV MTV; Rádio Gazeta (Vitória
– ES)

Também foram realizadas entrevistas
com membros da SBOT para a confecção de matérias em 63 jornais, 17 revistas, 116 sites, 38 rádios e 48 TVs em
todo o Brasil. Destaque para a matéria
no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 25
de setembro sobre o Fórum Nacional de
Defesa Profissional da SBOT. A reportagem foi distribuída pela Agência Estado
e repercutiu em diversos veículos.

Defesa Profissional
através do conhecimento
Realizado nos meses de setembro a novembro, o 1º Fórum Nacional de Defesa
Profissional da SBOT fomenta a importância da educação para melhores condições
de trabalho para o ortopedista
Acesso a informação é a principal arma para os ortopedistas
lutarem por melhores honorários
e direitos. Partindo dessa premissa, a comissão de Dignidade e
Defesa Profissional da SBOT realizou o 1º Fórum de Dignidade e
Defesa Profissional.
Segundo Robson Azevedo, presidente da comissão, os planos de
saúde mudaram muito nos últimos
anos e os ortopedistas ficaram em
desvantagem com algumas alterações que a legislação sofreu.
“Por esse motivo, estamos mobilizando nossa categoria e, por
meio desse fórum, que acontece
no Brasil inteiro, levamos conhecimentos atualizados a todos os
colegas”, explicou.
O fórum foi dividido em três
módulos. No primeiro foram
discutidos o que são a CBHPM
e o TUSS, sua importância e o
que está sendo implantado. No
segundo, o foco foi a discussão
da ANS em relação a prazos de
autorização, órteses e próteses e
onde e para quem devem reclamar. O terceiro módulo discutiu a
relação dos ortopedistas com os
auditores.
Segundo Robson, a primeira
providência a ser tomada é em
relação aos honorários médicos, que estão defasados. “As
operadoras de planos de saúde
querem ter lucro máximo, mas
não podem cobrar mais do usuário. Dessa forma, pagam menos
para o médico. Nossa luta é para
que o valor praticado seja aquele
que consta na CBHPM, já que

alguns planos não pagam nem o
valor estipulado na tabela.” No
entanto, ressaltou, para que isso
aconteça, é preciso que o grupo
tenha capacidade de união e,
dessa forma, ganhe força para
lutar a favor dos seus direitos e
consiga boas negociações com os
órgãos competentes a cada uma
das regionais. “A força está em
cada uma das regionais, por isso
cada uma delas tem que correr
atrás e lutar pelo que é melhor
para o seu estado”, destacou.
O resultado do fórum será discutido e apresentado no 42º CBOT, em
Brasília, no Espaço SBOT durante a
Mesa de Dignidade e Defesa Profissional.

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Robson Azevedo durante Fórum
realizado em Minas Gerais

A Regional MG realizou o fórum
no dia 22 de setembro na sede
da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG). Para o presidente
da SBOT-MG, Gilberto Brandão, a
grande dificuldade encontrada hoje
pelos ortopedistas é a relação entre
médicos e convênios. “Não há um
canal de comunicação direto. Além
disso, essa relação usuário-plano de
saúde não é fiscalizada pela ANS,
deixando o médico sempre em
desvantagem”, lembrou. “O nosso
desejo é que os ortopedistas sejam
remunerados de forma digna como
determina o código de ética”, frisa.

Fórum de Defesa Profissional
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Bahia
Na Regional MS, o fórum foi realizado dia 2 de outubro no CRM.
Estiveram presentes representantes
da Unimed, da Unidas, Secretaria
do Estado, Sindicato dos Médicos, Associação Médica de Mato
Grosso do Sul e colegas ortopedistas. “Agradecemos imensamente
à SBOT nacional pela iniciativa de
valorização profissional”, diz Cláudio Mancini, presidente da regional.

Realizado no dia 30 de setembro com a presença do Dr. Antonio Pena, ex-conselheiro do CRM,
foram discutidos os problemas com
auditoria, principalmente devido ao
desconhecimento de alguns auditores sobre os procedimentos e materiais utilizados em algumas cirurgias,
além da troca e da negativa de procedimentos e materiais com alegações sem fundamento técnico.
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Encontro discute a qualidade
do atendimento ortopédico
Nos dias 2 e 3 de setembro foi realizada no Rio de Janeiro a 1ª Oficina
de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde. A iniciativa do Instituto Nacional de
Traumato-Ortopedia (INTO) reuniu representantes dos gestores dos estados e a Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
Foram realizadas discussões com o intuito de diagnosticar a situação da Ortopedia e da Traumatologia
no Brasil e traçar propostas para a melhora da qualidade do atendimento. Entre os principais problemas,
estão as esperas por cirurgias. Muitas vezes os médicos
têm de administrar a espera dos pacientes, o que causa
constrangimentos e ansiedade. Destacou-se a importância de centralizar essas filas para que se possa ter
uma maior dimensão de seu tamanho e, assim, traçar
políticas para corrigir essas distorções.
Apesar das diferenças de cada região, observou-se
que os problemas são muito semelhantes. Além da baixíssima remuneração e da falta de condições de trabalho, existe falta de profissionais para atuar nas regiões
periféricas, já que não há incentivos para que os médicos ali se fixem. Também foram apresentadas iniciativas interessantes como o projeto Suporte do INTO, que
ampara regiões mais distantes e auxilia na qualificação
de profissionais.
O ministério foi representado pela Dra. Maria Inês
Gadelha. Estiveram presentes também o Secretário de
Estado da Saúde do Rio de Janeiro, o ortopedista Sérgio Côrtes, e o futuro presidente da SBOT, Dr. Geraldo
Motta Filho, atual diretor do INTO. A SBOT enviou os
representantes da subcomissão de políticas públicas do
Sistema Único de Saúde (SUS), Dr. Eduardo Luis Cruells
Vieira, Dr. Sebastião Vieira de Morais e Dr. Carlos
Alberto Almeida de Assunção, e da comissão de defesa
profissional, Dr. Robson Paixão de Azevedo, além de
colegas que representam diversos estados, como Dr.
Chiang Chia Po, do Amazonas, entre outros. Também
esteve presente o Dr. Sérgio Okane da comissão de
materiais da SBOT, que também é membro da Câmara
Técnica.
Após as discussões em grupos, os assuntos eram
extensamente debatidos nas plenárias. Como a base
do problema são os aviltantes valores da tabela SUS,
a Dra. Inês foi questionada e respondeu que não via
condições para haver aumentos, pois, segundo ela,
não é de responsabilidade do Ministério da Saúde o
pagamento dos serviços profissionais e que referências
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como a CBHPM não podem ser aplicadas ao SUS. Ela,
no entanto, haveria de dar encaminhamento aos pleitos dos médicos.
RESPEITO!
Os médicos ortopedistas de todo o Brasil estão preocupados com a situação da assistência ortopédica e ao
trauma no SUS. Nunca tamanha injustiça com os médicos foi vista. O SUS é uma realidade e uma conquista
de toda a população. No entanto, apesar de grandes
avanços na assistência e na prevenção de doenças, na
área de atuação da Ortopedia o descaso é demasiado.
As filas estão a cada dia maiores e os profissionais que
estão à frente veem-se constrangidos por não poder
fazer nada. Os custos pagos pelas cirurgias são tão irrisórios que se os pacientes soubessem o valor pago pelo
SUS não acreditariam.
A falta de vontade política de resolver essa situação
por parte dos governantes é inversamente proporcional à acomodação e à aceitação dessa situação pelos
médicos. Isso quer dizer que se nada fizermos tudo
ficará como está.
Em evento recente, promovido pelo Ministério da
Saúde, ficou claro que o ministério está disposto a continuar remunerando mal o médico e, se dependesse do
governo, os próprios pagamentos aos médicos seriam
incorporados ao pagamento aos serviços hospitalares.
Cumpre, pois, como Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, defender os seus membros e,
numa legítima ação de defesa de classe, propor atitudes de resistência pacífica que possam mudar a disposição dos interlocutores do ministério e forçá-los a negociar. Para isso, é fundamental a participação de todos!
Vamos nos solidarizar com nossos colegas que, como
médicos, não estão habituados a paralisações. Em um
primeiro momento poderá parecer que algum paciente
será prejudicado por não ser operado. Mas uma vez
vencida essa etapa, quantos outros não serão beneficiados? As filas diminuirão e o respeito retornará.
Os ortopedistas do Brasil exigem respeito!
Eduardo Luis Cruells Vieira
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42º CBOT: um presente
para a Ortopedia Brasileira

O 42º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), que
acontece de 13 a 15 de novembro no Distrito Federal, será realizado em
um momento histórico: ano em que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT) completa 75 anos e que Brasília completa 50 anos.

Segundo Paulo Lobo, presidente do
congresso, este é, com certeza, o
melhor momento para os ortopedistas
de Brasília receberem colegas de todos
os cantos do país. “O último congresso
brasileiro da SBOT na capital do BraPaulo Lobo
sil ocorreu em 1988. Nesses 22 anos
que se passaram a cidade se concretizou como grande
metrópole fazendo jus ao título de Patrimônio Cultural
da Humanidade”, explica ele.
São esperados mais de 5 mil inscritos, que participarão de conferências com renomados palestrantes
nacionais e internacionais, cursos, workshops, mesasredondas e diversos temas livres. “O trabalho desses
últimos dois anos está sendo recompensado agora com
uma organização admirável. Esperamos suprir todas
as expectativas dos nossos congressistas. Nossa programação científica abrange especialmente o médico
ortopedista generalista, que poderá se atualizar sobre
as tendências na prática da especialidade”, diz Lobo.
As atividades não param por aí! Este ano, a novidade
fica por conta da homenagem que será prestada aos 26
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presidentes de todas as regionais da SBOT, durante a
cerimônia de abertura. Além disso, novos membros da
sociedade também serão homenageados no dia 13 de
novembro, no mezanino, em frente ao Espaço SBOT,
ao meio-dia. “Essa iniciativa partiu do presidente da
SBOT, Cláudio Santili, e será aberta ao público. Não
deixem de comparecer”, convida Lobo.

Programação científica e social
Pré-congresso – 12 de novembro
− Associação Brasileira de Traumatologia Desportiva
13h às 19h na Sala Inglaterra
− Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia
do Tornozelo e Pé
13h às 18h na Sala Itália
− Sociedade Brasileira do Ombro e Cotovelo
14h às 18h na Sala França
− Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica
14h30 às 18h na Sala Espanha
− Oficina conjunta Ministério da Saúde e SBOT
− Atualização no tratamento da osteoporose
e da fratura osteoporótica
12h às 18h no Auditório Alemanha
− Sociedade Brasileira de Terapia por Ondas de Choque aplicadas ao sistema musculoesquelético
13h às 18h no Auditório Suíça

13 de novembro
Auditório Brasil: Conferências de abertura,
conferências internacionais e abertura solene.
Auditório Portugal: Curso AT Joelho, MesaRedonda Joelho I, Curso de Trauma Ortopédico,
Efort Simpósio 1.
Sala Inglaterra: Curso Coluna, Mesa-Redonda
Coluna I, Dia da Especialidade do Comitê de
Coluna.
Sala Itália: Curso do Comitê de Medicina e
Cirurgia do Tornozelo e Pé, Mesa-Redonda do
Pé I, Dia da Especialidade do Ombro e Cotovelo, Assembleia Geral.
Sala França: Curso do Comitê de Quadril,
Mesa-Redonda Quadril I, Curso do Comitê de
Mão, Pódio – Apresentação Oral.
Sala Espanha: Curso do Comitê de Oncologia
Ortopédica, Mesa-Redonda Oncologia I, MesaRedonda Artroscopia I, Termas Livres – Artroscopia I, Temas Livres – Joelho I.
Sala Suécia: Curso do Comitê de Ortopedia Pediátrica, Mesa-Redonda Pediátrica I, Mesa-Redonda
Oncologia II, Temas Livres – Oncologia I.

Auditório Alemanha: Curso do Comitê de
Doenças Osteometabólicas, Temas Livres –
Osteometabólicas I.
Auditório Hungria: Curso do Comitê de Fixadores Externos, Mesa-Redonda – Fixadores I,
Temas Livres – Fixadores I.
Sala Suíça: Curso do Comitê de Artroscopia.

14 de novembro

42º CBOT
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Auditório Brasil: Temas de atualização – Joelho, Desportiva, Ombro e Oncologia, Efort –
Simpósio 2, Pódio – Apresentação oral, Temas
Oficiais, Conferências Internacionais, Pódio –
Apresentação oral, Conferências Internacionais,
Assembleia Geral Ordinária (eleições).
Auditório Portugal: Temas Livres – Quadril I,
Mesa-Redonda Trauma I, Temas Livres – Trauma I,
Temas de atualização – Quadril, Ombro, Osteoporose e Pediátrica, Mesa-Redonda Trauma II.
Sala Inglaterra: Temas Livres – Coluna I, MesaRedonda – Ombro e Cotovelo I, Temas Livres
– Ombro e Cotovelo I, Simpósio Satélite Merck
S.A., Temas Livres – Joelho II, Mesa-Redonda
Desportiva I.
Sala Itália: Dia da Especialidade do Comitê
de Cirurgia do Tornozelo e Pé, Mesa-Redonda
Moderna, Assembleia Geral, Simpósio Satélite
Biolab, Tema Livre – Mão II, Mesa-Redonda Mão II,
Curso CET-CEC.
Sala França: Dia da Especialidade do Comitê
de Traumatologia Desportiva, Assembleia Geral
conjunta com o Comitê de Artroscopia, MesaRedonda Pé II, Temas Livres – Pé I, Temas Livres
– Pé II.
Sala Espanha: Mesa-Redonda Mão, Temas
Livres – Mão, Simpósio Satélite – Ortoplan, Dia
da Especialidade do Comitê de Oncologia Ortopédica.
Sala Suécia: Temas Livres – Pediátrica I, Mesa
Redonda Pediátrica II, Temas Livres – Pediátrica
II, Simpósio Satélite – Ortospine, Dia da Especialidade do Comitê de Fixadores Externos –
ASAMI.
Auditório Alemanha: Jornada de Reabilitação
em Ortopedia.
Auditório Hungria: Diagnóstico por imagem.
Sala Suíça: Ondas de Choque, Elp Consultoria
Jurídica.
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15 de novembro
Auditório Brasil: Temas de Atualização – Quadril, Pé, Fixador e Joelho, Conferências Internacionais, Pódium – Apresentação oral, Conferências Internacionais, Pódium – Apresentação oral,
Temas de Atualização – Mão, Pé, Pediátrica e
Trauma, Palestra de Encerramento.
Auditório Portugal: Dia da Especialidade do
Comitê de Trauma, Assembleia Geral Ordinária do Comitê de Trauma Ortopédico, MesaRedonda Joelho II, Dia da Especialidade do
Comitê do Joelho, Assembleia Geral Ordinária
do Comitê de Joelho.
Sala Inglaterra: Dia da Especialidade do Comitê
de Mão, Temas de Atualização – Fixador, Coluna
e Oncologia, Temas de Atualização – Desportiva,
Osteoporose, Trauma e Mão, Mesa-Redonda
Desportiva II, Temas Livres – Desportiva II.
Sala Itália: Mesa-Redonda Quadril II, Temas

Livres – Quadril II, Dia da Especialidade do Comitê
de Quadril, Assembleia Geral Ordinária SBQ.
Sala França: Dia da Especialidade do Comitê
de Artroscopia, Mesa-Redonda Artroscopia II,
Temas livres – Pesquisa básica, Mesa-Redonda
Osteometabólicas I, Temas Livres – Osteometabólicas II.
Sala Espanha: Dia da Especialidade do Comitê
de Doenças Osteometabólicas e Degenerativas,
Assembleia Geral ABOOM, Temas Livres – Oncologia II.
Sala Suécia: Curso do Comitê do Ombro e
Cotovelo, Temas Livres – Ombro e Cotovelo II,
Mesa-Redonda Ombro e Cotovelo II, MesaRedonda Fixadores II.
Auditório Alemanha: Dia da Especialidade do
Comitê de Ortopedia Pediátrica, Mesa-Redonda
Coluna II, Temas Livres – Coluna II.
Auditório Suíça: Curso do Comitê de Traumatologia Desportiva

Confira a programação completa, incluindo o Espaço
SBOT – Dignidade e Defesa Profissional, no site www.cbot2010.com.br
A Programação Social do 42º CBOT está recheada de atrações. O grande destaque fica por conta do show
do Paralamas do Sucesso, no dia 14 de novembro. “Hebert Viana, vocalista do Paralamas do Sucesso, é
um grande exemplo de que a deficiência física não impede ninguém de fazer sucesso e continuar seu
trabalho. Com isso, queremos mostrar como a SBOT trabalha em prol da acessibilidade”, destaca Lobo.

Programação Social

Acompanhantes

12 de novembro: Jantar de boas-vindas
13 de novembro: Abertura solene: show
com Hamilton de Holanda
e Orquestra de Câmara de
Brasília
14 de novembro: Festa do Ortopedista − 75
anos da SBOT: show com
Squema Seis e show especial
com Paralamas do Sucesso.

12 a 15 de novembro
Mostra permanente:
exposição O Boticário,
artesanato, Dot Paper,
Athos Bulcão e bolsas
Confraria Studio.
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Também serão realizados: city tour cultural, com
visita interna ao Palácio do Itamaraty e à Catedral
Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, curso de
sommelier, passeios de barco, tour de compras,
feira dos importados, entre outros.
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Exposição à radiação:
como prevenir?
Segundo o ortopedista William
Dias Belangero, da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), é
muito importante que o ortopedista
tenha consciência do risco que corre ao utilizar a fluoroscopia durante
as suas cirurgias. Hoje esse equipamento é utilizado cada vez mais em
decorrência das cirurgias minimamente invasivas que, sem dúvida,
beneficiam os pacientes, mas podem elevar a taxa de contaminação
de radiação do cirurgião e equipe de
trabalho. O ortopedista deve se proteger e alertar toda a equipe para
que faça o mesmo, evitando a exposição desnecessária aos raios X.
Segundo ele, o conhecimento desse
risco é a melhor forma de proteção.
“São recomendações importantes a
todos: além de se proteger, devem
ter conhecimento do risco que estão correndo com o uso da fluoroscopia”, ressalta Belangero.
Confira alguns cuidados essenciais recomendados por ele:
• Use sempre o avental, colar e óculos com proteção plumbífera.
• Mantenha-se afastado do tubo
emissor de radiação.
• Use-o o mínimo possível.
• Mantenha sempre o controle com
você para irradiar o necessário.
• Utilize o colimador para reduzir a
radiação.
• Cuidado com as mãos. Se você
mantiver as mãos a 15 cm do
aparelho, a dose de radiação será
100 vezes menor do que se você
as mantiver entre o paciente e o
aparelho.
• Se possível, use luvas especiais
com proteção para radiação.
• Verifique sempre se o equipamento recebe manutenção regular e
tem controle da radiação emitida.
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• Sempre que possível, antes de
acionar o aparelho, afaste-se um
passo para trás, pois com 2 metros de distância do aparelho a
radiação é quase desprezível.
• A dose máxima aceitável por ano
é de 5.000 mrem para o corpo,
15.000 mrem para os olhos,
30.000 mrem para a tireoide

e 50.000 mrem para as mãos.
Como parâmetro de controle,
uma tomografia expõe o paciente
a aproximadamente 1.000 mrem.
A energia da radiação que é absorvida e que tem efeito biológico
é medida por outra unidade, o
Sievert = Sv = 100 rem, ou seja,
100 mrem = 1mSv.

Uso do raio X
Alterações causadas na visão
Com o advento das cirurgias minimamente invasivas e das cirurgias da coluna, há
um benefício inequívoco para o paciente na sua recuperação pós-operatória e na diminuição do período de internação; concomitantemente, esse benefício é estendido
para os convênios e para o gerenciamento dos hospitais.
Contudo, para a realização dessas cirurgias, é indispensável o uso do RX dinâmico
(escopia) por períodos prolongados e, apesar da proteção com avental de chumbo,
ficam expostos os membros, o pescoço e o rosto, e todos nós, com raríssimas exceções, pouco nos importamos com isso. Alguns colegas chegam a nem utilizar a proteção do avental de chumbo em algumas cirurgias devido ao peso e ao desconforto
que ele proporciona. É óbvio que essa desatenção será cobrada no futuro. Sofremos
de dermatites nos membros, podemos ter alterações do metabolismo da tireoide,
tumores etc., mas a radiação através do globo ocular nos deixa cegos. Nunca fomos
informados disso, e também nunca procuramos nos informar, mas a cegueira pela
catarata precoce vai acometer muitos colegas que terão de se submeter à cirurgia
para correção da visão, ficando expostos às complicações inerentes à cirurgia, com a
possibilidade de não retornar a sua atividade profissional, acarretando uma aposentadoria forçada, com diminuição dos proventos causando reflexo direto na economia
da família.
Hoje, estamos completamente desamparados. Não existe um trabalho de informação maciça para a conscientização sobre os malefícios do uso da radiação. Não existe
legislação específica que obrigue os hospitais a cederem óculos com filtro plumbífero, e também não há legislação federal que nos ampare na nossa atividade altamente
insalubre. O colega radiologista, que no passado já enfrentou esse problema, atualmente tem uma gama enorme de leis que o amparam, e hoje, infelizmente, quem
efetivamente trabalha exposto à radiação é o ortopedista – e totalmente desamparado pela legislação vigente.
Precisamos nos organizar e solicitar às sociedades e às associações da especialidade
que se sensibilizem com os malefícios que o uso da radiação nos causa e abracem
essa causa, lutando por uma legislação que nos ampare na nossa atividade, nos equiparando a insalubridade à do radiologista. Sabemos que a modificação ou criação de
nova legislação é um trabalho árduo, contudo, isso favoreceria os colegas que vierem
a se formar e atuar na área, para que, dessa forma, sejam amparados por uma legislação compatível com a insalubridade a que estamos expostos.
Lucio Tadeu Figueiredo
TEOT 2893

A SBOT é maior
que todos nós
No dia 17 de setembro Romeu
Krause descerrou sua placa
na parede dos
ex-presidenRomeu Krause
tes da SBOT.
Aproveitando a ocasião, ele deu
uma entrevista para o Jornal da
SBOT quando falou sobre a responsabilidade de assumir a presidência
da sociedade, as conquistas e os
desafios que enfrentou durante a
sua gestão.
O que significa para o senhor
fazer parte da história da SBOT?
Hoje é um dia muito importante
para mim. O meu nome ficará ao
lado de grandes nomes da Ortopedia brasileira. Com isso, vou eternizar não só o meu trabalho, mas
o Estado de Pernambuco, o Nordeste. Será para sempre uma região
que teve destaque na SBOT e isso
é o mais importante. Sou apenas
um ortopedista que galgou espaço
entre tantos outros e tenho certeza
de que qualquer ortopedista em dia
com a SBOT pode alcançar o mesmo
cargo que eu.
Como o senhor ingressou na
diretoria da SBOT?
A minha história é a seguinte: fiz a
prova para membro da SBOT após
25 anos de formado. Mesmo não
sendo membro da SBOT, eu tinha
curso de especialização, pós-graduação e sempre fui muito envolvido
com a especialidade. Toda a liderança da SBOT me conhecia como o
“cara do Nordeste” que trabalhava,
apresentava trabalhos científicos e

estava sempre engajado com tudo.
Em 1995, o Prof. José Laredo Filho
falou que para eu conseguir um
lugar de destaque eu precisava ser
membro da SBOT. Eu precisava fazer
a prova para obtenção de título de
especialista, o TEOT. Então lá fui
eu, depois de 25 anos de formado,
estudar tudo novamente. Foram seis
meses de dedicação que valeram a
pena. Passei em 12º lugar. Depois
disso, em 1999, fiz mestrado na
Unifesp. Agora tinha respaldo científico e como membro da SBOT. Em
dez anos, de 1996 a 2006, eu fui
eleito presidente da SBOT. Ou seja,
foram a dedicação, o esforço e o
empenho que me levaram a este
cargo tão almejado.
Sobre a sua gestão. O que foi
bom?
Participar da homenagem à SBOT
em Las Vegas pela AAOS, representando uma sociedade forte e o
somatório de tudo o que aconteceu nesses 75 anos de história. Foi
muito emocionante. Conseguimos
trazer a RBO para São Paulo sob o
comando do editor chefe Gilberto
Camanho; a interiorização da
Ortopedia brasileira estimulando o
que foi criado na gestão de Marcos Musafir, com a Comissão de
Integração das Regionais; contar
com os ex-presidentes da SBOT
em uma reunião inédita com todos
eles. Lembro como isso me deu
força para tomar a decisão que eu
precisava naquela hora e também
para mostrar o plano futuro que eu
tinha para a SBOT e que eu queria
que fossem aprovados por eles. A
criação da SBOTPrev foi o olhar da

nossa gestão para o lado familiar
do ortopedista. Finalmente, trabalhar com todos os funcionários da
SBOT. Foi maravilhosa a convivência e aqui eu gostaria de representar a sociedade na figura de Gigi.
Ela representa a SBOT com sua
integridade total.

SBOT Entrevista
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Quais foram os desafios
enfrentados?
Desafios? Muitos. Foi não deixar que a SBOT sofresse nenhum
impacto administrativo ainda mais
em uma época de crise. Assumimos
a SBOT durante uma crise mundial
e tivemos que tomar decisões para
não abalar as condições financeiras
da sociedade. Na verdade, acho que
todas as nossas ações foram grandes desafios que conseguimos realizar. O mais emocionante deles foi
conseguir entregar os resultados do
TEOT cinco minutos depois do término da prova. Para isso, não medimos esforços e num trabalho conjugado das comissões de Ensino e
Treinamento, Educação Continuada
e Tecnologia da Informação, tínhamos os resultados disponíveis. Faço
realmente uma moção de gratidão a
toda equipe da TI, da CET e da CEC.
Foi uma emoção muito grande ver
os resultados disponíveis a todos os
candidatos e familiares.
O senhor teve
desapontamentos?
No ano da minha gestão tivemos
um fato isolado que me deixou
desapontado. Foi a forma como a
campanha para a presidência da
SBOT aconteceu. A disputa política
é salutar. É um ato de democracia,
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mas feita de forma séria. Na última
campanha foi usada a frase “ortopedista comum”. Porém, não existem ortopedistas mais comuns ou
menos comuns que outros. Ortopedista comum é aquele que está
interessado no desenvolvimento
da especialidade, que se preocupa
com melhores condições de trabalho e que opera no SUS. Eu faço
tudo isso como todos os membros
da SBOT atuantes também fazem.
Então, quem é o ortopedista
comum? E, em minha opinião, se
existisse mesmo um projeto político para beneficiar o ortopedista
comum, a chapa se candidataria
novamente este ano.

Mas, por enquanto, consigo estar
todas as sextas-feiras em casa
(risos). Durante todo o ano passado não passei uma sexta-feira
em casa e senti falta disso.

Como está a sua vida agora?
Missão cumprida dentro da SBOT.
Estou feliz e, em 2012, estou de
volta com outra missão a cumprir. Irei assumir a presidência da
Comissão Científica do 44º CBOT.

Para finalizar, qual é o caminho
das pedras para chegar à
presidência da SBOT?
A primeira coisa a ser feita é
esquecer-se de si mesmo. Na hora
que o ortopedista esquecer-se de
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Romeu Krause (à frente e à esquerda) durante o descerramento da placa na sede da SBOT

si mesmo e lembrar da instituição
SBOT, que é maior do que ele, ele
estará no caminho certo. Nenhum
ortopedista pode chegar aqui por
projeto pessoal de vida. O ortopedista que assume a presidência
da SBOT precisa pensar nos 10 mil
associados, no bem-estar de todos
eles e na luta por melhores condições. É esse o caminho das pedras.
A SBOT em primeiro lugar porque
ela é maior do que todos nós.

II Fórum de
Preceptores

Preceptores de todo o país reúnem-se em busca do avanço constante da
Ortopedia Brasileira nas suas diversas áreas de atuação
Nos dias 27 e 28 de agosto em
Indaiatuba, São Paulo, foi realizado
o 2º Fórum Nacional de Preceptores dos Serviços Credenciados da
SBOT, patrocinado pelo laboratório EMS. Organizado pela Comissão de Preceptores, pela Comissão
de Educação Continuada e pela
Comissão de Ensino e Treinamento, o evento reuniu mais de 120
preceptores de todo o Brasil.
O projeto do Fórum de Preceptores iniciou-se em 2009, sob a
gestão de Romeu Krause e tem a
chance de congregar todos os preceptores que ensinam a Ortopedia
no país. “Esta é uma oportunidade espetacular de aproximação
dos órgãos diretivos e dos residentes através dos preceptores. Toda
a inter-relação dos preceptores
com os residentes será contemplada nos vários segmentos de orientação, que é fundamental para a
formação do nosso residente”,
disse Cláudio Santili, presidente da

Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT), durante
abertura do fórum.
A SBOT tem cerca de 150 serviços credenciados em todo o país e
os problemas de cada um podem
ser muito diferentes, dependendo
das regiões do Brasil. “A realidade
de um serviço em São Paulo pode
ser completamente diferente da
de um serviço no interior ou até
mesmo no Nordeste. Por isso, o
nosso principal objetivo com o fórum é proporcionar a todos os preceptores do país as mais variadas
vivências e realidades e fazer com
que cada um aprenda um pouco
com a realidade do outro”, explicou Marco Antonio Percope, presidente da Comissão de Educação
Continuada.
O fórum teve como principais
convidados o psiquiatra Luiz Antonio Nogueira Martins, para ajudar
na interpretação dos problemas
com os residentes; Maria do Patro-

Fórum de Preceptores
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cínio Tenório Nunes e Lisbeth Ferrari Dulch, do Conselho Nacional de
Residência Médica.
Confira o resumo dos dois dias
de discussão entre os preceptores
e a SBOT.
Aspectos Médicos Legais –
Problemas Diários
Rui Maciel de Godoy Júnior,
membro da Comissão de Preceptores, apresentou alguns aspectos
legais que podem interferir na relação do médico com os residentes e
com a população. “O objetivo não
é ensinar ética para ninguém, tenho certeza de que todos são bem
formados. O objetivo é lembrar algumas coisas e suscitar temas que
possamos discutir”, destacou Rui,
durante sua apresentação.
Segundo os dados apresentados,
de 1998 até 2007, o número de denúncias registrado contra médicos
aumentou 140%. “O que mais vemos em relação às denuncias é que
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são coisas corriqueiras que não precisariam estar lá e estão por falta de
um bom relacionamento com o paciente. Por isso, ressalto a importância do bom relacionamento”, disse
Rui. Os cuidados que os médicos
podem ter no dia a dia e que podem evitar problemas futuros são:
prontuário legível, bom relacionamento com outros médicos da equipe, esgotar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento,
em favor do paciente, entre outros.
“Sugerimos a criação de cursos e
palestras para os residentes, sempre
lembrando esses aspectos. Os Conselhos Regionais de Medicina estão
à disposição para esclarecer dúvidas
e auxiliar os médicos”, finaliza.
Direitos e Deveres de
Médicos Residentes
O conhecimento das leis é extremamente importante para enfrentar os problemas diários e nas tomadas de decisões. Partindo dessa
premissa, Izabel Pozzi Guerra, da
Comissão de Educação Continuada, apresentou os principais artigos
vigentes e mostrou a preocupação
da residência no Brasil e no exterior.
Residentes e preceptores precisam
conhecer seus direitos e deveres.
“Estamos treinando novos médicos
então a nossa preocupação é facilitar a aquisição do conhecimento, as
habilidades cirúrgicas, de comunicação e o profissionalismo. Estamos
aqui para educar, e a melhor maneira de educar é dando exemplos”,
ressaltou Izabel Pozzi Guerra.
A visão do CRM
Maria do Patrocínio, secretária
executiva da Comissão Nacional
de
Residência
Médica, responMaria do Patrocídeu às questões
nio Tenório Nunes
dos preceptores e
falou da visão do CRM quanto à residência. Segundo ela, a figura do
preceptor está sendo estabelecida.
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“Há que haver pré-requisitos para
ser preceptor e uma remuneração
adequada.”
“Precisamos estabelecer
qual é a maneira humana
e adequada de formar
médicos especialistas”.
Maria do Patrocínio
Julgamento Simulado Ético
Profissional
Maria do Patrocínio coordenou
um julgamento simulado, partindo
de uma situação real. O principal
ojetivo do julgamento foi ser usado
na capacitação de médicos. Durante o julgamento, ela explicou todas
as fases e como o médico deve agir
quando uma denúncia chega ao
Conselho Regional de Medicina.
Ressaltou ainda a importância do
julgamento simulado como ferramenta instrutiva para o médico.
“Quero lembrar também que muitos médicos são denunciados por
falha na relação médico-paciente.
Por isso, ressalto a importância dessa relação”, explicou.
A visão dos preceptores SBOT
O presidente
da Comissão de
Preceptores, Wilson Mello, apresentou o papel
do preceptor e
como ele está
Wilson Mello
inserido na história. O preceptor nasceu de maneira informal no século 19. Na época, alguns médicos que buscavam
mais treinamento em determinadas
áreas, acompanhavam de maneira
informal o médico mais experiente. “Isso evoluiu de tal forma que,
no final do século 20, a maioria
dos médicos procurava especialização na residência médica”, explica
Mello. Para a atuação em determinadas áreas, a residência passou a
ser tão importante quanto a formação do médico. Mello também falou sobre o papel do preceptor e do

residente. “O papel do residente é
aprender e atender os pacientes, e
o papel do preceptor é ensinar e ter
ajuda do médico residente.” A regulamentação da atividade do médico
residente aconteceu na década de
1970. “É natural que agora ocorra
a regulamentação para o preceptor.
Ela deve ser regulamentada e ser
uma atividade remunerada. Porém,
ela só será eficiente se não perdermos o foco do nosso papel. A remuneração tem que estar vinculada a
um contexto maior no qual a gente
cumpra o nosso papel de trabalho e
ensino”, destaca Mello.
O que nos move para
atividade de preceptor?
• Ensinar é bom
• Melhora o nosso discurso
com o cliente
• Estimula a atualização do
conhecimento
• Convivência com os mais
jovens nos modifica
para coisas atuais, novas
atitudes.

Análise da Prova de Título
Atributos e novos projetos
Alberto Miyazaki, presidente
da Comissão de
Ensino e Treinamento
(CET)
apresentou informações sobre a
Alberto Miyazaki
prova de título.
Devido a uma interação crescente
entre a CET e a Comissão de Tecnologia da Informação (TI), em julho foi
realizado um teste com 100 R3 da
prova on-line. “Em termos de avaliação, a prova correu muito bem. O
único problema foi a rede da internet que oscilou um pouco em alguns
serviços”, explicou o presidente da
CET. Estão sendo feitos estudos para
que em futuro próximo a prova escrita do TEOT seja realizada on-line.
“Ainda estamos avaliando essa possibilidade”, ressaltou.
Alberto também apresentou a

Prova Oral – como se preparar
Cé s ar F o ntenelle apresentou
sugestões sobre
como se preparar
para a prova oral
aplicada no TEOT.
A prova oral é
César Fontenelle
feita com 20 situações clínicas e a distribuição dos
temas é predeterminada. Para o treinamento em serviço, são sugeridas
as escolhas dos temas baseadas nas
situações clínicas mais frequentes e
nas mais relevantes. Ao ver da CET, o
papel do preceptor é orientar e sugerir a bibliografia, treinar os residentes
em “situações de prova” e convocar
outros preceptores do serviço.
Prova de Habilidades
André Pedrinelli, membro da
CET, falou sobre
a Prova de Habilidades, um novo
projeto que será
introduzido no
André Pedrinelli
40º TEOT em forma de teste. “Habilidade é o grau de
competência de um sujeito frente a
um determinado objetivo. E é exatamente isso que queremos medir.
Na área da educação, habilidade é o
saber fazer.”, explica ele. O principal

objetivo é examinar o candidato em
técnicas cirúrgicas básicas do sistema do aparelho musculoesquelético.
“Como objetivos secundários, esperamos observar a destreza do candidato no manuseio do instrumental
cirúrgico, discutir passo a passo a
técnica cirúrgica durante a execução
do exame, enfatizando aspectos cruciais destacados pela CET”, ressalta.
O exame será feito conjuntamente
com o Exame Físico e terá 30 minutos de tempo total.
Programação da Residência
Na última parte do fórum, foi
apresentada uma
programação de
residência que
pode ser adaptada a cada serviço,
Hélio Jorge Alvachian
dependendo do
número de residentes e dependendo dos colaboradores. Para isso, é
importante ter uma comissão de
preceptoria, responsável por um ou
mais setores. Hélio Jorge Alvachian,
membro da Comissão de Educação
Continuada, também apresentou os
estágios recomendados e como a residência pode ser dividida e por quais
áreas os residentes precisam passar
para ter uma formação completa e
embasada. As aulas e os seminários
acontecem de acordo com a programação do determinado grupo e
existe a interação do preceptor com
os chefes de grupo. “Apresentamos
um modelo de programa que pode
ser usado sempre buscando o interesse do residente e do grupo como
um todo para que a gente consiga
formar bem o residente. Acho que

essa é a meta de todos”, finalizou
Hélio.
Também foram apresentados temas como Técnicas de Abordagem,
Como Preparar um Seminário, Como
Preparar um Tema Livre (registro de
casos, literatura, inscrição, resumo e
apresentação) e Como Elaborar um
Trabalho Científico.
Fórum Global

Para finalizar o Fórum de Preceptores, foi realizado o Fórum Global
com a participação de todos os
preceptores que apresentaram suas
dúvidas, pontos de vista e os principais problemas encontrados nos
serviços de todo o país.
Segundo Marcelo Mercadante,
esse é o momento de o preceptor
pensar na sua atividade do dia a
dia, analisar o que podemos melhorar e como podemos mudar. “Acredito que o fórum foi muito proveitoso para todos nós e parabenizo a
todos pela participação”, finalizou.
Cláudio Santili agradeceu a presença de todos e o empenho com que
todos se dedicaram às atividades.
Para Cláudio Santili, foi um evento
fantástico e muito produtivo para
todos. “A Ortopedia, mais uma vez,
sai na frente nessa especialização,
na educação continuada, no ensino e no treinamento. Agradeço a
presença e o empenho de todos
vocês.”

Fórum de Preceptores
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grande novidade para o 40º TEOT,
que será realizado de 15 a 17 de
janeiro de 2010. “Será implantada
a prova de habilidades, na qual poderemos avaliar a habilidade técnica
do residente, como ele coloca um
fixador externo, por exemplo. Mas
como está em fase de teste, a prova
não valerá pontuação final”, explica.
Também foram apresentadas
análises das provas oral e escrita,
realizadas durante o TEOT 2010.
“O nosso objetivo é a interação
da CET com os serviços na busca
de ferramentas que possam tornar
o ensino e o treinamento dos residentes de forma homogênea e
com qualidade”, finaliza.

SBOT

Marcelo Mercadante, Marco Antonio Percope e Cláudio Santili
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A vida imita a arte
A arte tem o poder de abordar
qualquer tema de maneira única,
inigualável e absolutamente pungente. Seja através da poesia, da
literatura, seja através da música,
do cinema ou da pintura, todos
os sentidos humanos se voltam
à compreensão e ao aprendizado daquilo que o artista pretende transmitir. Escolhemos invocar
o cinema para homenagear os
médicos no mês de outubro, em
especial os ortopedistas filiados à
SBOT, e destacar a maneira sensível, profunda e delicada com que
a película escolhida Patch Adams,
o amor é contagioso (1989) trata
o relacionamento médico-paciente, já abordado nesta coluna sob o
enfoque jurídico.
O filme teve duas indicações ao
Globo de Ouro de melhor filme
em comédia/musical e de melhor
ator em comédia/musical (Robin
Williams), sendo também indicado
ao Oscar de melhor trilha sonora
de comédia musical. Partiremos de
uma passagem bastante marcante, na qual Patch Adams, um estudante de medicina, interpretado
pelo ator Robin Williams, demonstra sua paixão e dedicação ao ofício de tratar e cuidar de pessoas
de uma maneira pouco convencional, mas repleta de amor. Trata-se
de um diálogo entre o estudante e
os membros do Conselho da Universidade de Medicina nos Estados
Unidos que, chamados a opinar
sobre a conduta do estudante pelo
reitor da faculdade, se reúnem
para decidir se ele será expulso do
curso ou se poderá continuá-lo e
formar-se médico. Tal situação foi
criada pelo reitor que não suportava a conduta de Patch, nada compatível, segundo ele, com a de um
médico em formação, principalmente porque ele montara em um
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sítio uma espécie de hospital, um
local de atendimento aos necessitados.
Após a conversa travada entre
Patch e o presidente do conselho,
olhando para o público presente,
o aluno diz:
− A sala está cheia de estudantes de medicina. Não se deixem
anestesiar pelo milagre da vida.
Sempre se extasiem pela glória do
corpo humano. Concentrem-se
nisso, não em procurar notas que
não indicam o tipo de médico que
serão. Não esperem demais para
recuperar a humanidade. Aprendam a entrevistar, a falar com estranhos. Com amigos, cometam
“enganos” com todos! Cultivem
amizades com essas pessoas incríveis, as enfermeiras. Cuidam de
pessoas dia após dia. Têm muito
que ensinar, bem como os professores que não têm coração gelado. Aprendam a ter compaixão.
Quero ser médico de todo o meu
coração. Queria ser médico para
ajudar o próximo. Por causa disso,
perdi tudo. Mas também ganhei
tudo. Compartilhei as vidas de paciente e pessoal do hospital. Rimos
e choramos juntos. Quero dedicar
a vida a isso. E hoje, seja qual for
a sua decisão, juro por Deus que
vou chegar a ser o melhor médico
de todo o mundo. Não podem impedir que eu me forme. Podem me
negar o título e a bata branca, mas
não podem dominar meu espírito,
nem evitar que eu aprenda. Não
podem me impedir de estudar.
Portanto, vocês têm uma escolha.
Podem me ter como colega apaixonado ou como intruso, mais ainda inquebrantável. Seja como for,
ainda vou ser um espinho. Mas,
prometo, vou ser um espinho que
não se pode arrancar.
Após a emocionante colocação

de Patch, o grupo decidiu que o
aluno poderia continuar seus estudos e se formar.
O filme é realmente contagioso.
Contagia pelo amor, pela delicadeza, pela beleza e pela profundidade com a qual os relacionamentos
humanos são tratados. Mas prende a atenção, principalmente, pela
mensagem sobre como deve ser o
contato entre médico e paciente.
No decorrer da trama fica claro o
recado de que não há como um
médico cuidar de um doente sem
com ele se envolver, sem apego e
sem afeição. Não há como abstrair
a doença e tratar só dela, deixando
de lado a pessoa que a carrega. No
desenrolar dos fatos percebemos
que a vida é uma dádiva, mas deixá-la transcorrer em toda sua plenitude e qualidade é um verdadeiro milagre. Há médicos que fazem
milagres todos os dias, no sentido
de renovar esperanças, amenizar
a dor, ouvir e compartilhar confidências. Mas há aqueles médicos
que usam tão-somente a técnica e
a experiência, sem envolvimento,
nem emoção. Estes exercem apenas uma profissão, os primeiros,
além de se valerem de seus conhecimentos e vivência, exercem a
medicina com paixão, alimentando, transformando e cultivando a
vida. São estes que sabem que o
paciente quando procura o médico busca algo mais. Espera dele
que lhe escute a alma.
Patch Adams, o amor é contagiante é baseado em fatos verídicos, o que torna o filme ainda mais
sublime. Com muito humor, o protagonista nos mostra que o amor é
o “melhor remédio”. Vale a pena
conferir. Feliz Dia do Médico!
Adriana C. Turri Joubert
Assessora Jurídica

Sempre é tempo para criar

Por Onde Anda?
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Após aposentar-se na Ortopedia, Camilo Xavier
encontrou uma nova arte para exercer
Aposentado
desde 1998,
o ortopedista
Camilo Xavier
Camilo Xavier,
ex-presidente
da SBOT no biênio 1985-1986,
dedica-se ao prazer de escrever
e transmitir cultura aos jovens de
Ribeirão Preto. Atual presidente
da Academia Ribeirãopretana de
Letras, Camilo não se entregou ao
ócio da aposentadoria e, através de
iniciativas, envolve a cidade com
mais cultura. “Nunca almejei estar
onde estou, mas sempre tive paixão
pelas letras, pela poesia”, diz.
Essa paixão pela poesia aflorou no
mesmo ano de sua aposentadoria.
“Em 1998 já estava escrevendo o
meu primeiro livro chamado Fugas
Cronológicas. De lá até agora já são
cinco títulos publicados: Alcance,
Vol Terra, Trilhas e Travessias e Espiral”, conta animado, confirmando

o lançamento de mais um título em
novembro. Ele diz que o interesse
pela escrita sempre existiu, mas só
teve espaço após a sua aposentadoria. “Nada foi programado, mas
estou muito feliz pelo modo como
tudo tem acontecido.”
Como presidente da Academia
Ribeirãopretana de Letras, ele
desenvolve diversos projetos que
incentivam a leitura e a cultura
na cidade. Através do programa
“Arca Cultural”, disponibiliza uma
série de livros para a moçada das
escolas públicas. “Na Escola Otoniel Mota, onde eu me formei, foi
organizado um ciclo de palestras
com temas variados para o jovem,
aproximando-os da cultura. “Todos participaram e isso me deixou
muito feliz. Pude comprovar que o
jovem tem interesse, só precisa ser
estimulado de forma correta.”
A busca constante pelo desen-

volvimento pessoal levou Camilo
a essa nova fase de sua vida. Para
ele, todos têm que expandir seus
conhecimentos e explorar novos
talentos internos. “Com certeza o
ser humano tem mais do que uma
aptidão. O importante é agarrar
as oportunidades que a vida nos
apresenta e nunca perder a vontade de realizar algo a mais”, deixa
o recado o ortopedista-poeta. Ou
será o poeta-ortopedista?
METAS
Andar avançar
Evoluir concretamente
É preciso
Urgente mesmo
Ter liberdade para criar
Entender limites
Descartar sensores
Destronar tutores
Poema extraído do livro Espiral
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O parque

mais bonito
que eu já conheci

Millennium Park, Chicago, EUA. Final do verão americano, em visita a Rush University.
Francisco Bruno Nogueira Cruz
Fortaleza, CE
Jardim Botânico em São Paulo
Luiz Henrique Y. Tintori
São Paulo, SP

Uma lembrança de bons momentos em Pirenópolis, cerrado próximo a Goiânia.
Paulo Barreto
Araraquara, SP

O parque mais bonito que já conheci foi no interior da Amazônia Peruana em um lugar chamado Isla de la Fantasia,
a margem do rio Solimões na fronteira entre Colômbia e
Brasil. Essas crianças indígenas Tikunas nos recepcionam
com muitos animais locais esbanjando alegria a todos que
visitam.
Denílson Daleffe
Campo Mourão, PR

As melhores fotos do ano de 2010 serão selecionadas durante o 42º CBOT pela Comissão Julgadora composta por
Moisés Cohen, Paulo Lobo e Sandro Reginaldo. O resultado sairá na próxima edição do Jornal da SBOT, nº 96.
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Ortopedia aproxima-se da Educação Física
Visando um trabalho
em conjunto em prol
da saúde da população,
a SBOT reuniu-se com
o Conselho Federal de
Educação Física.
A aproximação das
duas especialidades,
segundo Cláudio Santili, presidente da sociedade, proporcionaJorge Steinhilber
rá um levantamento
das razões pelas quais
ocorrem tantos problemas ortopédicos. “A corrida de rua é uma modalidade que, por falta de
orientação, pode causar lesões graves. Por isso,
vamos fazer uma campanha em conjunto com o
conselho promovendo a prevenção e a orientação”, explica ele.
Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal
de Educação Física, é a favor dessa parceria. “Médicos e profissionais de Educação Física precisam
trabalhar juntos. O profissional pode fazer avaliação
física e encaminhá-lo para o médico se detectar algum problema. A saúde do indivíduo e o cuidado
com a saúde podem ser compartilhados com outros
profissionais que atuam no campo de saúde, e o profissional de educação física é um deles”, ressalta.
Confira o bate-papo rápido com Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação
Física.

Na sua opinião, qual é a importância
da aproximação da Ortopedia com a
Educação Física?
Acho fundamental a inter-relação entre todos os
profissionais da área da saúde para um adequado
atendimento preventivo à sociedade. A aproximação
específica entre o profissional de Educação Física e
o Ortopedista é necessária, uma vez que os estudos
e pesquisas procedidos em um segmento impactam
o outro. Muitas vezes, uma pessoa está com algum
problema localizado sendo tratado por ortopedista,
mas não significa necessariamente que deva parar
totalmente com os exercícios físicos. A troca de informação entre os dois profissionais propiciará uma recuperação mais efetiva, bem como a manutenção do
condicionamento físico procedida de forma segura.

Como as especialidades podem
trabalhar juntas em prol da saúde e da
qualidade de vida?
Primeiro, divulgando e difundindo a importância
da adoção de um estilo de vida mais ativo. Segundo, desenvolvendo trabalhos de pesquisa e ações
conjuntas para divulgar para a sociedade sobre os
meios de prevenção.

Quais são as vantagens dessa
aproximação para o paciente?

Radar SBOT
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As vantagens são que os pacientes serão atendidos por profissionais articulados e, consequentemente, as orientações e prescrições serão conjuntas, facilitando o seu entendimento.

Como a Ortopedia pode ajudar a
Educação Física e vice-versa?
Participando de congressos, seminários e grupos
de trabalho um do outro, para que as questões ortopédicas sejam do conhecimento de ambos, bem
como a questão dos exercícios físicos e esportivos.

Fique à vontade para acrescentar o
que julgar necessário.
Perceba que a abordagem da entrevista foi no
foco que considero principal, o da prevenção e da
ação conjunta sobre a sociedade em geral. Contudo, há outro foco no qual o ortopedista e o profissional de Educação Física devem atuar, também
conjuntamente, que é o do esporte de alto rendimento, aquele no qual o indivíduo vai ao extremo
de suas possibilidades e que provoca muitas lesões
e intervenção do ortopedista. Nesse caso, no qual
o atleta não pode perder o condicionamento físico, é fundamental a interação entre esses dois
profissionais para que tanto a recuperação como a
manutenção ocorra de forma segura. Qualquer falha, qualquer exagero pode piorar a lesão e causar
enormes prejuízos ao atleta.
A parceria já está consolidada. No 42º CBOT, Jorge Steinhilber ministrará uma palestra sobre “A visão do profissional de Educação Física no contexto
da saúde”. A palestra acontecerá durante a Jornada de Fisioterapia, no dia 14.
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HC é o primeiro centro da Fifa na América Latina

foto: Aguinaldo Dias/HCFMUSP
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Da esquerda para direita: Jiri Dvorak (médico chefe da Fifa), Arnaldo Hernandez, André Pedrinelli e Gilberto Luiz Carmanho

No dia 1º de outubro, o Hospital das Clínicas da
FMUSP, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, foi
consagrado como o primeiro centro de referência
da Fifa na América Latina. O chefe do departamento médico da entidade, professor Jiri Dvorak,
entregou o certificado de acreditação. Com isso, o
hospital poderá realizar projetos médicos e participar de todas as reuniões da entidade máxima do
futebol. Quatro projetos do HC já foram definidos.
Um deles deverá dificultar a alteração de idade de
atletas em competições esportivas. “Estamos avaliando a idade biológica de atletas, por meio de
ressonância magnética, para comparar com o que
está escrito na certidão e nascimento”, aponta. Os

resultados de um projeto piloto, feito com jogadoras de futebol, já estão sendo enviados à Fifa”, diz
o chefe do Grupo de Medicina Esportiva do IOT e
secretário geral da SBOT, Arnaldo Hernandez. Os
outros três estudos serão apresentados à equipe
médica da Fifa na inauguração do centro: estudo
radiológico da incidência da artrose do quadril em
atletas de futebol profissional; estudo sobre o uso
de plasma rico em plaquetas nas lesões musculares
de jogadores profissionais; e estudo epidemiológico das lesões de futsal. Atualmente, a Fifa conta
com outros oito centros espalhados pelo mundo,
em países como Alemanha, Suíça, Japão, Nova Zelândia, África do Sul e Noruega.

Feijoada do Bem
No dia 25 de setembro o Núcleo de Ações Comunitárias Especiais (Nace) da SBOT realizou a Feijoada
do Bem, almoço beneficente. Sua renda foi revertida para o Lar Vinícius, entidade que acolhe crianças carentes, abandonadas, vítimas de violência
familiar e/ou em situação de risco, que por decisão

Rosely dos Reis, Walewska Godoy, Rosana L. de Lima, Lucy Cardoso, Cristina Apocalypse, Miriam B. Soares, Juliana Romano e Sonia Santili
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judicial são temporariamente afastadas da família.
Segundo Rosely dos Reis, o evento foi um sucesso.
“Cerca de 140 pessoas desfrutaram a deliciosa feijoada, além de participar de sorteios de brindes.” O
almoço foi realizado no Clube Esportivo Manoel de
Abreu, da Santa Casa - SP na Barra Funda.

Moisés Cohen, Cláudio Santili e Flávio Faloppa

É hora de começar a pensar nos benefícios fiscais do
SBOTPrev
ral R$ 41.186,65. Já com o benefício fiscal do plano, esse montante passa a ser de R$ 38.546,65.
Ou seja, o SBOTPrev gera uma economia de
R$ 2.640,00, além de toda a proteção financeira
que proporciona.

Sobre o plano
O fim do ano está chegando e com ele o prazo
para quem deseja aproveitar ao máximo os benefícios fiscais da previdência privada com relação ao
Imposto de Renda. Como é possível deduzir até
12% da renda bruta anual no valor do imposto a
pagar, ou aumentar a sua restituição, os associados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) que possuem o plano já podem
verificar se o seu investimento, este ano, alcançou
esse percentual.
Caso ainda não tenha aplicado os 12%, que tal
aumentar a aplicação até dezembro? Nossa dica
é aproveitar aquele dinheirinho que foi guardado
para alguma coisa e que acabou não sendo usado
durante o ano. Mas lembre-se: esse benefício vale
apenas para aqueles que utilizam a declaração
completa.
A vantagem é evidente. Em uma simulação, um
associado com rendimentos mensais de R$ 15 mil
que invista R$ 800 no SBOTPrev todos os meses,
ao final de um ano, terá aplicado R$ 9,6 mil. Sem
o SBOTPrev, ele teria que recolher à Receita Fede-

O SBOTPrev, fundo de pensão criado pela SBOT
para administrar o plano de previdência exclusivo
dos 10.500 associados e seus familiares, é uma
entidade sem fins lucrativos que conta com a participação direta dos participantes na sua gestão
(nos Conselhos Deliberativo e Fiscal).
Entre os principais benefícios do plano, estão:
Aposentadoria por Invalidez, em caso de invalidez
total ou permanente, por acidente ou doença,
Pensão por Morte e o Abono Anual, em que o
participante recebe uma renda extra, no mês de
dezembro, junto com o pagamento do benefício,
além da Aposentadoria Programada, em que o
participante recebe uma renda mensal calculada
em função da reserva acumulada e pode definir
quando receber e por quanto tempo. Ele pode
também fazer aportes a qualquer momento e trazer, através da portabilidade, recursos de outros
planos, de outras entidades.
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Mais informações sobre o SBOTPrev e
agendamento de visitas para adesão, pelo
telefone: (11) 2137-5400 ou pelo
site www.sbotprev.com.br.

Informações sobre pontuação CNA
Conforme o determinado na Resolução CFM 1.772/2005 (www.cna-cap.
org/resolucao.php), os títulos de especialista e os certificados de área
de atuação obtidos a partir de 1º
de janeiro de 2006 têm validade de
cinco anos. Para os títulos emitidos
antes dessa data a participação é
opcional. Para certificarem-se, os ortopedistas devem acumular 100 pon-

tos em cinco anos, obtidos por meio da
participação presencial em eventos
especiais, previamente cadastrados
na CNA. Para ter direito à pontuação, os médicos DEVEM CADASTRAR-SE NA CNA. Mais informações podem ser obtidas no Manual
Informativo da CNA, disponível no
endereço www.cna-cap.org.br/apresentacao_CNA.pdf.
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Descubra
o Centro-Oeste

Igreja da Matriz - foto: Marcos Vieira
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Vale a pena

SBOT

Aproveitando a realização do 42º CBOT em Brasília, Sandro Reginaldo,
ortopedista de Goiânia, sugere um passeio por Pirenópolis, uma cidade que,
segundo ele, vale a pena conhecer

A cidade é conhecida por diversos nomes, como Capital da Prata,
Berço da Imprensa Goiana, Atenas
de Goiás e Parisnópolis, e hoje sua
economia é baseada no artesanato
e no turismo, além da extração da
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pedra que leva o seu nome. A pedra
de Pirenópolis é usada na construção civil para revestimentos e pisos e
decora ruas e casas da cidade.
Pirenópolis oferece diversas opções
de passeios que podem ser definidos conforme o gosto e a disposição do turista. É muito procurada
para a prática do turismo ecológico, por possuir inúmeras cachoeiras e mirantes, mas também se
destacam o folclore – um dos mais
representativos do Centro-Oeste –,
o artesanato e a culinária local.

Atrativos Naturais

Um dos principais atrativos de
Pirenópolis são as cachoeiras. Existem diversas delas ao redor da
cidade, onde o turista pode passar

o dia e desfrutar de um banho revigorante.

Cachoeira Santa Maria

Cachoeira Nossa Senhora
do Rosário

A cachoeira Nossa Senhora do
Rosário tem 42 metros de altura e
é a melhor para a prática de rapel
na região.
Informações: (62) 9952-8515

foto: Nivaldo da Trindade

Localizada no interior de Goiás, a
140 km de Brasília por uma estrada
asfaltada, Pirenópolis esconde diversos atrativos naturais como cachoeiras, mirantes, reservas ecológicas e
parques, além de oferecer uma deliciosa culinária local com produtos
feitos com frutos do cerrado. Tombada como patrimônio histórico em
1988 pelo Instituto do Patrimônio
Histórico Nacional (IPHAN), a cidade
ainda guarda em seus casarões
seculares um retrato vivo da história
goiana.

Reserva Ecológica
Vargem Grande

Dentro da Reserva Ecológica
Vargem Grande estão localizadas
as cachoeiras Santa Maria e do
Lázaro.
Informações: www.vargemgrande.
pirenopolis.tur.br/

Centro Histórico

pelos pratos típicos como o arroz
com pequi, a pamonha, o empadão, a guariroba, a paçoca de pilão,
as quitandas e os doces. Os frutos
do cerrado são pequi, jatobá, guariroba, caju-do-cerrado e baru.

Feira das Artes

Aos sábados e domingos acontece a Feira das Artes no centro de
Pirenópolis. Na feira são encontrados artesanatos locais e comidas
típicas da Associação dos Artesãos
da Praça das Artes de Pirenópolis
(Apap).
O artesanato é uma das formas
mais espontâneas da expressão cultural da cidade. Em várias partes do
município, é possível encontrar uma
produção artesanal diferenciada,
feita com matéria-prima regional e
criada de acordo com a cultura e o
modo de vida local.

Gastronomia

A gastronomia de Pirenópolis é
vasta e variada. Por se tratar de uma
cidade turística, é possível encontrar
culinária local, regional e internacional. A culinária local é representada

Cavalhadas

Agências
Open Tour (Luciana Ottoni)
Telefone: (62) 3545-1300
www.opentour.com.br

Padilha Ecoturismo
Telefone: (62) 3331-2998 e
(62) 9902-5920
Site: www.padilhaecoturismo.
pirenopolis.tur.br

Receptivo em Ecoturismo e
Turismo de Aventura
Telefone: (62) 9624-1207 e
(62) 9624-1207
E-mail: savanah@savanah.tur.br
Site: www.savanah.tur.br

Como chegar
Ônibus

foto: Nivaldo da Trindade

Pirenópolis tem se destacado
como polo regional de turismo de
aventura graças às suas condições
geográficas, que favorecem a atividade. Cercada de morros, matas,
rios e cachoeiras, a região oferece
caminhadas de curto e longo percurso com mirantes fantásticos e
excelente condição para o montanhismo; rapel em cachoeiras (cachoeirismo) de até 35 metros de queda;
tirolesa com 567 metros de extensão; rafting de 12 km de percurso
e 3 horas de duração; boia cross no
Rio das Almas; arvorismo em mata
primária e árvores centenárias; e
cavalgadas por serras e cerrados.

foto: Thalyta Ribeiro

Esportes de Aventura

Vale a pena
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De Brasília a Pirenópolis a viagem dura cerca de 3 horas e
é feita em estrada asfaltada.
Duas empresas fazem o trajeto:
Viação Goianésia e Empresa
Santo Antônio de Transporte e
Turismo.

Carro
Saindo do Plano Piloto para
Taquatinga, pela Via Estrutural, siga sempre em frente
pela BR-070, que passa pela
Barragem do Descoberto, na
divisa do DF com Goiás (10 km
de asfalto em mau estado), e
logo em seguida por Águas
Lindas. Depois de aproximadamente 100 km, no trevo, vire à
esquerda na BR-414 até Cocalzinho de Goiás (conhecida também como Fábrica de Cimento).
Percorrendo mais 21 km, sempre em frente, você estará em
Corumbá de Goiás. No trevo
antes da cidade, entre à direita,
com mais aproximadamente
1,5 km você encontrará outro
trevo, entre novamente à direita.
Essa é a GO-225. Mais 20 km e
você estará em Pirenópolis.

Mais informações em: www.pirenopolis.com.br/ e www.pirenopolis.tur.br/.
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São Paulo
SBOT-SP investe em seccionais

completa. As inaugurações das seccionais aconteceram
durante os meses de setembro, outubro e novembro.
Conheça os representantes de cada uma delas:

Com o intuito de revitalizar a estrutura da sociedade e atender melhor os ortopedistas, a Regional
São Paulo (SBOT-SP) criou mais oito seccionais dentro
do Estado de São Paulo: Taubaté/São José dos Campos; Campinas/Jundiaí; Franca/Ribeirão Preto; São
José do Rio Preto/Catanduva; Presidente Prudente/
Marília; Botucatu/Bauru; Sorocaba; e Santos.
Segundo o presidente da SBOT-SP, Túlio Diniz Fernandes, a ideia é ter pequenos núcleos em várias regiões
do estado para que, dessa maneira, tornem-se mais
proativos. “Queremos colaborar mais com o ortopedista paulista, atendendo suas necessidades de educação continuada, de suporte e defesa profissional”,

Seccional: 1° Taubaté / São José dos Campos Carlos - Presidente:
Alberto Cury - Secretário: Roni Azevedo - Seccional: 2° Campinas /
Jundiaí - Presidente: Pedro Tucci Neto - Secretário: Wander Edney
de Brito - Seccional: 3° Franca / Ribeirão Preto - Presidente: Flávio
Luiz Garcia - Secretário: Marcelo Alves Cruz Seccional: 4° São Jósé
do Rio Preto / Catanduva - Presidente: José Carlos Conte - Secretário: Alberto Hamra - Seccional: 5° Presidente Prudente / Marília
- Presidente: Roberto Ryuiti Mizobuchi - Secretário: Devair de Santana Jr. - Seccional: 6° Botucatu / Bauru - Presidente: Emílio Carlos
Curcelli - Secretário: Orlando Costa Dias - Seccional: 7° Sorocaba
- Presidente: Luiz Angelo Vieira - Secretário: Celso Koyama - Seccional: 8° Santos - Presidente: Maurício Sgarbi - Secretário: Maurício Rodrigues Zenaide.

Túlio Diniz Fernandes (presidente da SBOT-SP), Carlos Alberto Cury
(presidente da Seccional Taubaté/São José dos Campos) e Lauro
Mascarenhas (presidente da APM – São José dos Campos)

Celso Picado (primeiro secretário da SBOT-SP), Flávio Garcia
(presidente da Seccional Franca/Ribeirão Preto), Túlio Diniz Fernandes (presidente da SBOT-SP), Marcelo Cruz (vice-presidente
da seccional Franca/Ribeirão Preto), Roberto Queiroz (membro
da Comissão de Educação Continuada da SBOT-SP) e Edison Fujiki (primeiro tesoureiro da SBOT-SP)

Mato Grosso do Sul
Dia do Ortopedista

Distrito Federal
Nova diretoria

Sydney Haje (presidente comissão eleitoral), Flory Machado,
Rodrigo Daher (presidente eleito) e Ériko Filgueira (atual presidente). Ao fundo a galeria de ex-presidentes
Evento comemora o Dia do Ortopedista

Em comemoração ao Dia do Ortopedista, a
Regional MS reuniu os colegas ortopedistas e
seus familiares para um churrasco na Associação
Médica de Mato Grosso do Sul que gentilmente
homenageou os colegas com uma faixa na sede
da Associação Médica.
Parabéns a todos!
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No dia 20 de setembro foi eleita a nova diretoria da SBOT DF para o biênio 2011-2012. Sob a
coordenação do Dr. Sydney Haje e do Dr. Juliano
Bernadelli, a eleição transcorreu sem problemas,
com boa presença dos colegas ortopedistas aptos
a votarem. Por unanimidade, a chapa Unidade,
encabeçada pelo Dr. Walter Rodrigo Daher e Dr.
Julian Rodrigues Machado, assumirá a SBOT-DF a
partir de 1° de janeiro de 2011.

Santa Catarina
Medalha russa entregue ao presidente da
SBOT-SC
O presidente da Regional Santa Catarina, Valdir Steglich, recebeu uma
Presidente da SBOT-SC,
Valdir Steglich, recebeu a homenagem muito espemedalha Pushkin das mãos cial: a medalha Pushkin,
do embaixador da Rússia do governo russo, em
no Brasil, Sergey Akopov
reconhecimento por suas
realizações nas áreas da cultura, ciências humanas,
literatura e artes. A honraria foi concedida pelo seu
trabalho como presidente do Instituto Escola do Teatro Bolshoi, de Joinville (SC), e entregue pelas mãos
do embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Akopov,
durante a noite de gala do 28º Festival de Dança de
Joinville.
A medalha foi criada há dez anos pelo então presi-

dente russo Vladimir Putin, como forma de homenagear
o bicentenário de nascimento de Alexandre Pushkin,
considerado o maior poeta da língua russa. Até hoje,
receberam a honraria autoridades como o ex-secretário
geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Javier
Perez de Cuellar, e o presidente da Finlândia, Tarja Halonen, entre outras. Com a entrega da medalha ao Dr. Valdir Steglich, também foi condecorado o então governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, como
patrono-fundador da Escola Bolshoi.
“É uma honra ser um dos únicos brasileiros a
receber uma honraria de tamanha importância, que
demonstra efetivamente o reconhecimento pela dedicação em nossas atividades junto ao Instituto Escola
do Teatro Bolshoi”, afirmou o médico, que além de
presidente da SBOT-SC também é professor do curso
de Medicina da Universidade da Região de Joinville,
Univille, e Diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, IOT Joinville.
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Goiás
Campanha da Mochila Escolar é destaque
em Goiás

A Regional Goiás, com apoio do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), realizou com acertos a “Campanha de Orientação para o
Uso Correto de Mochilas e Malas Escolares”. Durante
a manhã do dia 16 de agosto, mais de 100 alunos e
professores encheram o auditório do Colégio Internacional de Goiânia e assistiram à apresentação da diretoria executiva da sociedade goiana. Entre perguntas e
demonstrações de grande interesse do público mirim,
os ortopedistas cumpriram seu papel social e alertaram:
a mochila escolar pode causar problemas na coluna!
A administração do colégio também entendeu
o recado e já avisou que no próximo semestre vai
repensar os horários das aulas, mesclando, no mesmo
dia, matérias que necessitam dos vilões livros pesados
com outras que não. Ponto, também, para os armários, nos quais os estudantes guardam os excessos e
levam para casa somente o necessário. Quanto ao
modelo da mochila, as crianças entenderam: as de
rodinha não devem ser carregadas com uma mão só
em subidas para não curvar e sobrecarregar a coluna.
Mochilas para as costas sempre usando as duas alças
e acima do limite lombar. Conta de matemática na

ponta da língua: o peso máximo da mochila é o equivalente a 10% do peso do aluno.

Participação na mídia

No Dia do Ortopedista, o presidente da Regional,
Dr. Augusto Braga dos Santos, dedicou sua manhã
para conversar com a imprensa local. Começando
cedo, às 6h20, com link ao vivo para o Bom Dia Goiás
da TV Anhanguera, filial da Rede Globo, e às 9h, nas
instalações do CRER, pais de filhos com necessidades
especiais escutaram e entenderam as recomendações
da SBOT. O presidente ainda deu entrevista para: Jornal Anhanguera 1ª Edição – TV Anhanguera, Rádio
Jornal 820 AM, ao vivo, por celular, Jornal Brasil Central – TV Brasil Central, TJ Goiás – UCG TV, Rádio CBN
97.1 FM – ao vivo, em estúdio, Rádio 730 AM, ao vivo
por celular, e DM Online – Jornal Diário da Manhã.
Para Augusto Braga, realizar somente panfletagem
não teria o resultado obtido. “Eventos de comoção
social precisam ser explorados de maneira afetiva para
chegar ao seu verdadeiro objetivo”, explicou o ortopedista. Para ele, o ótimo resultado pôde ser mensurado
ao ver as crianças participando interessadas com perguntas, receber o apoio dos educadores, assistir à resposta da mídia e, principalmente, ser parceiro de uma
iniciativa tão importante para Goiás como o CRER.
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Minas Gerais
Encontro em Valadares

Responsabilidade Social

Foi um sucesso o evento realizado nos dias 24 e 25
de setembro, em Governador Valadares. O XIII Encontro contou com a participação de vários ortopedistas
e fisioterapeutas do leste do estado e com renomados
palestrantes, como os colegas Wilel Benevides, Lúcio
Biondi e Gilberto Brandão, presidente da SBOT-MG.
De acordo com o Dr. Deodoro, que está à frente da
Seccional Leste, “a realização deste fórum científico
serviu para consolidar conhecimentos, bem como
aproximar os ortopedistas mineiros que trabalham no
leste do estado de Minas Gerais”. O presidente da
SBOT-MG salientou que o evento mostrou a união e
força da ortopedia da região.

O projeto de palestras gratuitas da SBOT-MG,
voltado para a comunidade, sobre os temas mais
atuais da Ortopedia e Traumatologia, continua
com muito êxito. É grande o número de pessoas
que se inscrevem nas palestras previamente divulgadas na mídia de Belo Horizonte pela assessoria
de imprensa da instituição. Trata-se de uma ação
de responsabilidade social muito positiva para a
população e para a imagem da regional mineira.
A última palestra, realizada no dia 27 de setembro, foi com o Dr. Edson Barreto, vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Quadril − Regional Sudeste
−, que falou sobre “Dor no quadril, prevenção e
avanços no tratamento”.

TEOT
Realizada mais uma etapa do Programa de Educação Continuada da SBOT-MG em preparação dos
residentes para a prova do TEOT / 2011. O evento
aconteceu nos dias 2 e 3 de junho, na Faculdade de
Ciências Médicas, em Belo Horizonte, tendo como
temas “Joelho e Pé”. Em setembro, dias 17 e 18,
foi realizada nova etapa do Programa de Educação
Continuada, desta vez na Faculdade de Medicina da
UFMG. No temário, “Coluna e Quadril”.
A próxima e última etapa do Programa em preparação ao TEOT 2011 será nos dias 26 e 27 de novembro,
respectivamente no Hospital Madre Tereza e no Hotel
Caesar Business, em Belo Horizonte. Na ocasião, os
participantes serão submetidos às provas prática e
oral, semelhantes ao exame oficial de Campinas.

Edson Barreto faz palestra no auditório da SBOT-MG

Pernambuco
Dia do Ortopedista
A SBOT-PE comemorou o Dia do Ortopedista com festa grandiosa.
Estava presente grande parte da elite da ortopedia pernambucana. Na
ocasião, também foram homenageados os ortopedistas Claudio Oliveira,
Jose Leal (in memorian), Frederico Rabelo e Múcio Vaz.
“A festa demonstrou o momento de união e harmonia entre os ortopedistas do nosso Estado”, ressalta Gustavo Souza Leão, presidente
da SBOT-PE. Também foi realizada uma reunião de defesa profissional
no dia 23 de setembro apoiando a implantação da quinta edição da
CBHPM.
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Quadril
Edital de convocação
Ficam os senhores associados convocados para
a Assembleia Geral Extraordinária para Eleição do
Conselho Fiscal e outros assuntos, a realizar-se
durante o dia da Especialidade do Quadril, 15 de
novembro de 2010, das 13h30 às 16h, na sala Itália
do Centro de Convenções Ulysses Guimarães em
Brasília, durante o 42º CBOT.
A cédula eleitoral constará de três linhas em
branco para a votação dos membros titulares e
três linhas em branco para a votação nos membros
suplentes do Conselho Fiscal. Só poderão votar e
ser votados os membros que estiverem em pleno
gozo de seus direitos de associados. A eleição será
iniciada às 13h30 e será encerrada impreterivelmente às 16h. A apuração será realizada durante a
Assembleia da SBQ (das 16h às 17h) e o resultado
divulgado antes de seu término.
A pauta da reunião constará de:
− prestação de contas: XIV JOPPAQ e I Congresso
Latino Americano de Quadril;
− proposta de alterações estatuárias;
− divulgação dos eleitos para o Conselho Fiscal;
− discussões plenárias e palavra livre (inscrição
prévia).

SBQ lança livro O Quadril
No último dia 24 de
setembro, foi lançado o
livro O Quadril durante a
XIV JOPPAQ em Ribeirão
Preto, com a presença de
cerca de 600 pessoas. O
livro, em suas 800 páginas,
aborda os conceitos básicos e mais recentes sobre
traumatismos e distúrbios
da articulação do Quadril. Tendo como editor o
Dr. Luiz Sérgio Marcelino Gomes e como editores
associados os Drs. Ademir A. Schuroff, Emerson
K Honda, Fernando J. S. Pina Cabral Itiro Suzuki,
Jorge Luiz M Penedo, José Carlos A. Ferreira, Milton V. Roos, Nelson Franco Filho, Paulo Gilberto
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C Alencar, Pedro Ivo F. Carvalho e Rudelli Sérgio
A. Aristide, este tratado foi cunhado a 120 mãos,
representativas da base e estrutura da Cirurgia do
Quadril brasileira. O livro representa um marco histórico na Cirurgia do Quadril, por ser o único livro
sobre o tema.
Segundo Luiz Sérgio Marcelino Gomes, editor,
em virtude dos grandes avanços técnicos e tecnológicos, a Cirurgia de Quadril brasileira, a exemplo do
que acontece no mundo, se desenvolveu com velocidade espantosa nesta última década. “Esta subespecialidade tem gerado um interesse crescente por
parte de novos profissionais que se dedicam a este
ramo do conhecimento, sejam ortopedistas, sejam
cirurgiões do trauma ou fisioterapeutas”, diz ele.
Ainda, em razão de sua interface com a área de
biomateriais, estende seus princípios, fundamentos e desenvolvimentos para os profissionais da
área mecânica, metalúrgica, industrial assim como
para os órgãos de assistência à saúde, público ou
privado, de normatização e fiscalização. Porém, a
ausência de textos sedimentados em áreas de pesquisas básicas ou clínicas fundamentadas nos preceitos da boa técnica de produção científica pode
inibir a iniciação de novos profissionais em treinamento. “Este é, portanto, o grande desafio do
livro, que apresenta capítulos divididos em seções
de temas correlatos que procuram apresentar, de
forma metódica e sistemática, os ensinamentos
necessários aos profissionais que irão se embrenhar
por esse longo, sinuoso e gratificante caminho do
diagnóstico, tratamento e reabilitação das patologias do quadril”, finaliza Marcelino.

Ortopedia Pediátrica
Nova liderança

Da esquerda para direita: David Aronson (USA − General Secretary), Ken Kuo (Taiwan − President Elect), Seok Hyun Lee
(Korea − Ex-Officio) Nando de Sanctis (Italy − Ex Officio), Carlo
Milani e Morris Duhaime (Canada − Ex Officio)

O ortopedista pediátrico Dr. Carlo Milani assumiu
a presidência da International Federation of the
Pediatric Orthopaedic Societies (IFPOS), em Seul na
Coreia do Sul, para a gestão 2010 a 2013.
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O Comitê no 42º CBOT
Durante o 42º CBOT, o Comitê de Doenças Osteometabólicas e a Associação Brasilera Ortopédica
de Osteometabolismo (ABOOM) realizarão diversas
atividades.
São elas:
− Screening populacional: Será feita uma pesquisa
com os possíveis portadores de osteoporose na
população idosa de Brasília e cidades-satélites. A
avaliação ocorrerá de 5 a 11 de novembro, em locais
de alta concentração populacional. As pessoas possivelmente osteoporóticas serão encaminhadas para
atendimento em serviços da comunidade.
− Oficina conjunta com a Coordenadoria da Pessoa
Idosa do Ministério da Saúde do Brasil para atualização em tratamento da osteoporose. O curso
será realizado em 12 de novembro, no Centro de
Convenções de Brasília, das 12h às 18h.
− Passeata contra a osteoporose: A ser realizada
no dia 14 de novembro às 9h, a passeata enfatizará a importância da atividade física como o
mais barato método para prevenção e auxílio no
tratamento da osteoporose e da osteopenia. A
participação será aberta a todos.

Trauma Ortopédico
Pesquisa
Durante o XVI Congresso
Brasileiro do Trauma Ortopédico, realizado em maio
na cidade de Cuiabá, cerca
de 500 participantes discutiram diversos aspectos
do exercício da especialidade. Devido a esse interesse, a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico
Jorge dos Santos Silva, pre- (SBTO) encomendou uma
sidente da SBTO
pesquisa para análise e
levantamento de informações pertinentes ao atendimento médico e à situação da especialidade no
Brasil. Os resultados deverão ser apresentados na
Assembleia Geral da SBTO durante o 42º CBOT e
servirão de base para a elaboração de projetos que
proporcionarão melhores condições para o exercício da especialidade.

Revista Orto & Trauma
Foi realizada uma parceria para publicação da
revista Orto & Trauma – a revista do Trauma Ortopédico. Em 2010, foram programadas duas edições.
Para 2011, estão previstos outros quatro exemplares, nos quais temas importantes do Trauma Ortopédico serão abordados sob forma de artigos de
revisão e de relatos de casos.

Site da SBTO
Já está à disposição do associado o site da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. “Os membros encontrarão diversas facilidades para atualização na especialidade e, principalmente, se comunicar com a diretoria para auxiliá-los a exercer a
especialidade da melhor maneira”, garante Jorge
dos Santos Silva, presidente da SBTO.

Espaço dos Comitês

Osteoporose e Doenças
Osteometabólicas

SBOT

Da esquerda para a direita: Paulo Barbosa, Kodi Kojima, Bruce Ziran (EUA), Emanuel Gaultier (Suíça) e José Sergio Franco:
confraternização durante o XVI CBTO

Pé
Curso Comemorativo aos 35 anos da
ABTPé
Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2010 a ABTPé
promoverá um curso comemorativo aos seus 35
anos, a ser realizado no Instituto Cultural Presbiteriano de São Paulo. O evento contemplará aulas
apenas dos convidados internacionais James Brodsky (EUA), Andres Keller (Chile), Cristian Ortiz
(Chile) e Emilio Wagner (Chile), em formato de
mesas-redondas modernas, favorecendo o debate
de casos clínicos entre os participantes. Haverá tradução simultânea inglês-português.
A taxa de inscrição será de R$ 200,00 para sócios
da SBOT e de R$ 100,00 para residentes de Ortopedia
e estagiários em serviços credenciados de pé e tornozelo, sendo isentos os membros da ABTPé em dia
com sua anuidade. Vagas limitadas. Informações e
inscrições disponíveis no site www.abtpe.org.br.
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Artroscopia
“Caro amigo e membro da Sociedade Brasileira
de Artroscopia,
Estamos no final do processo de fusão de nossa
sociedade com a Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte. Essa foi uma ideia baseada na
constatação da sobreposição de interesses das duas
sociedades e indo ao encontro das ideias de nossa
sociedade-mãe, a SBOT.
No ano passado, quando do excelente e bemsucedido congresso conjunto realizado em Belo
Horizonte, discutimos e aprovamos a ideia da
manutenção desse formato de congresso e aprovamos a fusão das sociedades.
Neste ano, durante o 42º CBOT, teremos nossa
Assembleia Ordinária, quando iremos votar e consolidar essa fusão. Sua presença, portanto, será
muito importante.
Faça você também parte da Sociedade Brasileira
de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, a nova
SBATE.
Compareça!”
Sergio Checchia
Presidente da SBA

Cirurgia da Mão
“Autonomia” do médico versus
direito da operadora
A Comissão de Ética e Defesa Profissional da
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, atendendo às dúvidas sobre o conflito entre os procedimentos solicitados às operadoras e o que elas
têm autorizado e baseado numa recente questão
de um cirurgião da mão à SBCM, vem dar alguns
esclarecimentos que poderão servir de subsídios
para outros colegas que se encontrem em situações
semelhantes. As Sociedades de Especialidades não
têm prerrogativa de punição ou resolução de contenciosos administrativos. Cumpre sublinhar que as
denúncias sobre eventuais transgressões a normativas disciplinares ou dispositivos com força de lei
devem ser encaminhadas aos órgãos respectivos,
como Conselho Regional de Medicina, Agência
Nacional de Saúde Suplementar, OAB, Ministério
Público, que têm poder e legitimidade para tomar
as ações que entenderem necessárias. Em conflitos dessa natureza, é imperiosa a ampla instrução
probatória, ou seja, acesso a todos os documentos,
de ambos os lados, e o respeito irrestrito ao con-
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traditório e à ampla defesa, o que deve ser feito na
instância cabível.
No entanto, algumas considerações se fazem
necessárias:
1. Explicar, baseado em informações científicas, qual
o procedimento que será realizado e quando houver múltiplos procedimentos, e diferenciá-los;
2. Cabe ao auditor identificar-se nos seus atos, e
manter-se isento, além de seguir estritamente as
normas do Código de Ética Médica (CEM);
3. Norma da ANS ultima que o convênio pode solicitar ao médico que indique três marcas (quando
disponíveis e obedientes às suas necessidades),
conforme parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução
211. Ainda, um árbitro, de comum acordo entre as
partes, pode ser chamado para resolver a questão
(inciso III). Eventuais infrações devem ser encaminhadas às autoridades, conforme mencionado;
4. O fato de estar registrado na Anvisa ou na ANS
não obriga em tese o médico, que tem autonomia, a usar tal material. Eventuais imposições
devem ser reportadas às esferas pertinentes;
5. Há necessidade de serem verificadas as disposições da operadora sobre prazo de liberação de
procedimentos e materiais. Se a demora acarretar
prejuízo à saúde do paciente, caberá ao médico
denunciar o fato à autoridade competente.

Asami
Congresso
O Comitê Asami realizou, de 3 a 5 de setembro,
em Gramado (RS), o X Congresso Internacional do
Comitê Asami de Reconstrução e Alongamento
Ósseo (Cicarao).
Considerado um sucesso por todos os participantes, o congresso destacou-se pela qualidade e
inovação dos temas abordados, além da excelente
programação social.

Aproximação
Neste ano o Comitê também lançou o Informe
Asami, boletim informativo que está na sua
segunda edição. “Estamos nos dedicando para que
esse informativo se torne cada vez mais um canal
de comunicação entre o comitê, seus membros
associados e toda a classe dos colegas ortopedistas”, diz Hilário Boatto, presidente do comitê. Não
deixem de acessar o site www.asamifix.com.br e
verificar todas as atualizações do comitê.

Diretoria do Comitê Asami 2011-2012, da esquerda para a direita: Fernando Adolphson, Luiz Lopes Lima, Paulo Roberto
dos Reis, Rubens Fichelli Jr., Renato Amorin, Renato Slomka,
Marcus A. Preti e Hilário Boatto

Foi eleita a nova diretoria do Comitê Asami para
o biênio 2011-2012.
Presidente: Dr. Rubens Fichelli Jr. - Vice-Presidente: Dr. Renato Amorin - 1º Secretário: Dr.
Renato Slomka - 2° Secretário: Dr. Marcus A. Preti
- 1º Tesoureiro: Dr. Paulo Roberto dos Reis - 2°
Tesoureiro: Dr. Luiz Lopes Lima.

Cirurgia do Joelho
Curso especial sobre LCA

Um curso especial sobre o ligamento cruzado
anterior (LCA) está sendo organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho nos dias 25,
26 e 27 de novembro no Sheraton São Paulo WTC.
Com a participação de nomes de referência mundial
na cirurgia do joelho, o curso terá um dia dedicado
a laboratórios e oficinas para a familiarização com
técnicas e implantes e um curso exclusivo para fisioterapeutas. O evento marcará a despedida da Dra.
Márcia Uchôa de Rezende da presidência da SBCJ.
LCA – O curso encerra a programação iniciada
pela SBCJ com três videoconferências para a discussão do LCA. As videoconferências abordaram lesão
aguda do LCA (13/9), instabilidade anterior crônica
do joelho (4/10) e navegação – complicações e revisão da reconstrução do LCA (8/11). De acordo com
a Dra. Márcia Uchôa, essa iniciativa buscou atender
aos pedidos dos sócios da SBCJ para dar ênfase ao

estudo do LCA. “Para se ter uma ideia, mais de um
quarto dos trabalhos inscritos no Congresso Brasileiro eram sobre LCA e infelizmente nem todos
puderam ser mostrados”, disse.
Ela explica que o Curso de LCA terá um dia inteiro
de atividade prática, com instrumentação, laboratório de artroscopia e workshop, além de debate
sobre a técnica de cada um dos implantes existentes
no mercado. “No dia 25, faremos a parte prática e
nos dois dias seguintes teremos aulas e discussões
que abordarão desde a prevenção até a rerrevisão
do LCA”, afirma, enfatizando também a importância do curso para fisioterapeutas, que terá foco na
reabilitação do LCA. A programação completa do
Curso de LCA e as informações sobre as inscrições
podem ser acessadas pelo site www.sbcj.org.br.

Reuniões avaliam serviços credenciados e discutem defesa profissional
A diretoria da SBCJ deu início a um importante trabalho de reuniões técnicas com os serviços de treinamento em cirurgia do joelho e também de discussão
sobre defesa profissional. De acordo com o diretor
científico da SBCJ, Wagner G. Lemos, os coordenadores dos serviços credenciados de cada regional estão
sendo convidados a apresentarem casos de cirurgia
do joelho para serem discutidos entre os residentes de
4º ano, os R4. “Temos enfatizado que a presença dos
R4 é de fundamental importância para o processo de
avaliação da formação destes residentes”, afirma.
Além da avaliação dos serviços, o encontro também
tem como motivação o debate sobre defesa profissional. A aproximação da SBCJ com seus membros é
essencial para se conhecer as dificuldades regionais
de relacionamento dos médicos com compradores de
serviço, como os convênios e seus auditores. “Estamos tentando ser um elo entre os cirurgiões de joelho
para que se tomem as decisões em conjunto quando
há divergência entre médico e convênio”, acrescenta
Dr. Wagner.
A SBCJ pretende formar grupos regionais de defesa
profissional para que se discutam as negativas de
pagamento de honorário ou a liberação de materiais específicos em conjunto, fortalecendo a classe
médica. “Tentaremos sair de cada regional com propostas no que se refere ao pagamento de honorários
médicos, principalmente em relação aos procedimentos específicos de cirurgia do joelho. Também tentaremos codificar as cirurgias mais comuns na área de
joelho para que todos façam sempre a mesma solicitação de código cirúrgico”, finaliza.
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Valeu a Pena!
Às vezes me perguntam quem é o médico
ortopedista, o que faz esse profissional,
como se forma. Vejo hoje o ortopedista
como um servidor importante da socieJosé Luis Zabeu
dade, pois, como todo profissional da área
da saúde, lida com pessoas e as ajuda de
alguma forma. E o paciente do ortopedista geralmente é uma pessoa
com dor, com alguma dificuldade de movimento ou deformidade no
corpo.
Para se tornar ortopedista, no final dos seis anos regulares do curso
médico, o formando necessita ser aprovado em uma espécie de vestibular, bastante concorrido. Fará então três anos de residência médica
e, para ter o reconhecimento máximo de sua formação, prestará ainda
o exame para o Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia, a SBOT. É um caminho longo e difícil, mas
gratificante.
Pensando na profissão nos dias de hoje, lembro que cerca de 20%
dos atendimentos nos prontos-socorros e pronto-atendimentos públicos ou privados envolvem questões de Ortopedia ou Traumatologia.
E essa proporção tem crescido, devido ao aumento do número de
doenças do sistema musculoesquelético na população. Basta ver a
quantidade de acidentes de motos, de traumas esportivos, de fraturas
em pessoas idosas, de desgaste nos joelhos, quadris e coluna, todos
consequência da maior longevidade e da exposição das pessoas aos
mais diferentes tipos de traumatismos.

Outro aspecto interessante da profissão é a ligação de muitos ortopedistas com o esporte. Times de futebol, vôlei e basquete, por exemplo, muitas vezes contratam um profissional experiente em trauma
esportivo por causa da grande incidência de lesões nos atletas. E a
relação dele com o time acaba sendo vista pela torcida como algo tão
importante quanto o trabalho do técnico, já que ele também define
a escalação.
Não escolhi a profissão à toa. Pela suas características, permite que eu
atue como clínico ou cirurgião, com atenção dividida entre o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. Posso atender homens ou mulheres,
de qualquer faixa de idade. E são tantas as doenças e os tipos de
lesões que, posso dizer, não há monotonia. Embora eu tenha atuado
principalmente na cirurgia do joelho, ao longo de minha carreira de
pouco mais de 20 anos, atualmente digo que prefiro lidar com situações que me desafiem ainda mais, como ajudar um jovem após uma
fratura grave ou corrigir uma deformidade em um membro, que vinha
afetando tanto a mobilidade como o emocional de quem a portava. E
isso é extremamente estimulante. A Ortopedia é uma área de conhecimento vasta, a experiência conta muito e a curva de aprendizado é
longa e difícil. Mas tenho o exemplo do meu pai, Plínio Zabeu, ortopedista há quase 50 anos que continua na ativa, e que, se perguntado o
que significou ter sido médico ortopedista por boa parte da vida, não
tenho dúvidas de que irá responder: valeu a pena!
José Luis Zabeu
Chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital da PUC-Campinas

Quando o rei Arthur faleceu, a rainha decidiu despedir o criado que era o braço direito do rei, mas
que ela odiava. Como ele tinha certas regalias reais,
era necessário que ele tirasse a sorte para ver se o
manteria ou não no seu emprego. A rainha então
disse ao criado: “Vou escrever em dois papéis. Em
um escrevo: Vá embora e no outro escrevo: Fique no
Castelo. Então, você vai tirar a sua própria sorte”,
sentenciou. Porém a rainha trapaceou e escreveu
nos dois papéis “Vá embora” e deu para o criado
escolher um dos papéis. Apesar da manobra da rainha, o criado conseguiu manter seu emprego no
castelo. Como foi que ele conseguiu isso?

Você tem nove tubos de ensaio, em fileira, no carrossel da centrífuga, sendo que os cinco primeiros
estão cheios de sangue e os quatro últimos estão
vazios. Como fazer para que os tubos de ensaio
fiquem alternados entre cheios e vazios, mexendo
em apenas dois tubos?
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Palíndromo:
É nobreza fazer boné
(leia de trás para frente)

Enigmas enviados pelo ortopedista
Arnóbio Moreira Felix, mágico nas horas vagas.
Informações sobre o seu trabalho no site:
www.magicobill.com.br.

Quem são eles?
Fotografia do
Congresso Brasileiro
de Ortopedia de 1973
e 4ºCBCM.
Quem são as pessoas
na foto?
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SBOTdá a dica
Livros

Henri Cartier-Bresson: o século moderno
Editora: Cosac Naify
Autor: Henri Cartier-Bresson
Organização: Peter Galassi
Tradução: Cid Knipel Moreira

Para os apreciadores da arte, em especial a Fotografia, a Cosac Naify em parceria com a MoMA – Museu de
Arte Moderna de Nova York, lançou o livro Henri Cartier-Bresson: o século moderno. Considerados um dos
maiores fotógrafos do século XX, o livro reúne mais de 450 ilustrações, tanto imagens consagradas quanto
algumas inéditas até para os especialistas, garimpadas entre milhares de documentos do artista.

filme
Tropa de Elite 2
O inimigo agora é outro

Direção: José Padilha
Roteiro: José Padilha e Bráulio Mantovani
Produção: Zazen Produções
Brasil – 116min - 2010

O filme Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro, estreou nos cinemas no dia 8 de
outubro, e em apenas três dias foi assistido por 1,3 milhão de espectadores. No filme
dirigido por José Padilha, Wagner Moura brilha novamente com o personagem do
agora coronel Nascimento, que dessa vez passa a ser Comandante Geral do BOPE, e
depois Sub Secretário de Inteligência. Em suas novas atividades, Nascimento percebe
quem são seus verdadeiros inimigos: policiais e políticos corruptos, com interesse eleitoral. Vale a pena conferir!
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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 ExPresidentes: 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: 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: The AAPS 2011 Annual Meeting
Data: 15 a 19 de Fevereiro de 2011
Local: San Diego Convention Center California
Estados Unidos
Evento: CIOT - Congresso do Instituto
de Ortopedia e Traumatologia
do HCFMUSP
Data: 7 a 9 de Abril de 2011
Local:
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
Campos do Jordão SP Brasil
Site: http://www.coluna2011.com.br
Evento: 17º Congresso Brasileiro de
Trauma Ortopédico
Data 19 a 21 de Maio de 2011
Local: Salvador BA Brasil
Site: http://www.traumaortopedico.com.br
Evento: XVII Congresso Subrasileiro de
Ortopedia
Data: 2 a 4 de Junho de 2011
Local: Hotel Bourbon Foz do Iguaçu PR
Brasil
Site: http://www.sulbra2011.com.br
Evento: TROIA
Data: 5 a 6 de Agosto de 2011
Local: Mendes Plaza Hotel Santos SP Brasil
Evento: XIV Congresso Brasileiro de
Quadril
Data: 8 a 10 de Setembro de 2011
Local: Foz do Iguaçu PR Brasil

