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Moisés Cohen

Ser editor do Jornal da SBOT foi 
para mim, neste período, muito 
gratificante porque consegui-
mos atingir os objetivos traçados 
quando assumimos. Procuramos 
fazer de nosso jornal um veículo 
de informação para a nossa socie-
dade, trazendo entrevistas impor-
tantes com temas de interesse da 
SBOT. Aumentamos o número de 
páginas, criamos novos espaços, 
como “Ponto de Vista”, “Longe 
dos Ossos do Ofício”, “Divirta-
se”, “Dicas de filmes e teatro”, 
aumentamos os espaços para as regionais e os 
comitês e, com isso, percebemos claramente a 
maior aproximação do associado com o Jornal 
da SBOT. A manifestação positiva sobre a quali-
dade do jornal pelos e-mails e pessoalmente foi 
para nós a melhor recompensa.

A SBOT é muito grande e respeitada e, 
por isso, orgulho-me em poder dar “um pou-
quinho” de nós para essa sociedade que nos 
acolhe e nos fortalece. É verdade que estamos 
vivendo momentos de grande “turbulência” 
em nossa especialidade, tendo como “pano de 
fundo” um cenário do qual participam os ato-
res: ortopedista, distribuidores, planos de saúde 
e hospitais. E o paciente? Ah, o paciente não é 
importante, é um mero espectador, à espera por 
horas na maca de qualquer hospital, pela boa 
vontade dos convênios, para autorizar ou não 
algo que legitimamente tem como seu direito. 

Todos esses atores fazem parte de um espe-
táculo coordenado pelos planos de saúde, que, 
invariavelmente, têm interferido de forma nega-
tiva na autonomia do médico e no diagnóstico 

e tratamento dos pacientes. É 
bem verdade que são eles que 
pagam a conta, mas daí a inter-
ferir na conduta médica usando 
subterfúgios, como o auditor 
“oculto”, há um longo caminho 
de responsabilidades, que só 
cairão sobre o médico que está 
cara a cara com o paciente, a 
quem nada é contado na hora 
da compra do plano de saúde. 

Não há dúvida de que esse 
“imbróglio” vai durar ainda 

muito tempo e isso nos faz reviver uma frase 
do saudoso Mário Covas: “No Brasil, quem tem 
ética parece anormal”. Não podemos nos calar. 
Portanto, fica a sugestão à nova diretoria, para 
que cada um de nós passe a documentar cada 
episódio, com a anuência do paciente sofredor, 
“dando nome aos bois”, e assim, de forma cole-
tiva, levar ao conhecimento da população o que 
acontece nos bastidores dos planos de saúde, 
para que não generalizemos e que os culpados, 
no mínimo, se sintam constrangidos… Será???

Bem, quero agradecer ao corpo editorial e à 
diretoria da SBOT 2010 pela confiança em con-
duzir nosso jornal e desejar sucesso à diretoria 
entrante. Vai aqui um agradecimento especial 
ao Adimilson e à Bárbara, nossa jornalista, que 
não poupou esforços para viabilizar nossas ideias 
no papel. Aos membros da SBOT, nossos maio-
res parceiros e razão de nossa dedicação, dese-
jamos um ano repleto de realizações e que o 
Grande Arquiteto do Universo ilumine a todos.

 Moisés Cohen

Sucesso para 
todos em 2011

Mais um ano se passou. É momento de reflexões e análise do que fizemos
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Quando a tarde cai, aqui em São Paulo, 
no mês de dezembro os humanoides 
ficam ainda mais estressados e, às vezes, 
até estéticos. É chuva, é trânsito, é fecha-
mento... Ops... fechamento? Não é pos-
sível!!! Já está terminando a nossa ges-
tão SBOT 2010? Sim, já está terminando, 
mas vamos e venhamos. tudo tem o seu 
tempo, e tudo tem o seu ciclo. Traba-
lhamos muito, todos e sem nenhuma 
demagogia, alguns conseguem destinar 
maior tempo e maior dedicação à nossa 
SBOT, e outros que, por problemas tran-
sitórios ou persistentes, não conseguem 
colaborar como “desejariam”... A SBOT, 
como uma grande mãe, aguarda pacientemente que 
cada filho a auxilie a resgatar a autoestima de cada orto-
pedista brasileiro, com prazer e muito orgulho.

Foi exatamente isto que conseguimos neste mara-
vilhoso ano de 2010, em que celebramos 75 anos da 
SBOT, com retidão, ética e assim conseguimos credibi-
lidade. Os motivos foram estes, para que recebêssemos 
o prêmio do IBVG – Instituto brasileiro de Verificação e 
Gestão, com enfoque em gestão de sociedade de classe, 
por termos conseguido agregar ainda mais a Ortopedia 
Brasileira em torno de uma filosofia que representa o 
sentimento de confiança e fidelização às nossas cau-
sas. Muita gente trabalha firme, muito firme e ama a 
SBOT!!! A grande maioria é assim e isto é motivo de 
orgulho para todos nós.

Neste processo de valorizar o ortopedista, tivemos 
sucesso, eu creio. Os arquitetos desta obra foram incon-
táveis, e trabalharam muito nesta orquestração. São 
colaboradores, colegas e muitos, mas muitos amigos. 
Cito dentre eles os incansáveis Arnaldo, Moisés, San-
dro, Fontenelle, Façanha, Paulo Lobo, Albertoni e dentre 
todos os colaboradores aos quais agradeço indistinta-
mente, os âncoras da sociedade, como a Gigi e o incon-
testável amigo e conselheiro Adimilson.

Aos que me sucederão na condução dos rumos desta 
apaixonante sociedade de especialidade, meus amigos 
e fiéis lutadores Osvandré, Geraldo Motta e Faloppa, a 
minha expectativa de que engrandeçam muito mais a 
nossa SBOT do que qualquer projeto pessoal. Porque 
assim tem sido e certamente assim será!

Para finalizar, quero “de coração” agradecer o abraço 
amigo, o desejo de sucesso, o carinho do olhar confiante 
e afeto do gesto de vitória ou “estou com você”. Muito 

obrigado a todos e se você a partir daqui 
achar que está revivendo os anos 60 ou 
70, saiba que é real. Não com aquele 
gosto amargo e obscuro das manipula-
ções de um e outro lado!! Isto que vem 
a seguir não é mais uma “receita de bolo 
dos anos dourados/censurados”. É pura 
poesia, na mais pura expressão do senti-
mento humano e que mudou o mundo 
de forma leve, pacífica e definitiva! É 
rock da melhor qualidade. É música e 
música é vida, ontem, hoje e sempre. Eu 
gosto disto! Você não? Problema seu...

...“In my life”

Se você quer mais emoção, ouça esta maravilha decla-
mada por Sean Connery no CD mais que perfeito de 
George Martin sob o título In My Life.

In My Life
The Beatles 

Composição: John Lennon e Paul McCartney 
There are places I remember all my life,

Though some have changed,
Some forever, not for better,

Some have gone and some remain.
All these places had their moments

With lovers and friends I still can recall.
Some are dead and some are living.

In my life I’ve loved them all.
But of all these friends and lovers,

There is no one compares with you,
And these memories lose their meaning
When I think of love as something new.
Though I know I’ll never lose affection

For people and things that went before,
I know I’ll often stop and think about them,

In my life I’ll love you more.
Though I know I’ll never lose affection

For people and things that went before,
I know I’ll often stop and think about them,

In my life I’ll love you more.
In my life I’ll love you more.

Simplesmente espetacular. Até mais!
 

Cláudio Santili
Presidente da SBOT
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Nos dias 13, 14 e 15 de janeiro será realizado o 40º TEOT, 
o Exame para Obtenção de Título de Especialista da Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Alberto 
Miyazaki, presidente da Comissão de Ensino e Treinamento 
(CET), responsável pela realização da prova, fala sobre a 
organização do exame e as novidades que serão aplicadas. 

Aproxima-se o TEOT. O que o ortopedista residente 
pode esperar da prova? 
O TEOT 2011, que será a 40ª versão da prova, ocorrerá nos 
moldes dos anos anteriores. Constará de uma prova escrita 
em formato eletrônico e de caráter eliminatório, ou seja, a 
nota mínima necessária para que o candidato possa ser sub-
metido às demais avaliações será 4,0. Observem que essa 
nota mínima é necessária, mas não significa ser suficiente 
para obter o título de especialista, o que quer dizer que 
aquele candidato que obtiver nota mínima na prova escrita 
correrá o risco de não conseguir notas nas fases seguintes 
o suficiente para obter média final 6,0. A prova constará 
ainda dos exames físico, oral e o de habilidades. 

Haverá novidades? Quais serão? 
A novidade deste TEOT será a prova de habilidades. Todas as 
formas de avaliação que temos utilizado (trabalho, escrita, 
física e oral) avaliam os candidatos quanto à teoria, mas não 
conseguimos observar a capacidade laboral do colega. O 
objetivo da prova de habilidades é o de avaliarmos se o can-
didato consegue realizar procedimentos, como colocar um 
parafuso, suturar, montar um fixador externo, etc. Porém, 
por ser um método novo de avaliação, neste TEOT as notas 
dos candidatos não serão utilizadas na média final. 

Quantos candidatos se inscreveram para a prova? 
No total, tivemos 570 inscritos, sendo 458 candidatos de 
serviços credenciados pela SBOT, oito de serviços exclusi-
vamente MEC, sete independentes e 97 de exames ante-
riores. 

A aproximação da CET com a TI também ajudou 
no quesito organizacional da prova. Como será em 
2011? 
Diferentemente dos anos anteriores, em que a prova escrita 
era realizada por uma empresa ligada à Unifesp, a partir 

deste ano toda a informatização está sob a responsabili-
dade da Comissão de Tecnologia da Informação, que está 
sob o comando de Eduardo S. Yonamine. Quase a totali-
dade do TEOT depende de tecnologia, vários testes foram 
feitos no decorrer de 2010, que ocorreram com êxito, de 
forma que estamos bastante confiantes com o bom anda-
mento do TEOT. 

Quais são as vantagens de ter a prova totalmente 
informatizada? 
A informatização do TEOT possibilitou a obtenção de dados 
extremamente fidedignos e com rapidez, em janeiro de 
2010 (39º TEOT) divulgamos os resultados cerca de duas 
horas após o término da prova. Outra grande vantagem 
da informatização é a possibilidade de obtermos diversos 
dados que podem ser analisados estatisticamente. 

Quais são os planos da CET para 2011?
Inicialmente gostaria de agradecer o presidente da SBOT, 
Prof. Dr. Cláudio Santili, pela confiança na minha pessoa e 
por todo apoio que tenho recebido. Agradeço também aos 
meus colegas e companheiros da CET, que tanto se esfor-
çaram e se dedicaram durante todo este ano, com uma 
finalidade única, que é a boa formação dos médicos para 
que se tornem excelentes ortopedistas e traumatologistas. 
Quanto aos planos da CET para 2011, independentemente 
dos membros que compuserem a comissão, independente-
mente do desejo político da SBOT, o objetivo maior sempre 
será a busca pela perfeição no sistema de ensino e treina-
mento dos nossos residentes. 

TEOT é exemplo
Seguindo os mesmos mol-
des do TEOT, a Sociedade 
Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (SBACV) 
realizou seu Exame de 
Título de Especialista em 

Angiologia e Cirurgia Vascular (TEVASC), 
nos dias 2 e 3 de dezembro. Segundo o 
coordenador do TEVASC, Henrique Jorge 
Guedes, a prova realizada pela SBOT foi 
inteiramente adaptada para a realidade 
da SBACV. “Copiamos o TEOT e tivemos 
um resultado incrível. Todos ficaram 
muito satisfeitos com o novo formato. 
Agradecemos demais à SBOT pelo exem-
plo”, diz.

Novidades no TEOT

Alberto Miyazaki 



C
ET

 e
 C

EC
 

 

JO
R

N
A

L 
d

A

SBOT

7Novembro / Dezembro 2010

A união que faz a diferença

Os anjos do CBOT

Para aprimorar o Exame para 
Obtenção de Título de Especialista 
da SBOT (TEOT), duas comissões 
trabalham juntas. A Comissão de 
Ensino e Treinamento (CET), res-
ponsável pelo exame, e a Comis-
são de Educação Continuada 
(CEC) reúnem-se periodicamente 
para comentar e discutir as ques-
tões aplicadas na prova. 

No dia 14 de novembro, durante 
o 42º CBOT, foi realizado mais um 
curso CET/CEC, para avaliar as 
20 questões que tiveram maiores 

índices de erro no último TEOT, 
realizado em janeiro deste ano. 
Cada membro de cada comissão 
pesquisa o assunto na literatura 
e comenta a questão. A reunião, 
aberta para os ortopedistas e resi-
dentes, estava lotada, mostrando 
a importância do TEOT dentro da 
comunidade ortopédica e o inte-
resse dos profissionais em obser-
var a forma como as questões são 
formuladas. 

Segundo Alberto Miyazaki, pre-
sidente da CET, essa integração 

entre ambas as comissões é antiga. 
“Talvez seja do conhecimento 
de poucos que o presidente da 
CET também é membro da CEC, 
demonstrando a proximidade com 
que trabalham”, explica ele. “Essa 
integração não somente é necessá-
ria, como fundamental para o con-
tínuo aperfeiçoamento do médico, 
pois a partir do momento em que 
ele termina a residência médica, 
imediatamente inicia-se na fase da 
continuidade da educação”, res-
salta o presidente da CET. 

Para que tudo transcorresse de 
forma eficiente no 42º CBOT, um 
grupo de ortopedistas voluntários 
abriu mão de assistir às aulas, pos-
sibilitando o perfeito cumprimento 
da programação científica do con-
gresso. Os gerentes de sala foram 
responsáveis pela pontualidade e 
eficiência com que a programação 
científica foi cumprida. “Essa expe-
riência iniciou-se no CBOT de 2007 
em São Paulo, e tem auxiliado 
imensamente na organização dos 
eventos. Eu e Sandro Reginaldo, 
coordenadores da gerência de sala, 
parabenizamos e agradecemos a 

todos os colegas que possibilitaram 
o perfeito cumprimento da pro-

gramação científica”, diz Alberto 
Miyazaki.

CET e CEC juntas durante o 42º CBOT

Gerentes de sala: atuação brilhante
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42º CBOT: Um evento 
de grandes temas

Sucesso absoluto! Em duas pala-
vras pode-se descrever o que sig-
nificou o 42º Congresso Brasileiro 
de Ortopedia e Traumatologia da 
SBOT, para as mais de 7 mil pes-
soas que participaram do evento. 
Minuciosamente organizado, o 
CBOT ficará para a história. “É 
um legado para a Ortopedia de 
Brasília, do Distrito Federal”, disse 
Paulo Lobo emocionado na Ceri-
mônia de Encerramento. 

Foram três dias de intensa pro-
gramação científica – que abordou 
temas importantes para atualiza-
ção e aprimoramento – congraça-
mento entre amigos, reencontros 
e muita festa. Para Paulo Lobo, o 
42º CBOT apresentou dois grandes 
desafios: organizar um congresso 
entre 2009 e 2011, Rio de Janeiro 
e São Paulo, duas cidades prepara-
das para receber um evento deste 
porte; e manter a motivação dos 
colegas em virem a Brasília após 
a crise política que a cidade viveu 
em 2009, com risco de interven-
ção federal. 

“Porém, os desafios foram ven-
cidos e o sucesso foi visível, princi-
palmente pela colaboração e parti-
cipação ativa da Diretoria 2010 da 
SBOT e de todos seus colaborado-
res, que não mediram esforços no 
apoio total ao CBOT”, agradece 
ele. A cidade de Brasília, vocacio-
nada para grandes eventos, prin-
cipalmente pela proximidade do 
tripé aeroporto – hotéis – centro 
de convenções, também propor-
cionou tranquilidade e conforto 
para os seus visitantes. 

“Diversos colegas mencionaram 

essa proximidade e o maior exem-
plo disso foi quando ouvi de um 
colega a frase: ‘Cara, peguei um 
táxi no hotel para o Centro de 
Convenções e a tarifa foi seis reais. 
Achei tão barato que deixei quatro 
reais de gorjeta’. O outro me disse: 
‘Descia caminhando do Centro de 
Convenções para o hotel. Isso era 
muito bom e prático’”, ressaltou 
Paulo Lobo. 

Programação científica
A Comissão Científica, presidida 

por Walter Manna Albertoni, tra-
balhou arduamente em conjunto 
com a Comissão de Educação Con-
tinuada (CEC) da SBOT para ofe-
recer um congresso rico em con-
teúdo e atualização. “Nossa pro-
gramação visa a atender a todos 
os ortopedistas, principalmente 
ao ortopedista geral”, enfatizou 
Albertoni, durante a abertura do 
congresso.

Os temas oficiais e de atualização 
atenderam plenamente às expec-

tativas dos congressistas. Todos 
os ortopedistas puderam partici-
par através de pôsteres e com os 
temas livres. Destaque também 
para as mesas-redondas modernas 
que foram palco de discussões de 
casos interessantes do dia a dia do 
especialista. Os cursos organiza-
dos pelos comitês da SBOT atuali-

Walter Manna Albertoni, presidende da 
Comissão Científica
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zaram o ortopedista geral. 
“Agradeço a todos os membros 

da CEC, em especial ao Marco 
Antônio Percope, presidente da 
CEC. O sucesso da programação 
científica não seria alcançado sem 
o trabalho e atuação destacada de 
toda a comissão”, ressalta Walter 
Albertoni. 

As conferências internacionais 
também foram destaque do con-
gresso, que teve 21 convidados 
estrangeiros. Manuel Cassiano 
Neves, secretário-geral da Euro-
pean Federation of National Asso-
ciations of Orthopaedics and Trau-
matology (EFORT), esteve presente, 
representando a Federação, que foi 
homenageada pelo 42º CBOT. 

Pré-congresso
O dia 12 de novembro foi mar-

cado pelos cursos pré-congresso 
com temas específicos para todos 
os inscritos. O Comitê de Trau-
matologia do Esporte 2010 teve 
palestra de Freddie H. Fu (EUA), 
que falou sobre Cartilage Lesion 
in Athletes. A Sociedade Brasileira 
de Cirurgia de Ombro e Cotovelo 
apresentou temas do congresso 
internacional de Cirurgia de Ombro 
e Cotovelo, realizado em Edim-
burgo. O Comitê de Medicina e 
Cirurgia do Tornozelo e Pé realizou 
um Simpósio sobre Cirurgia Mini-
mamente Invasiva – Percutânea do 
Pé. O conferencista Anthony Cat-
terall, da Inglaterra, participou do 
curso da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia Pediátrica ministrando 

uma conferência sobre Recent 
Changes in Management in SUFE. 
A Sociedade Brasileira de Terapia 
por Ondas de Choque apresentou 
novas perspectivas para quando a 
dor não passa. O Comitê de Osteo-
porose e Doenças Osteometabóli-
cas ministrou aulas sobre atualiza-
ção no tratamento da osteoporose 
e da fratura osteoporótica. 

Abertura solene – um 
espetáculo à parte
Na noite de 13 de novembro o 

Auditório Brasil do Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães ficou 
completamente lotado para a ceri-
mônia de abertura do 42º CBOT. 
Paulo Lobo, emocionado com a 
realização desse grande evento, 

destacou a importância do apoio 
de todos os colegas ortopedistas. 
“Obrigado aos colegas que acre-
ditaram que seria possível realizar 
este congresso”, disse. 

Durante a solenidade, Cláudio 
Santili, presidente da SBOT, passou 
o cargo para Osvandré Lech, que 
irá assumir em janeiro de 2011. 
Emocionado, Lech destacou a 
importância do momento. “Rece-
ber este cargo aqui em Brasília é 
um momento carregado de simbo-
lismo, já que nesta cidade são defi-
nidos os rumos da nação”, disse. 

O presidente da Sociedade Mun-
dial de Cirurgia do Joelho e Trau-
matologia Esportiva, Freeddie Fu, 
e o ortopedista famoso por revolu-
cionar o tratamento da Doença de 
Perthes, Anthony Catterall, rece-
beram o título de Membro Hono-
rário da SBOT. 

A Orquestra de Câmara, sob a 
regência de Cláudio Cohen, com 
participação especial do bandoli-
nista Hamilton de Holanda, pro-
porcionou à plateia lotada um 
espetáculo de sons. Para finalizar a 
grande cerimônia, a empresa Orto-
sintese sorteou um carro Uno, e o 
vencedor foi Guilherme Augusto 
Foizer, de Boituva (SP). A noite 

Convidados internacionais

Cláudio Santili, Paulo Lobo e Osvandré Lech durante abertura solene 

Manuel Cassiano Neves Freddie Fu Anthony Catterall
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teve ainda um farto e agradável 
coquetel de confraternização. 

Ação social fez parte 
do 42º CBOT 
Educar e orientar a comunidade 

também foram diretrizes do con-
gresso. No dia 14 de novembro 
foi realizada a Caminhada contra 
Osteoporose no Parque da Cidade. 
A ação visou a esclarecer dúvidas 
da população sobre a prevenção e 
os tratamentos da doença. “A inci-
dência da osteoporose é maior atu-
almente do que 20 anos atrás. Isso 
ocorre porque as pessoas se preo-
cupam menos com os hábitos ali-
mentares e físicos”, explicou Már-
cio Passini, presidente do Comitê 
de Doenças Osseometabólicas. 

O Projeto Casa Segura também 
foi exposto durante o 42º CBOT, 
através de uma maquete eletrô-
nica, em terceira dimensão. O pro-
jeto, criado pela arquiteta Cybele 
Barros, tem o objetivo de facilitar 
a mobilidade de pessoas com difi-
culdades de locomoção, idosos e 
crianças. 

Bem-vindos, novos sócios 
Pela primeira vez, a SBOT rece-

beu seus novos associados com 

um coquetel exclusivo no dia 
13 de novembro no estande da 
SBOT. Cláudio Santili, presidente 
da SBOT, deu as boas-vindas aos 
novos associados brindando a 
entrada deles na Sociedade. “É 
um prazer receber novos colegas 
que irão acrescentar ainda mais à 
nossa SBOT”, disse ele. 

Festa dos ortopedistas
Música, descontração e alegria 

foram os principais ingredientes 
da Festa dos Ortopedistas, que 
comemorou os 75 anos da SBOT. 
Com mais de 3 mil pessoas, entre 
congressistas e acompanhantes, 
a festa encantou a todos. A noite 
começou animada com o show da 
banda brasiliense Squema Seis, 
mas a principal atração da noite 
foi a apresentação do grupo Para-
lamas do Sucesso. 

Herbert Vianna, vocalista do 
Paralamas, comentou sobre a rele-
vância do congresso. “É muito 
importante um evento desses, que 
possibilita a atualização e a troca 
de experiências entre os profissio-
nais. Estou muito feliz em estar 
aqui, fazendo parte deste grande 
evento de especialistas que salvam 
vidas”, disse ele emocionado. Ele 
ressaltou ainda a importância do 
ortopedista na sua recuperação. 
“A interconexão da Ortopedia com 
novos tratamentos é muito impor-
tante para o progresso.” Cláudio 
Santili, que esteve com ele no 
camarim antes do show, aprovei-
tou a oportunidade para entregar 
o button dos 75 anos da SBOT e 
agradecer o convite em tocar para 
os ortopedistas. “Estamos muito 
orgulhosos de tudo e principal-Um brinde aos novos sócios da SBOT

A apresentação de Hamilton de Holanda com a Orquestra de Câmara emocionou a todos
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mente porque você aceitou tocar 
na nossa festa”, disse. 

Comissão social 

As acompanhantes também 
puderam desfrutar em sua tota-
lidade os dias que estiveram em 
Brasília. A Comissão Social, coor-
denada por Susie Lobo, pensou 
em todos os detalhes para ofere-
cer uma programação recheada 
de cultura, passeios e compras. 
“Tudo foi elaborado com muito 
carinho, respeito e amizade, 
enfatizando que esta seria a pri-
meira visita após 22 anos desde 
o último congresso realizado em 
Brasília. Por este motivo, existia 
uma imensa vontade de receber 
as senhoras acompanhantes, com 
uma programação repleta de ati-
vidades”, fala Susie. 

Durante os três dias de con-
gresso foram realizados passeios 
pela cidade de Brasília, com visita 
interna ao Palácio do Itamaraty e 

mente dois anos de sua palestra 
no 42º CBOT, ele voltou a operar. 
“A partir daí foi o pontapé inicial 
para a minha volta.” 

Lídio já realizou 136 cirurgias, 
provando que é possível ope-
rar em cima de uma cadeira de 
rodas. “Tomamos todos os cuida-
dos, tenho uma cadeira de rodas 
somente para o centro cirúrgico, 
fizemos adaptações, mas é com-
pletamente possível, quando luta-
mos por aquilo que desejamos e 
amamos. O importante é nunca 
desistir de seus sonhos, das suas 
ambições”, ensina ele, que foi 
ovacionado por uma plateia que o 
aplaudiu de pé. 

Ainda durante a Cerimônia de 
Encerramento, foi realizado o sor-
teio de mais um automóvel pela 
empresa OrthoPauher e o sortudo 
foi o ortopedista de Mato Grosso 
Benedito Carlos Costa M. Silva. 
Paulo Lobo agradeceu a todos 
pela presença e pelos dias de 
sucesso absoluto. Cláudio Santili 
enalteceu o 42º CBOT. “As pes-
soas saíram felizes, orgulhosas de 
participarem de um evento que 
deu um retorno positivo. Isso foi o 
mais importante”, finaliza o presi-
dente da SBOT. 

Números do congresso

5.489 inscritos 
7.200 pessoas de circulação

1.683 expositores

à Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora Aparecida; Curso Som-
melier; passeios de barco pelo 
lago Paranoá; visita à Casa Cor; 
tour de compras na Feira dos 
Importados e exposições. 

Acessibilidade foi tema do 
42º CBOT 
Na Cerimônia de Encerramento 

o ortopedista Lídio Toledo Filho, 
do Rio de Janeiro, fez uma pales-
tra sobre a Acessibilidade para o 
Cirurgião Cadeirante. Lídio ficou 
paraplégico durante uma tentativa 
de assalto no dia 31 de dezembro 
de 2007, quando tomou quatro 
tiros. “Acordei 19 dias depois e 
fiquei sabendo da minha situação. 
Fiquei arrasado”, contou ele para 
uma plateia lotada de ortopedis-
tas. 

Porém, desistir não era uma 
opção e do vazio que ele sentiu 
com a notícia, veio o desejo de 
voltar a exercer suas atividades, 
de continuar a exercer sua pro-
fissão. No dia 28 de agosto ele 
voltou a clinicar e no dia 15 de 
novembro de 2008, há exata-

Herbert Vianna recebe os casais Santili e 
Lobo

Lídio Toledo (ao centro) com a Comissão Organizadora do 42º CBOTFesta dos Ortopedistas: sucesso!



Resolução CFM 1956
O diálogo precisa ser iniciado

O 42º CBOT foi um grande Con-
gresso, não só sob o ponto de vista 
científico e social, mas porque foi 
cenário de um encontro que, espe-
ramos, seja histórico e um grande 
divisor de águas entre o passado e 
o futuro. 

A afirmação está diretamente 
relacionada à presença dos repre-
sentantes do CFM, o conselheiro 
Júlio Rufino Torres, ortopedista do 
Amazonas, e da Agência Nacional 
de Saúde, o sr. Carlos Figueiredo, ao 
fórum da Comissão de Dignidade 
e Defesa Profissional, no dia 14 de 
novembro. Como bons espectado-
res, eles escutaram todos os comen-
tários de uma plateia interessada e 
participativa, que lotou o Auditório 
França do Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães. 

Não poderia ser diferente, pois, 
além de importantes assuntos rela-
tivos ao exercício profissional, a 
exemplo de remuneração médica, 
CBHPM, SUS, entre outros, a estrela 
da vez foi a Resolução 1956 do Con-
selho Federal de Medicina, publicada 
recentemente, que dispõe sobre a 
prescrição de materiais implantáveis, 
órteses e próteses. 

A norma tem suscitado bastante 
polêmica e, em pares, ou em grupos, 
os congressistas expressaram opi-
niões diversas sobre o assunto. Entre 
todas as vozes, uma concordância 
unânime foi notada: os ortopedistas 
precisam ser ouvidos e a SBOT é o 
melhor mediador e interventor para 
representar a classe!

Esclarecendo a posição da SBOT, 
os coordenadores do encontro, 
Cláudio Santili e Robson Azevedo, 
entre vários representantes da SBOT 
ali presentes, trouxeram confiança 
a todos. O presidente da Sociedade 

de Ortopedia revelou que havia 
nomeado uma comissão especí-
fica para cuidar do assunto que, ao 
reunir-se, elaborou uma carta para 
encaminhamento ao CFM e à AMB. 
O referido documento, lido publica-
mente, embora tenha reafirmado 
sua parceria com o órgão federal e 
a associação que congrega todas as 
especialidades médicas, ressaltou, de 
maneira precípua, sua manifestação 
de respeito ao ortopedista brasileiro 
e em defesa de sua prerrogativa de 
indicar o tratamento adequado ao 
paciente. Com base nestes pilares, a 
SBOT solicitou não só uma reunião 
entre todas as lideranças médicas, 
como sugeriu um fórum de amplos 
debates entre todos os autores 
da saúde envolvidos na estrutura, 
incluindo representantes das opera-
doras de saúde. Em nome do CFM, 
o dr. Julio salientou que a Resolução 
1956 foi criada para definir regras 
na indicação de materiais, mas que 
o órgão estava aberto a sugestões e 
contribuições que possam melhorar 
o texto.

O sr. Carlos Figueiredo demons-
trou, com clareza e firmeza, a inten-
ção da Agência Nacional de se 
dedicar ao médico, ainda um pouco 
esquecido, após tantos anos da edi-
ção da Lei de Planos de Saúde, Lei 

9.656/98, que regulamentou o setor. 
O pronunciamento aqueceu os âni-
mos e trouxe novas revelações por 
parte do locutor, a saber: a ANS, des-
tinada a monitorar o relacionamento 
entre prestadores e operadoras, está 
discutindo um critério de reajustes 
contratuais; bem como a auditoria 
definida em contrato; a adoção da 
CBHPM, com base na padronização 
e não em valores. A assertiva encon-
tra respaldo no fato de o Cade estar 
se posicionando de forma favorável 
à Classificação Hierarquizada, desde 
que esta seja apenas sugestiva. Final-
mente, ele sugeriu que as denúncias 
dos ortopedistas, sobretudo aquelas 
relacionadas às dificuldades com a 
indicação de implantes e materiais, 
sejam enviadas à SBOT para que a 
entidade as encaminhe à ANS, pou-
pando os médicos de eventuais con-
sequências. 

Realmente, as notícias trouxeram 
novo vigor a todos, além de expec-
tativa. Esta assessora, que esteve 
presente à reunião, enalteceu a 
orientação e convidou os ortopedis-
tas a direcionarem suas dificuldades 
à SBOT para as providências com 
a ANS. Para 2011, a pujança está 
anunciada!

Adriana C. Turri Joubert 
Assessora Jurídica 

Plateia lotada no Fórum de Defesa Profissional durante o 42º CBOT
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Ofício em prol da Ortopedia 
brasileira e seus ortopedistas 

Confira, na íntegra, carta elaborada durante o Fórum de defesa Profissional,
realizado no 42º CBOT, e enviada à AMB e ao CFM.

Ao Conselho Federal de Medicina
À Associação Médica Brasileira

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia vem por esta manifestar sua posição de 
respeito ao ortopedista brasileiro, em defesa de sua prerrogativa inalienável de indicar o tratamento ade-
quado a seus pacientes, bem como afirmar sua parceria junto ao CFM e à AMB. 

Porém, quanto à Resolução CFM 1956/2010 a SBOT lista as seguintes proposições:

1- Solicita imediato agendamento de reunião para a apresentação de possíveis revisões e adequações da 
citada Resolução, visando enaltecer seus aspectos éticos e disciplinares; respeitando as diretrizes base-
adas nas melhores práticas da medicina e buscando a implantação da necessidade urgente de um 
transparente Registro Nacional de preços de implantes.

2- Sugere convidar a AMB e o CFM a mediarem brevemente, junto com a SBOT, fórum próprio para 
debate com todos os fabricantes de implantes nacionais e importados, com a Confederação Nacio-
nal de Saúde, com a Federação Brasileira de Hospitais, com as entidades representantes de todas as 
operadoras de planos de saúde e seus respectivos auditores, com o Ministério da Saúde e técnicos 
em economia da saúde.

3- Apoia as decisões da Câmara Técnica de Implantes da AMB visando referendar os implantes elegíveis 
para uso no país.

4- Enfatiza a necessidade de identificação dos auditores médicos das operadoras, em todas as 
negativas de procedimentos, eliminando a figura do “auditor oculto”, assim como a importância do 
instrumental na escolha dos implantes.

Por fim, a SBOT esclarece, no intuito de auxiliar seus membros, que solicitou aos respectivos Comitês 
de Especialidades a elaboração de orientações e normas adequadas para solicitação correta de implantes 
para os procedimentos mais frequentes. Além disso, irá ampliar os esforços para melhorar as condições de 
trabalho e a remuneração do médico, oferecendo o treinamento mais adequado ao especialista para que 
ele atinja seu objetivo que é tratar com segurança o paciente.

Na expectativa de que o pretendido encontro reforce a união já existente, a SBOT despede-se. 

Atenciosamente,

 Cláudio Santili Arnaldo Hernandez
 Presidente Secretário-geral
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Cláudio Santili
Presidente da SBOT

Es para mi um honor poder ser parte de la celebración 
del 75º aniversario de la SBOT. Entre el año 1979 y 1982 
tuve la oportunidad de realizar mi entrenamiento en Or-
topedia y Traumatología en el pabellón Fernandinho Si-
monsen de la Santa Casa de la Misericordia de São Paulo, 
tuve la oportunidad de realizar mi estagio dentro de un 
convenio de la SLAOT (Sociedad Latinoamericana de Or-
topedia y Traumatología) con la Ortopedia brasilera. Hoy 
casi 30 años después puedo decir con orgullo y sinceridad 
que me entrené en el país y hospital con el mejor nivel de 
Ortopedia y Traumatología de América Latina. 

La Ortopedia Brasilera a través de los 75 años ha tenido 
un papel relevante en el continente latinoamericano, fi-
guras como los profesores Rezende Puech, Domingos De-
fine, Orlando Pinto de Souza, José Soares Hungria Filho, 
Waldemar de Carvalho Pinto, Nova Monteiro y otros en la 
década de los 30 hasta los 90; y en la actualidad profeso-
res como Sérgio Franco, José Bongiovanni, Moisés Cohen, 
Sérgio Checchia y otros. 

Le debo a la Ortopedia Brasilera el haberme permitido 
formarme allá y entender que el continente latinoameri-

cano es más pequeño de lo que uno cree; las bases aca-
démicas adquiridas en mi entrenamiento, me permitieron 
trasegar por el mundo buscando nuevas alternativas para 
el manejo de la patología degenerativa de la columna y 
fue así como el el año 93, inicié como pionero en América 
Latina, la cirurgía de mínima invasión. 

Hoy puedo decirle a la SBOT que lo que me enseñaron 
allá lo he estado retribuyendo al Brasil y al continente la-
tinoamericano. He entrenado más de 100 especialistas en 
Ortopedia u Cirugía de la Columna del Brasil, en cirugía de 
mínima invasión en columna, con cursos teórico-prácticos 
en cadáveres y cirugías realizadas en el CLEMI y la Clínica 
Reina Sofía en Bogotá-Colombia; y a nivel latinoameri-
cano, en diciembre de 2010, asumo la presidencia de la 
SLAOT y el objetivo primordial es divulgar el conocimien-
to, fortaleciéndonos como países y continente, y en esto, 
usted Dr. Santili como presidente de 
la SBOT, tiene mucho que aportar 
para con nuestro querido continen-
te latinoamericano. 

Jorge Felipe Ramirez León 
Ortopedista – Traumatólogo 

Cirujano de Columna 
Presidente da SLAOT 

Resgate da Ortopedia latino-americana
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Bonito, localizada no planalto 
da Bodoquena (popularmente 

conhecida como Serra da Bodo-
quena), no sudoeste do Estado de 
Mato Grosso do Sul, a 315 quilôme-
tros da capital Campo Grande, nas-
ceu de uma grande fazenda, habi-
tada por diversas tribos indígenas. 

Considerada um santuário ecoló-
gico, abriga a maior extensão de 
floresta preservada e privilegiada 
no estado, devido à formação cal-
cária da Serra da Bodoquena, que 
é responsável pelas inúmeras caver-
nas e transparência das águas.

Graças ao rigor das leis ambientais 
e fiscalização que conciliam lucro 
e preservação, Bonito tornou-se 
referência em turismo ambiental 
no Brasil e no mundo. Águas crista-
linas e natureza preservada fazem 
desse local um verdadeiro paraíso 
de aventura do ecoturismo ou sim-
plesmente de contemplação das 
exuberantes paisagens.

Passeio de bote no rio Forso

Visitação 
Um período ideal de visitação é de, 
no mínimo, quatro dias, pois esse 
paraíso ecológico oferece atrativos 
localizados em propriedades parti-
culares (fazendas) e fora do centro 
da cidade, com acessos através de 
estradas de terra, onde cada pas-
seio reserva surpresas com beleza 
e características próprias. O alto 
investimento nos receptivos das 
fazendas com excelente infraestru-
tura proporciona lazer, conforto e 
total segurança e é o grande dife-
rencial de Bonito. 

Para aqueles que gostam de fazer 
o seu próprio roteiro, cuidado, pois 

quase todos os passeios necessitam 
de acompanhamento com guias 
credenciados e agendamento de 
visitas com número limitado, para 
evitar a degradação excessiva do 
ambiente. Dependendo da época 
do ano, é necessário o agenda-
mento com antecedência através 
de agências locais ou operadoras. 

Fauna de Bonito  

Passeios 
Bonito oferece um “menu” com-
pleto quando se refere ao turismo 
ecológico, oferecendo diversas ati-
vidades como trilhas, grutas, águas 
límpidas, ampla diversidade da 
fauna e flora, além da possibilidade 

Bonito: um santuário 
ecológico brasileiro

Gruta Azul
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da prática do mergulho, flutuação, 
rapel, arvorismo, cavalgada, bike, 
quadriciclo, etc.

Passeio de quadriciclo

Veja as principais opções com suas 
respectivas distâncias do centro da 
cidade e programe-se.

Grutas 
Lagoa Azul – 20 km e São Miguel 
– 12 km

Cachoeiras 
Cachoeira do rio do Peixe – 35 km, 
Estância Mimos Ecoturismo – 24 
km, Boca da Onça Eco Tour – 55 
km, Ceita Cote – 36 km, Parque 
das Cachoeiras – 17 km.

Balneários 
(não necessitam de guias)
Municipal – 7 km, Do Sol – 10 km, 
Praia da Figueira – 14 km.

Cavalgada 
Rio Sucuri – 18 km.

Flutuação 
Recanto ecológico do rio de Prata – 
54 km, Rio Sucuri – 18 km, Parque 
ecológico do rio Formoso – 7 km, 
Baía Bonito (aquário natural) – 7 
km, Bonita Aventura – 7 km.

Contemplação 
Buraco das Araras – 58 km, Lagoa 
misteriosa – 53 km, Projeto Jiboia 
– 2 km

Circuito de aventura 
Abismo Anhumas – 22 km, Arvo-
rismo – 12 km, Rapel na Boca da 
Onça – 55 km, Boia cross – 6 km, 
Bike no rio Sucuri – 18 km, Passeio 
de bote (corredeiras e cachoeiras) – 
10 km, Quadriciclo – (informações 
na agência).

A cidade de Bonito pode ser visi-
tada durante o ano inteiro, porém 
na época das chuvas (outubro a 
março) os rios estão mais cheios, 
vegetação exuberante e os animais 
aparecem com maior frequência, 
devido ao aumento na oferta de 
alimentação. Na época da seca 
(abril a setembro) as águas estão 
mais claras e mais quentes, campos 
secos e queimadas constantes, o 
que espanta os animais.

Bonito possui uma rede de hotelaria 
extensa com confortáveis pousadas 
e luxuosos hotéis, com variações de 
valores durante as épocas definidas 
como alta estação (feriados e férias), 
com preços elevados, e na baixa 
estação, com preços acessíveis. 

Informações importantes
•	Seja	 qual	 for	 o	 passeio,	 leve	

sempre com você: chapéu ou 
boné, roupas de banho, toalha, 
uma muda de roupa seca, tênis, 
máquina fotográfica e de filmar, 
agasalho no período mais frio, 
protetor solar e repelente, que só 
podem ser usados após o mergu-
lho ou a flutuação para preserva-
ção ambiental.

•	Não	beba	água	dos	rios,	que	por	
serem ricas em magnésio e cal-
cário podem causar desarranjo 
intestinal.

•	Evite	 fazer	 mais	 de	 um	 passeio	
por dia devido às distâncias e 
alterne com leves e difíceis evi-
tando assim a exaustão física.

•	Preocupe-se	 com	 a	 proteção	
ambiental, pois as leis e a fiscali-
zação são rigorosas.

Informações
turísticas: (67) 3255-1850 

Acesso 
Voos diários partem de dife-
rentes capitais para Campo 
Grande. O ideal é que já 
tenha contatado com agên-
cias em Bonito ou operadora 
na sua cidade para o tras-
lado através de vans, táxi, 
ônibus, ou reservar a loca-
ção de carro. 

Bonito simboliza o berço do início 
do turismo ecológico no Brasil após 
a Conferência Mundial Ecológica 
no Rio de Janeiro, onde foram cria-
das novas formas de turismo atra-
vés de Bonito. Foi considerado o 
melhor destino de ecoturismo no 
Brasil pela revista Viagem e Turismo 
pela oitava vez em 2010.

O gostoso de estar em Bonito é 
que você se sente completamente 
integrado à natureza. Só estando 
lá você entenderá o porquê de a 
cidade ser tão fascinante.

Paulo Colavolpe, autor da seção 

Disse alguém: “Onde reina a natu-
reza, não é preciso muito para 

viver dias inesquecíveis”.
Paulo Colavolpe



SBOT: um trabalho em equipe

No dia 10 de dezembro, foi 
realizada a reunião de transição 
de diretoria da SBOT, no Hotel 
Transamérica, em São Paulo. Par-
ticiparam os membros da ges-
tão 2010: Cláudio Santili (presi-
dente), Arnaldo José Hernandez 
(secretário-geral), César Fonte-
nelle (1º secretário), Fernando 
Façanha Filho (2º secretário), Moi-
sés Cohen (1º tesoureiro) e San-
dro Reginaldo (2º tesoureiro) e 
da diretoria 2011: Osvandré Lech 
(presidente), Jorge dos Santos 
(secretário-geral), Ney Pecegueiro 
(2º secretário), Adalberto Visco 
(1º tesoureiro) e Reynaldo Jesus 
Garcia (2º tesoureiro). 

Na ocasião, a diretoria 2010 
apresentou os trabalhos desen-
volvidos e como a nova gestão 
encontrará a SBOT. Para Cláu-
dio Santili, mudanças e novos 

rumos foram tomados visando 
o crescimento da sociedade e a 
valorização do ortopedista. “Nos 
preocupamos em realizar ações 
de aproximação aos nossos asso-
ciados e também de proporcionar 
visibilidade da Ortopedia perante 
a população.” 

Durante o ano de 2010, des-
taque para o telemarketing ativo 
com os membros, a recepção aos 
novos sócios durante o 42º CBOT 
e a aposentadoria antecipada por 
exposição à radiação, prova de 
habilidades no TEOT 2011, todas 
criadas na atual gestão. 

A reunião finalizou com um 
sentimento de satisfação de 
todos os participantes, e grande 
expectativa da diretoria de 2011. 
Novos rumos serão tomados, mas 
sempre com a mesma finalidade: 
de transformar a SBOT em uma 

sociedade cada vez mais forte e 
respeitada. 

Momentos de descontração e 
alegria

À noite, foi o momento de as 
diretorias confraternizarem com 
seus colaboradores e amigos. 
No próprio Hotel Transamérica, 
foi organizada uma festa para os 
funcionários da SBOT, e para as 
diretorias 2010 e 2011. Cláudio 
Santili agradeceu o ano de muito 
trabalho e dedicação. 

Marilise Lech, a nova primeira-
dama da SBOT, também foi recep-
cionada com um buquê de flores e 
boas-vindas da equipe. Osvandré 
Lech e sua diretoria irão assumir 
a diretoria da SBOT em janeiro de 
2011, durante o 40º TEOT. 

2011 tem mais! 

Diretorias 2010 e 2011 unidas 
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Prepare-se para o 43˚ CBOT

Após o sucesso do último Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), que 
aconteceu em Brasília em novembro de 2010, as inscrições para o 43º CBOT já estão abertas

Entre os dias 13 e 15 de novembro de 2011, será a 
vez de a cidade de São Paulo receber o evento mais 
esperado para todos os ortopedistas brasileiros: o 43˚ 
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 
que acontecerá no Expo Transamérica. Segundo o 
presidente do congresso, Osmar Avanzi, a escolha da 
cidade sede do 43º CBOT facilitará a vinda de orto-
pedistas de todas as regiões. “Esperamos receber o 
maior número possível de participantes, superando a 
quantidade dos congressos anteriores”, diz ele.

As preparações para o 43˚ CBOT já começaram. 
“Começamos a trabalhar o lado acadêmico e o lado 
científico com antecedência, pois será um dos focos 
mais importantes do evento. Tanto que os temas ofi-
ciais já estão definidos e a data limite para o envio 
dos trabalhos é, impreterivelmente, o dia 31 de maio 
de 2011”, alerta o presidente do congresso.

Além disso, outras novidades vêm por aí como, por 
exemplo, a homenagem que será realizada à AAOS 
(Academerican Academy of Orthopaedic Surgeons), que 
já confirmou a presença de três professores (Trauma, 
Ombro e Quadril). “Felizmente o nosso contato com os 
fornecedores já está muito adiantado. Nós já temos um 
afluxo de dinheiro muito importante e as coisas estão 

correndo muito bem. Esperamos oferecer o melhor 
para os nossos congressistas”, finaliza Avanzi.

Para mais informações ou para realizar sua 
inscrição, acesse o site do 43˚ CBOT no endereço: 

www.cbot2011.com.br

Da esquerda para a direita: Eligio F. Abath Filho (primeiro inscrito 
para o 43˚CBOT), Osmar Avanzi e Clodoaldo Duarte
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 Novo comitê da SBOT 
No 42º CBOT, a Sociedade de Ar-

troscopia e o Comitê de Traumatolo-
gia Desportiva, após várias assembleias 
gerais ordinárias, juntaram-se e forma-
ram a Sociedade Brasileira de Artrosco-
pia e Traumatologia do Esporte. “Essa 
união formalizou o maior comitê den-
tro da SBOT, composto por 913 mem-
bros fundadores”, ressalta Rogério Tei-
xeira da Silva, presidente do Comitê de 
Traumatologia Desportiva. Junto com a 
assembleia foi realizada a eleição para 
posse da diretoria para o ano de 2011, 
coordenada pelo presidente André Pe-
drinelli. “Várias boas mudanças vêm 
por aí, incluindo um programa inédito 
de capacitação para médicos, que em 
breve divulgaremos”, acrescenta. 

Membros do Comitê de Artroscopia e Traumatologia do Esporte

 Prêmio IBVG 
SBOT é eleita como melhor 
gestão no ano de 2010

No dia 13 de dezembro no Rio de Janeiro, 
no Rio Othon Palace, a SBOT recebeu o Prêmio 
IBVG de Gestão Classista 2010 do Instituto 
Brasileiro de Verificação de Gestão. O Institu-
to foi fundado em 2003, tendo como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento da gestão 
pública e privada em todos os níveis. O evento 
aconteceu concomitantemente ao V Prêmio 
IBVG de Gestão Pública – Melhores Prefeitos, 
III Prêmio IBVG Top List de Marcas, III Prêmio 
IBVG do mérito parlamentar e II Prêmio IBVG 
de Gestão Esportiva. 

Na mesma categoria da SBOT, a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, Conselho Regional de 
Medicina do Rio de Janeiro e o Conselho Re-
gional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Estado de São Paulo, também já foram pre-
miadas. Os vencedores são definidos após uma 
criteriosa avaliação com os associados de todo 
o Brasil, através de uma pesquisa qualitativa. 

Cláudio Santili recebe o prêmio em cerimônia realizada no Rio de Janeiro

O Prêmio IBVG credibiliza-se a cada ano 
pelo esmero como são relacionadas as ges-
tões públicas e privadas, ganhando notorie-
dade e repercussão em segmentos específi-
cos. A premiação é resultado da credibilidade 
que a SBOT vem alcançando através de mui-
to trabalho, esforço e dedicação nesses seus 
75 anos.
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 Eleição SBOT 2013 

 Encontro das ortopedistas

Flávio Faloppa assumirá o cargo de presidente da 
SBOT em 2013. A votação aconteceu pelos correios 
e presencial, no dia 14 de novembro no estande da 
SBOT, no 42º CBOT, em Brasília. Durante todo o 
dia, ortopedistas fizeram fila para votar. A chapa, 
composta por Flávio Faloppa (presidente), Marcelo 
Mercadante (secretário-geral), Glaydson Godinho 
(1º secretário), Fernando Façanha Filho (2º secretá-
rio), Itiro Suzuki (1º tesoureiro) e João Maurício Bar-
reto (2º tesoureiro), recebeu 2.289 votos – maior 
índice de participação até o momento. 

Como de costume, foi realizado mais um almoço 
para as ortopedistas durante o 42º CBOT. O almoço 
aconteceu no dia 14 de novembro no Dali Restau-
rante, em Brasília. Mais de 25 ortopedistas partici-
param. Na ocasião, foram homenageadas as médi-
cas pioneiras. Surpreendendo a todas, Paulo Lobo, 
presidente do 42º CBOT, apareceu para uma rápida 
visita e para parabenizar pelo trabalho e envolvi-
mento delas com a especialidade.

Eleições na SBOT

Encontro das ortopedistas

 Venda de antibióticos 
Médicos podem usar receituário comum 
para prescrição
Os médicos podem prescrever antibióticos em re-

ceituários simples, sem a necessidade de adotar a 
receita de controle especial, desde que sejam feitas 
receitas em duas vias (carbonadas, fotocopiadas ou 
impressas). O esclarecimento na interpretação da 
RDC 44 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) foi dado pelo seu próprio presidente, Dir-
ceu Raposo de Mello, durante uma visita ao Con-
selho Federal de Medicina (CFM), quando recebeu 
sugestões de aperfeiçoamento da medida. 

No encontro, em 1º de dezembro, os presiden-
tes de conselhos regionais de medicina relataram a 
dificuldade percebida nos estados. Raposo concor-
dou com os argumentos apresentados e explicou 
como a regra deveria ser entendida. De acordo com 
ele, o que houve foi um erro de interpretação, pois 
o receituário especial seria apenas um modelo a ser 
seguido sem ter o caráter de uso obrigatório.

Para o presidente do CFM, Roberto Luiz d’Avila, 
com essa orientação, fica mais fácil o trabalho do 
profissional, que nem sempre possui receituários de 
medicamentos controlados em seu consultório. Com 
o esclarecimento e a consequente simplificação da 
prescrição, o principal beneficiado será o paciente. 

 No entanto, ressaltou Raposo, os médicos conti-
nuam obrigados a preencher a receita com os da-
dos exigidos na RDC 44. A norma, em vigor desde 
28 de novembro, prevê, entre outros pontos, a re-
tenção da primeira via da prescrição pela farmácia 
e fixa o prazo de sua validade em 10 dias. 

O presidente da Anvisa aproveitou sua visita ao 
CFM para pedir o apoio dos conselhos de medicina 
na divulgação da medida. Alguns presidentes de 
CRMs, como os do Amapá – Dorimar dos Santos 
Barbosa – e do Piauí – Fernando Gomes Correia 
Lima –, informaram que conseguiram, em âmbito 
estadual, um prazo de 30 dias para adaptação aos 
critérios. Dirceu Raposo enfatizou que as particula-
ridades regionais serão respeitadas.

RDC 44
A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 

44 dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para 
o controle sanitário do funcionamento, da dis-
pensação e da comercialização de produtos e da 
prestação de serviços farmacêuticos em farmácias 
e drogarias.
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 Visita a Cabo Verde 

De 24 a 31 de outubro, Fernando Façanha Filho, 
2º secretário da SBOT, visitou a cidade de Praia, capi-
tal de Cabo Verde, na Ilha de Santiago. O objetivo 
da visita, custeada pelo governo de Cabo Verde, foi 
averiguar as condições do Hospital Agostinho Neto, 
localizado em Praia, para criar um serviço especiali-
zado em realização de cirurgias de coluna. 

Segundo Façanha, atualmente o governo de 
Cabo Verde precisa deslocar o paciente de coluna 
para Portugal, já que não tem condições nem 
corpo clínico para a realização do procedimento. 
“O paciente que porventura sofra uma fratura de 

coluna precisa ficar internado até três meses aguar-
dando a transferência para Portugal, onde é reali-
zada cirurgia, e isso proporciona um custo muito 
elevado para o governo”, explica ele. 

Durante sua visita, Façanha pôde conhecer a 
estrutura do hospital e as condições atuais. “O 
Hospital Agostinho Neto tem capacidade para 
realizar cirurgias de coluna. O que falta são espe-
cialistas, daí a nossa parceria”. Foi acordado que 
Fernando Façanha irá realizar os procedimentos 
em Cabo Verde, quando necessário, mas o inter-
câmbio de residentes no Brasil para a especializa-
ção em coluna já está em andamento. “Já temos 
residentes aqui no Brasil, custeados pelo governo 
de Cabo Verde. A ideia é formar os especialistas 
para que eles voltem à sua cidade de origem e 
resolvam a escassez de profissionais por lá. Esta 
importante parceria irá minimizar o sofrimento da 
população de Cabo Verde, finaliza.

Fernando Façanha, durante almoço na embaixada brasileira

 Projetos CEC 
No ano de 2010, a Comissão de Educação Conti-

nuada (CEC) manteve seu compromisso em proporcio-
nar aos sócios uma educação continuada de qualidade. 
Confira abaixo os principais projetos realizados no ano:

Livros serão lançados no TEOT 2011

- Pós-AAOS: De forma inédita, o projeto que apre-
senta os temas de maior interesse do congresso da 
Academia Americana foi realizado on-line, possibili-
tando o acesso de muitos membros e uma discussão 
com palestrantes em tempo real. 

- Projeto Lâminas – PEC: Foram feitas oito lâminas 
sobre temas variados com questões que podiam ser 
respondidas on-line e que ajudaram na pontuação 
junto ao CNA.

- Repaginação dos programas Orthonline e Econline: 
Com início previsto para fevereiro de 2011. 

 - II Fórum de Preceptores: Com a participação de 130 
serviços credenciados. O enfoque deste ano foi o 
relacionamento preceptor/residente.

No TEOT, realizado de 13 a 15 de janeiro de 2011, a 
CEC irá lançar o livro Como fazer um trabalho científico, 
livro de bolso com diretrizes para elaboração e publica-
ção de trabalho científico, e o Manual básico em Orto-
pedia, que desenvolve o tema de maneira sistemática 
e objetiva. Ainda no TEOT, será lançado o programa 
O que é?, que traz respostas aos pacientes sobre os 
diversos procedimentos ortopédicos e que estarão dis-
poníveis nos consultórios de todos os sócios da SBOT, e 
no portal da sociedade. O livro Manual básico de fratu-
ras tem previsão de lançamento durante o Congresso 
Brasileiro de Trauma Ortopédico, que será realizado em 
maio de 2011, em Salvador. 

Paralelamente a toda essa programação de educa-
ção continuada, a CEC fez um fato inédito até então: 
em um mesmo ano, foram realizadas simultaneamente 
as programações científicas de dois congressos: o 42º 
CBOT e o 43° CBOT. “A programação científica do 43° 
CBOT já está pronta e será divulgada em breve, além de 
que todos os palestrantes serão contatados com grande 
antecedência, o que vai melhorar em muito a organi-
zação das programações científicas daqui em diante”, 
finaliza o presidente da CEC, Marco Antonio Percope.
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Foram definidas as melhores fotos de 2010. A foto vencedora do ano irá ganhar uma câmera fotográfica e as me-
lhores fotos de cada tema, uma inscrição para o 43º CBOT. A equipe do Jornal da SBOT agradece a sua participação 
e parabeniza os vencedores. Em 2011 tem mais!!

JO
R

N
A

L 
d

A
SBOT

24 Novembro / Dezembro 2010

Lo
ng

e 
do

s 
O

ss
os

 d
o 

O
fíc

io
 

 

Vencedores de 2010

Melhor foto de 2010 
e foto vencedora do tema “Melhor show que eu já vi” 

Kleber Oliveira Barboza
Show de frevo em Bezerros, PE

O meu time 
de coração 
O cruzeirense 

Daniel Baumfeld
Belo Horizonte, MG

O parque mais bonito 
que eu já conheci 

Jardim Botânico, São Paulo
Luiz Henrique Y. Tintori

São Paulo, SP

O meu lugar de 
sossego 
Bonito, MS

Foto de Cláudio Mancini
Campo Grande, MS



distrito Federal 

Rio de Janeiro

III Congresso Coluna do Centro-Oeste

A SBOT-DF, em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Coluna Regional Centro-Oeste, realizou nos dias 
17 a 19 de junho de 2010 o III Congresso de Coluna 
do Centro-Oeste. Nessa edição, presidida por Luciano 
Ferrer, o evento tornou-se mais grandioso e abran-
gente. 

Participaram dois convidados internacionais: Thierry 
Villa e Daniel Choppin, ambos franceses. Além dos 
convidados da região, oito palestrantes brasileiros, 
referências mundiais no tratamento das patologias 
da coluna vertebral, também ministraram aulas. “A 
brilhante programação científica, aliada à maciça 
presença de especialistas na área, tornaram o evento 
mais um marco para a Ortopedia do Distrito Federal e 
da região Centro-Oeste”, ressalta Ériko Filgueira. 

A SBOT-DF parabeniza Luciano Ferrer pelo exce-
lente trabalho desenvolvido à frente da Regional 
Centro-Oeste da SBC, culminando com esse magní-
fico encontro que Brasília teve a honra de sediar.

Ériko Filgueira, Choppin, Villa, Yuslei e Luciano Ferrer

Ériko Filgueira, Luciano Ferrer, Mário Taricco, Arlindo Matos

Reunião em prol da educação 

No dia 6 de novembro de 2010, a SBOT-RJ pro-
moveu uma reunião com todos os chefes de serviço 
e preceptores de residência dos hospitais do Rio de 
Janeiro. Estiveram presentes cerca de 50 ortopedis-
tas representando todos os serviços de ortopedia do 
estado. Durante a reunião, foram discutidas as novas 
propostas de ensino e treinamento, novas diretrizes 
para a defesa profissional do estado, assim como as 
mudanças e programas da próxima diretoria apresen-
tados pelo presidente eleito para 2011, Carlos Alfredo 
Lobo Jasmin.

dia Mundial das Vítimas de Trânsito

A SBOT-RJ participou, no dia 21 de novembro, do 
“Dia Mundial das Vítimas de Trânsito”, evento que 
tem como objetivo conscientizar a população sobre 
os acidentes de trânsito na cidade do Rio de Janeiro.

A entidade foi representada por Marcos Musafir e 
teve a participação de diversas entidades públicas.

Marcos Musafir (à direita) durante evento na cidade
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Minas Gerais

SBOT-MG realiza simulado para o TEOT 

Residentes em plena atividade

No dia 20 de novembro foi realizado o último 
módulo do programa de educação continuada para 
os residentes mineiros que irão participar do TEOT 
2011. Realizado em Nova Lima, região metropolitana 
de Belo Horizonte, o evento teve pleno êxito tanto na 
visão dos organizadores como na dos residentes. 

O presidente da SBOT-MG, Gilberto Brandão, 
explica que todos os residentes, dos 16 serviços de 
ortopedia credenciados pela SBOT, de todas as re- 
giões de Minas, participaram da prova. “A importân-
cia desse exame reside no fato de que ele é uma pre-

paração para o exame de especialização, que ocorrerá 
em janeiro, em Campinas”, ressalta Brandão. 

Ele enfatiza que o objetivo é estimular os residentes 
sobre a importância de uma educação continuada. 
“Eles precisam estar sempre se aperfeiçoando, adqui-
rindo novos conhecimentos e a par das novidades e 
aperfeiçoamentos do setor.” A prova avalia tanto o 
residente – seus conhecimentos – como o serviço de 
ortopedia em que ele faz a residência, salienta. 

 Francisco Carlos Nogueira, presidente eleito para a 
gestão 2011 da SBOT-MG, fez uma avaliação muito 
positiva da prova. “O modelo está sempre sendo 
adaptado e aprimorado. Foi muito bem organizado, 
pois criou situações que o residente encontrará no 
exame. Isso estimula o intelecto dos futuros médicos 
na mesma medida em que tira deles o nervosismo 
que pode comprometer seu melhor rendimento no 
exame, em Campinas.” E acrescenta: “Na medida 
em que nossa prova contempla todas as 11 subespe-
cialidades – tumor, osteometabólica, trauma, coluna, 
ombro e cotovelo, punho e mão, quadril, joelho, tor-
nozelo, pé e pediátrica –, eles saem daqui com uma 
boa noção de como encontra seu conhecimento em 
cada uma das áreas”.

Mato Grosso 
Curso 

O prof. dr. Olavo Pires de Camargo, da USP, ministrou curso com o tema: Atualização no Tratamento de Tumo-
res no Sistema Musculoesquelético nos dias 5 e 6 de novembro, na Regional de Mato Grosso. 

Sergipe

Sergipe discute defesa profissional
No dia 18 de setembro a SBOT-SE realizou o Fórum de Defesa Profissional, no auditório do CRM-SE, com 

a presidência de Luiz Carlos Lopes. Com a participação de membros da regional e Hesmoney Santa Rosa, 
representante do Conselho Regional de Medicina, foram discutidos assuntos como a CBHPN, TUSS, o papel 
da ANS e a relação com os auditores. 

Emerson Costa, presidente da Comissão de Honorários Médicos, falou sobre como está o movimento de 
defesa profissional dos honorários médicos em Sergipe. Ele também informou que estão sendo feitas reu-
niões setoriais com especialidades médicas em separado, e as mesmas estão se organizando para elaboração 
de propostas em relação à atual situação da relação médico-convênios no que tange aos honorários médi-
cos, interferência dos convênios/planos/supletiva nas condutas médicas em relação a exames e cirurgias e 
materiais consignados. Ele ressaltou a importância da união das especialidades e que quaisquer atos e/ou 
documentos devem ser feitos em conjunto com os órgãos competentes do referido conselho. 
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Piauí 

São Paulo 

Fórum de defesa Profissional 

No dia 23 de outubro foi realizado o I Fórum de 
Defesa Profissional da Regional Piauí. O evento teve 
lugar no plenário do Conselho Regional de Medicina 
e contou com a participação da diretoria da regional, 
palestrantes e ortopedistas convidados. A abertura 
aconteceu com palestra de Orlando Amorim Leite 
(presidente da SBOT-PI) sobre os conceitos básicos 
em saúde suplementar. 

Em seguida, o médico Raynério Costa Marques 
(auditor do SUS) falou sobre órteses e próteses em 
Ortopedia. Felipe Eulálio de Pádua, representante 
das entidades médicas do estado (CRM/SIMEPI/ASPI-
MED) falou sobre o papel das entidades médicas na 
defesa profissional. Emmanuel Augusto de Carvalho 
Fontes (membro da Comissão Estadual de Hono-
rários Médicos) palestrou sobre a implantação da 
CBHPM no Piauí e negociação com planos de saúde. 
O ortopedista Oswaldo Mendes de Oliveira Filho, 
auditor da Unimed Teresina, expôs sua experiência 

como auditor de plano de saúde com o tema: Soli-
citação de Procedimentos x Glosas. Todas as pales-
tras foram mediadas por Vinícius Pontes Nascimento 
(atual tesoureiro da SBOT-PI) e pelo secretário Mar-
celo Barbosa Ribeiro. 

Terminadas as apresentações dos palestrantes con-
vidados foram abertos os debates, onde foram dis-
cutidas algumas questões previamente elaboradas 
pela SBOT, além de outras questões sobre as quais os 
profissionais têm dúvidas no que tange à relação com 
as operadoras de planos de saúde. O mediador da 
discussão foi José Renato Brandim Gomes (delegado 
da SBOT-PI) e o secretário Marcelo Barbosa Ribeiro. 

Esse fórum foi de grande importância para a 
especialidade, visto que os ortopedistas tiveram a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos 
acerca de direitos e deveres no trato com os planos 
de saúde, esclarecendo diversas dúvidas. Também 
foram oportunas as questões elaboradas pela SBOT 
nacional, que serviram como molde na elaboração 
desse evento e dos próximos.

12˚ Encontro Paulista dos Residentes em 
Ortopedia

Momento de confraternização dos ortopedistas mineiros

Nos dias 26 e 27 de novembro, a Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia Regional São 
Paulo (SBOT-SP) promoveu o 12˚ Encontro Paulista 
dos Residentes em Ortopedia, com o principal obje-
tivo de preparar os residentes para o Exame de Título 

de Especialista da SBOT (TEOT), que será realizado 
em janeiro de 2011.

Com a presença de aproximadamente 190 par-
ticipantes e 46 professores envolvidos, o encontro 
teve como novidade a aplicação da prova simulada. 
“Solicitamos que os residentes trouxessem compu-
tadores para que fizessem a prova da mesma forma 
que será o exame do TEOT. Além disso, os responsá-
veis pela área de informática da SBOT nacional fize-
ram um teste piloto durante nosso simulado para 
garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente 
na prova oficial”, destaca Eduardo Benegas, coorde-
nador do encontro.

Foram realizados dois dias de curso abordando de 
maneira objetiva os principais temas da Ortopedia e 
Traumatologia. “O sistema adotado foi o de aulas, 
que foram subdivididas em blocos compreendendo 
a Traumatologia do adulto e infantil e a Ortopedia 
do adulto e infantil. A atividade prática constou da 
demonstração do exame físico ortopédico”, finaliza 
Eiffel Dobashi, também coordenador do 12˚ Encon-
tro Paulista dos Residentes em Ortopedia.
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Santa Catarina

Santa Catarina no dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Acidentes de 
Trânsito 

Vice-presidente da SBOT-SC, André Andújar, ladeado pelo major 
da PM Pedro Paulo e o professor do ICETRAN Sidnei Schmidt

No ano de 2005, a ONU determinou que em todo 
terceiro domingo do mês de novembro se comemore 
o “Dia Mundial em Memória às Vítimas de Aciden-
tes de Trânsito” e, mais tarde, também definiu que 
2011/2020 será a “Década de Ação por Segurança 
no Trânsito”. O objetivo é o de diminuir em 50% 
o número de vítimas em acidentes de trânsito no 
mundo. 

No Brasil, este é o quarto ano que se come-
mora este dia, que é coordenado pela ONG Trân-
sito Amigo, tendo sido os dois primeiros no Rio de 
Janeiro e ano passado em Curitiba. Neste ano, sob a 
coordenação do ICETRAN, Florianópolis foi a cidade 
escolhida devido ao Estado de Santa Catarina ser o 
segundo em número de acidentes de trânsito e víti-
mas fatais no Brasil.

Na manhã do dia 21 de novembro, centenas de 
pessoas se reuniram para alertar a sociedade e as 
autoridades governamentais sobre as consequên-
cias da violência no trânsito e pedir que seja dada 
a devida importância a este assunto pelo governo 
brasileiro. Estiveram presentes parentes de vítimas 

fatais de todo o Brasil, pacientes com sequelas de 
acidentes de trânsito, o diretor da ONG Trânsito 
Amigo, Fernando Diniz, o deputado federal pelo RJ 
Hugo Leal (autor da “Lei Seca”), ortopedistas catari-
nenses, ciclistas, motociclistas, corredores de rua e a 
população em geral. 

Diversas atividades foram realizadas, com estandes 
de várias entidades como a Polícia Rodoviária Federal, 
o SAMU, Polícia Militar, a Guarda Municipal, entre 
outras, com várias atividades como demonstrações 
de ressuscitação cardiorrespiratória, resgate de víti-
mas, concurso de desenho para crianças, montagem 
de pipas, e a distribuição de 3 mil kits com brindes e 
fôlderes educativos sobre o trânsito. 

Foram entregues ao deputado Hugo Leal, mais 
de 3 mil assinaturas em apoio à “Década de Ação 
por Segurança no Trânsito”. A SBOT-SC agradece 
o apoio da SBOT nacional que deu aporte para o 
fornecimento de balões utilizados para simbolizar as 
vítimas fatais dos acidentes de trânsito, os fôlderes 
entregues com os kits para a população, interme-
diando a vinda dos helicópteros de resgate da PRF 
e SAMU para demonstração e exposição no local e 
viabilizando a vinda de pacientes vítimas de aciden-
tes de trânsito com sequelas ortopédicas, para dar o 
seu testemunho e depoimento no evento. O evento 
foi um sucesso e a SBOT, através da SBOT-SC, rea-
firma a sua credibilidade e a vocação de ser parceira 
da população brasileira, sempre que esta necessitar.

Ortopedistas Carolina Pastre, André Andújar e Daniel Carvalho
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Ortopedia Pediátrica
Nova liderança
Anastácio Kotzias Neto, ortopedista do Hospital Infantil Joana de Gusmão, localizado na cidade de Flo-

rianópolis, SC, transferiu a presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica para Rui Maciel de 
Godoy Júnior, ortopedista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Universi-
dade de São Paulo. 

Cirurgia da Mão 
Centro de Atendimento em Cirurgia da Mão é criado em São Paulo 

de membros, tratamentos de fraturas expostas, 
lesões de plexo braquial, traumas complexos da 
mão, etc. Em dois meses este centro realizou 330 
procedimentos cirúrgicos, sendo 27 reimplantes.

Evidências científicas demonstram que o trata-
mento desses pacientes na fase aguda do trauma, 
e de forma precoce, proporciona melhores resulta-
dos e sucesso no tratamento. O retardo no aten-
dimento de pacientes portadores de lesões alta-
mente complexas pode gerar sequelas irreversíveis 
e um alto custo no tratamento das complicações e, 
muitas vezes, a perda definitiva da função. 

Existem estudos que determinam que seria 
necessário um centro de atendimento emergencial 
em Cirurgia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva 
para cada 2 milhões de habitantes. Somente na 
Grande São Paulo seriam necessários dez centros. 
A criação do CEMIM pode ser considerada o pri-
meiro passo para o atendimento adequado de 
lesões complexas como amputações e mutilações 
relacionadas a acidentes de trabalho, acidentes de 
trânsito, acidentes domésticos, fogos de artifício, 
etc. O atendimento especializado na emergência 
pode devolver uma vida normal e produtiva para o 
paciente, sua família e para toda a sociedade.

A Cirurgia da Mão é uma especialidade reconhe-
cida pela Associação Médica Brasileira, que além 
dos seis anos de estudo na graduação em Medi-
cina, necessita mais cinco ou sete anos de residên-
cia médica e provas para obtenção do título de 
especialista, implicando um alto custo financeiro, 
além de um grande investimento pessoal. Este 
hiperespecialista necessita ser mais bem aprovei-
tado dentro de uma política de saúde cujo foco da 
atenção deve ser o de restabelecer a função das 
mãos e membros, possibilitando o retorno rápido 
ao trabalho, melhorando a sua qualidade de vida. 

“Infelizmente assistimos a uma situação de ver-
dadeiro caos na saúde pública com relação ao 
atendimento dos pacientes que necessitam de um 
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Foi criado neste ano no Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia do HCFM-USP, o Centro de Atendi-
mento de Urgência em Cirurgia da Mão e Micro-
cirurgia Reconstrutiva (CEMIM), que conta com 
uma equipe multidisciplinar para o atendimento 
de pacientes vítimas de lesões de alta complexi-
dade, incluindo amputações de membros, lesão de 
nervos periféricos, fraturas expostas, lesões tendi-
nosas e vasculares. É o primeiro centro de aten-
dimento do país com médicos especialistas em 
Cirurgia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva de 
plantão presencial para atendimento dos pacientes 
que necessitam dessa especialidade. 

Desde que iniciou suas atividades, há cerca de 
sete meses, o número de atendimentos em Cirur-
gia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva aumen-
tou muito, e cresce a cada dia o número de cirur-
gias de alta complexidade, incluindo reimplantes 
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De 24 a 27 de março de 2011 será realizado o primeiro Closed Meeting da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
de Ombro e Cotovelo (SBCOC) no Hotel Trivoli, na Bahia. O evento, que será intercalado com o congresso 
da Sociedade, será voltado somente para os sócios da SBCOC. Confira a programação completa no site: 
www.sbcoc.com.br. 

cirurgião de mão ou microcirurgião na emergência. Muitos pacientes, que evoluem para amputação e com-
plicações graves como osteomielite crônica e perda de função, poderiam ter um resultado diferente se hou-
vesse uma política adequada na gestão da saúde pública”, ressalta Gilberto Ohara, presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM).

Cirurgia de Ombro e Cotovelo
Closed Meeting 

O Grupo de Estudo do Joelho de Campinas con-
firmou a vinda de cinco grandes nomes interna-
cionais da Cirurgia do Joelho para a 12ª edição do 
Curso de Campinas, que acontecerá nos dias 1O e 
2 de abril de 2011 no The Royal Palm Plaza Hotel 
& Resort. Com o tema voltado ao joelho do atleta, 
o curso, considerado um dos mais importantes do 
país, tem reunido mais de 700 participantes.

PALESTRANTES CONFIRMADOS: 

David Dejour: Lyon, França 

David Covall: Atlanta – Geórgia, EUA

Frank Alan Barber: Texas, EUA

Hangody László: Budapeste, Hungria 

Jan Grudziak: Pittsburg – Pensilvânia, EUA

Inscrições no site www.grupodojoelho.com.br. 

Cirurgia do Joelho 
Curso de Joelho em Campinas

Curso promove imersão no LCA

A lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é 
a mais frequente entre as patologias do joelho, por 
isso é sempre assunto importante nas discussões dos 
cirurgiões do joelho. Para aprofundar o estudo sobre 
esse ligamento, a Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho promoveu entre os dias 25 e 27 de novembro, 
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no Sheraton WTC, em São Paulo, o evento LCA – O 
Curso. Coordenado pela presidente da SBCJ, Márcia 
Uchôa de Rezende, o encontro reuniu os especia-
listas mais expressivos do Brasil e cinco convidados 
internacionais, marcando a despedida da diretoria 
2009/2010 da SBCJ. 

Foi a primeira vez que um evento desse porte se 
dedicou com exclusividade ao LCA e por isso per-
mitiu que o assunto fosse amplamente discutido, 
dando oportunidade para a participação da plateia 
através de perguntas aos palestrantes. A apresenta-
ção e discussão de casos clínicos, os workshops e as 
aulas teóricas possibilitaram a troca de informações 
e experiência entre os palestrantes internacionais, os 
associados da SBCJ e os ortopedistas mais jovens, 
que somaram um público de 300 pessoas vindas de 
11 estados brasileiros.

Entre os palestrantes internacionais, nomes de 
referência mundial estiveram em São Paulo. O 
canadense Don Johnson, da Carleton University de 
Ottawa (Canadá), trouxe sua contribuição sobre a 
reconstrução anatômica do LCA, o assunto atual 
entre os especialistas em Cirurgia do Joelho. John C. 

Richmond, do New England Baptist Hospital e Boston 
Sports and Shoulder Center (EUA), também abordou 
o tema. Douglass W. Black, da Duke Sports Medicine 
Physical Therapy (EUA), falou sobre a prevenção das 
lesões do LCA. E Roberto Yañez, do Chile, e Enrique 
Salas, da Venezuela, puderam dar sua visão sobre o 
tratamento das lesões do LCA. 

O curso contou também com os mais renomados 
cirurgiões brasileiros, entre eles os ex-presidentes da 
SBCJ (Rogério Fuchs, João Maurício Barretto, Marco 
Antônio Percope de Andrade, Arnaldo José Hernan-
dez, Wilson Mello, Neylor Pace Lasmar, Gilberto Luis 
Camanho e Marco Martins Amatuzzi), que foram 
homenageados pela entidade durante jantar na 
noite de 25 de novembro. A diretoria da SBCJ tam-
bém esteve presente na apresentação de aulas, dis-
cussão e coordenação, com Ricardo de Paula Leite 
Cury, Hugo Alexandre Cobra, Luiz Carlos Mene-
zes, Marcos Vinícius Malheiros Luzo, André Kuhn, 
Wagner Lemos, José Francisco Nunes e José Olavo 
Moretzsohn de Castro.

Ambos os cursos de LCA (para ortopedistas e para 
fisioterapeutas) foram filmados e estarão disponíveis 
no portal da SBCJ (www.sbcj.org.br).

Finalizando, a diretoria da SBCJ convida todos 
os membros da SBOT a registrarem suas cirurgias 
de joelho (LCA, LCP, instabilidade fêmoro-patelar 
e artroplastias primária e de revisão) no portal da 
SBCJ (www.sbcj.org.br). É a oportunidade de ter-
mos nosso próprio censo, fazermos trabalhos mul-
ticêntricos e apresentarmos a experiência do Brasil 
internacionalmente com total proteção ao cirur-
gião. Cadastre-se no portal da SBCJ e tenha seu 
próprio banco de dados e contribua para a melho-
ria da medicina brasileira. Sabendo o que fazemos, 
podemos melhorar nossos resultados!

Nossos agradecimentos.
Diretoria da SBCJ 2009-2010

O Comitê de Trauma Ortopédico participou do 
42º CBOT com a divulgação de seu do 17º Con-
gresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, que será 
realizado de 12 a 14 de maio de 2011 em Salvador, 
Bahia. Durante o evento, foram realizadas mais de 
100 pré-inscrições. 
Informações e inscrições podem ser feitas pelo 
site do comitê: www.traumaortopedico.med.br. 

Trauma Ortopédico 
Trauma é destaque no 42º CBOT
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SBOTdá a dica
intimidade 
Editora: Record 
Autora: Mirian Goldenberg 
126 páginas
Uma das antropólogas mais solicitadas e respeitadas do Brasil, Mirian Goldenberg tornou-se importante refe-
rência em debates sobre relacionamento e diferenças de gênero na cultura brasileira. Em mais de 20 anos de 
estudos como pesquisadora e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, realizou trabalhos sobre temas polêmicos: sexualidade, normalidade, a cultura do corpo, os 
novos desejos. Em seu novo livro, a autora reúne uma série de artigos que ajudam a montar o quebra-cabeça 
das relações afetivas e sexuais entre brasileiros e brasileiras. Em 20 textos, Mirian conversa intimamente com 
os leitores sobre questões como intimidade, infidelidade, corpo e envelhecimento, e trata com clareza e sen-
sibilidade do “abismo entre os gêneros quanto ao valor e ao significado da intimidade nos atuais arranjos 
conjugais”. Com base em sua observação do cotidiano (principalmente do carioca) e em suas pesquisas sobre 
a construção da vida afetiva contemporânea, Mirian aponta para distinções marcantes entre os universos 
masculino e feminino.

shine a Light 
Ano: 2008
Diretor: Martin Scorsese 
Like a Rolling Stones
Olha aí pessoal! Vou contar o milagre, mas não posso contar o santo! Não porque não queira, pois gostaria 
de fazê-lo e até agradecer pelo maravilhoso presente que me mandou via Sedex. Obrigado amigo não identi-
ficado, muito obrigado mesmo! 
Pois bem, chego em casa e lá estava aquela caixa dos correios sobre a mesa. Abro-a e dentro encontro um DVD 
intitulado Stones/Scorsese. Não é que o tarado do diretor de “Os Infiltrados”, o Martin Scorsese, conseguiu 
produzir uma obra simplesmente mágica e espetacular que é o Shine a Light, do famoso quarteto inglês? 
Quem gosta de rock vai viajar nas cordas sempre regradas, mas irreverentes do Wood e Richards. O preciso 
Watts na marcação conduz o pessoal de base, incluindo o “backing vocal” e todos dão o suporte à harmônica 
e sempre bela voz do agitado Jagger. Muito bons e são de todas as épocas!
Mas o que realmente está fora de série, “veramente” uma fantástica odisseia é a performance de todo o 
grupo, que atinge o seu clímax no desafio musical que empreendem, no mais atual e apaixonante estilo “cross 
road” contra o blueseiro de raiz e da melhor qualidade, que é o Buddy Guy. 
Você não viu nem ouviu nada igual. Champagne & Reefe é simplesmente maravilhoso e surpreendente até no 
desfecho. Uma verdadeira viagem. Curta-a!

dica de Cláudio Santili, para curtir as férias com uma excelente trilha sonora.

Se cinco máquinas levam cinco minutos para fazer 
cinco objetos, quanto tempo 100 máquinas 
levariam para fazer 100 objetos? Arnóbio Moreira Felix 

www.magicobill.com.br.

Um médico entrou no quarto para pegar um par de 
meias no seu guarda-roupa. Porém, no momento 
em que ele ia abrir a gaveta, acabou a luz e o 
quarto ficou na escuridão. Ele sabia que dentro da 
gaveta havia 10 pares de meias brancas e 10 pares 
de meias pretas, que estavam misturadas.
A pergunta é: Quantas meias ele deveria reti-
rar da gaveta para ter certeza de que iria ter 
um par igual?

Tautologia é um pleonasmo muito sutil
Veja como a gente corre o risco de usá-lo, no nosso 
dia a dia:
- elo de ligação 
- acabamento final 
- certeza absoluta 
- quantia exata 
- duas metades iguais 
- sintomas indicativos
E então, colega? Concorda que já tenha errado 
algumas vezes, no uso do nosso bom português?
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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. Subcomissão Especial: William Belangero, Carlos 
Henrique Ramos. Conselho Editorial da RBO da SBOT: Gilberto Luís Camanho (presidente), 
Akira Ishida, Helton Luiz A. Defino, Sérgio Luiz Checchia, José Sérgio Franco, Carlos Roberto 
Schwartsmann, Gildásio de Cerqueira Daltro. Conselho Editorial do Jornal da SBOT: Moisés 
Cohen (presidente), Sandro da Silva Reginaldo, Benno Ejnisman, Rodrigo Galinari, Rene Jorge 
Abdalla, Pedro Doneux Santos, Paulo Colavolpe. Comissão de Integração das Regionais: 
Adalberto Visco (presidente), Marcelo José C. Bezerra (Nordeste), Chang Chia Pó (Norte), 
Augusto Braga dos Santos (C. Oeste), Giana Silveira Giostri (Sul), Túlio Diniz Fernandes (SP), 
Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral (RJ), Marco Antonio de Castro Veado (MG). Comissão de 
Integração dos Comitês: Flávio Faloppa (presidente), Rogerio Teixeira (T. Desportiva), Ademir 
Schuroff (Joelho), Eduardo da Frota Carrera (Ombro), Augusto Cesar Monteiro (Pé), Anastácio 
Kotzias Neto, Jorge dos Santos Silva. Comissão para Assuntos da AMB/CFM: Tarcisio E. Barros 
Filho (presidente), Akira Ishida, Arnaldo José Hernandez, Hélio Barroso dos Reis, Celso Hermínio 
Picado, Aloísio Fernandes Bonavides Jr., Gilberto Francisco Brandão, Mario Jorge Lemos de 
Castro Lobo. Comissão de Assuntos Internacionais: Reynaldo Jesus Garcia (presidente), José 
Sérgio Franco, Patricia M. de Moraes Barros Fucs, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Neylor Pace 
Lasmar, Marcos Esner Musafir, Fernando Baldy dos Reis. Comissão Especial de Implantação 
do Selo de Certificação de Qualidade: Marcos Esner Musafir (presidente), Armando Augusto 
de A.Teixeira, Gilberto Waisberg, Roberto Attilio de Lima Santin Márcio Passini Gonçalves 
de Souza, Michael Simoni, Nelson Franco Filho, João Maurício Barretto. Comissão de Ex-
Presidentes: Gilberto Luis Camanho, José Sergio Franco, Neylor Pace Lasmar, Walter Manna 
Albertoni, Arlindo Gomes Pardini, Marcos Esner Musafir, Tarcisio E. P. Barros Filho, Romeu 
Krause Gonçalves. Comissão de Políticas Públicas: Paulo Lobo Júnior (presidente), Mário Lúcio 
Heringer Ronaldo Ramos Caiado, Francisco Ramiro Cavalcante, Verônica Fernandez Vianna, 
Henrique Mota Neto, Ivan Chakkour , Silvio Mendes. Subcomissão 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: 40º TEOT
 Data: 13 a 15 de janeiro de 2011
 Local: The Royal Palm Plaza – Campinas – SP – 

Brasil
 
 Evento: ThE AAOS 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
 
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: 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: www.coluna2011.com.br

 Evento: 17º CONGRESSO BRASILEIRO dE 
TRAUMA ORTOPédICO

 Data: 12 a 14 de maio de 2011
 Local: Salvador – BA – Brasil
 Site: www.traumaortopedico.com.br

 Evento: XVII CONGRESSO SUL-BRASILEIRO 
dE ORTOPEdIA

 Data: 2 a 4 de junho de 2011
 Local: Hotel Bourbon – Foz do Iguaçu – PR – 

Brasil
 Site: www.sulbra2011.com.br

 Evento: COTCOB – CONGRESSO dE 
ORTOPEdIA E TRAUMATOLOGIA dO 
CENTRO-OESTE BRASILEIRO

 Data: 11 a 13 de agosto de 2011
 Local: Rio Quente Resorts – Caldas Novas – GO 

– Brasil
 
 Evento: Iº CONGRESSO BRASILEIRO dE 

ARTROSCOPIA E TRAUMATOLOGIA 
ESPORTIVA

 Data: 17 a 20 de agosto de 2011
 Local: Centro de Convenções Serrano Resort & 

SPA – Gramado – RS – Brasil
 Site: www.congressosbate.com.br
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