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O Rio de Janeiro é 
nosso! E as Olimpíadas 

de 2016 também!
Algumas horas antes de fechar-
mos esta edição, recebíamos a 
notícia de que o Rio de Janeiro 
seria a cidade-sede para os Jogos 
Olímpicos de 2016. De imediato 

sentiu-se no ar um clima 
de alegria e sensação de 
vitória, talvez até mais 
envolvente do que a 

escolha do Brasil para 
sede do campeonato 
mundial de futebol 

em 2014. Emocional à parte, o fato é que para nós, bra-
sileiros, 2016 já começou, pois o trabalho pela frente 
é árduo, de grande responsabilidade e estaremos sob 
visão do mundo diuturnamente na expectativa de que 
tudo aconteça de forma ideal. 

Não temos dúvida de que é chegado o momento da 
“grande virada” esportiva, cultural, econômica e social, 
chance ímpar para alcançarmos uma sociedade melhor 
e mais participativa. A SBOT, através de seus diversos 
comitês, estará a postos para colaborar no que se fizer 
necessário para o sucesso de 2014 e 2016. Antes, porém, 
não nos esqueçamos do CBOT-2009 e ISAKOS- 2011, 
no mesmo Rio de Janeiro , a “cidade maravilhosa”.

Nosso jornal está repleto de temas interessantes para o 
sócio da SBOT. Depois de muitos anos a SBOT terá duas 
chapas concorrendo às eleições presidenciais para 2012 
e, numa demonstração democrática de nossa diretoria 
executiva, foi dado igual espaço para que os candidatos 
se manifestassem. 

No espaço jurídico, o tema de relacionamento médico-
paciente nos adverte quão importante é o tema, que 
nem sempre é abordado na nossa formação.  Convida-
mos o professor e radialista Heródoto Barbeiro, sempre 
muito ponderado e ao mesmo tempo crítico em suas 
colocações. Fazemos aqui a última chamada para o 
CBOT, que sob entusiasmo olímpico, promete ser espe-
tacular. Neste número você poderá checar alguns temas 
do programa, que está imperdível.

Por fim, quero agradecer aos irmãos da SBOT pelos 
comentários positivos que temos recebido e dar gra-
ças à vida de poder fazer este trabalho dentro de uma 
sociedade tão forte, evocando Mercedes Sosa, que nos 
deixou recentemente: “Jo tengo tantos hermanos que 
no los puedo contar”... “Gracias a la vida que me ha 
dado tanto...”

Moisés Cohen
Editor-chefe
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Sucessão na SBOT: 
continuidade e inovação

A Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia (SBOT) 
desfruta, nacional e internacio-
nalmente, de grande prestígio e 
amplo reconhecimento perante a 
comunidade médico-científica. 

Com efeito, esse prestígio é uma 
obra coletiva e, como tal, resulta de 
uma lúcida visão estratégica que 
combina a capacidade de aperfei-
çoamento do seu quadro de pro-
fissionais da medicina, seja pela 
atualidade da produção científica, 
seja pela educação continuada 
dos especialistas - com modernos 
padrões gerenciais -, o que res-
ponde ao maior desafio contem-
porâneo das organizações que é 
exercer a governança eficaz. 

Estou seguro de que um dos fato-
res responsáveis pelo êxito da insti-
tuição é a adoção de um modelo 
de acesso ao poder que tem asse-
gurado o complexo equilíbrio entre 
a continuidade dos projetos defini-
dos como prioritários e a abertura 
às inovações a partir do debate 

Romeu Krause

democrático proporcionado pela 
moderna ferramenta do planeja-
mento estratégico, que é, a um só 
tempo, dialógico e flexível. 

Nesse sentido, o modelo de 
acesso ao poder – um ano de man-
dato para o presidente da institui-
ção, escolhido com antecedência 
de dois anos – garante aos manda-
tários, de um lado, conhecer, parti-
cipar e assumir gradualmente com-
promissos e, sobretudo, “o espírito 
da instituição”, ao mesmo que 
possibilita a saudável rotatividade 
do poder e uma alta taxa de reno-
vação, considerando desde critérios 
regionais à possibilidade de solu-
ções consensuais, quando possí-
vel, regionais. A ênfase às soluções 
consensuais, longe de esterilizar, 
reafirma o processo de democracia 
consensual que não somente legi-
tima como tonifica as escolhas. 

Este me parece ser o caminho, 
sempre que possível, mais ade-
quado para o processo sucessório 
da SBOT, demonstrado que está 

pela experiência de vários anos, 
experiência que conjuga, como já 
referi, continuidade e inovação. 
Tão democrática quanto a busca 
do consenso é a disputa democrá-
tica entre chapas, regular e formal-
mente constituídas, vontade mani-
festada pelos colegas Renato Graça 
e Geraldo Mota. 

A minha expectativa, e disso estou 
convencido pela qualidade dos can-
didatos, é que o debate se trave no 
plano das ideias e que as candidatu-
ras sejam submetidas ao corpo elei-
toral alicerçadas em propostas pro-
gramáticas que reflitam ora apoio, 
ora correção de rumos, ora avanços 
em relação à atual gestão.

Por fim, a presidência da SBOT 
adotará todas as providências neces-
sárias para que o pleito ocorra em 
clima de disputa elevada de ideias 
e que sejam observadas regras elei-
torais que assegurem um pleito 
democrático. 

Romeu Krause 



A natureza da relação 
médico-paciente

Já é pacífico o entendimento de 
que a relação médico-paciente é 
contratual. Entretanto, é importante 
notar que, embora de natureza 
contratual, essa relação é especialís-
sima, repleta de nuances próprias e 
singulares. Tal propriedade decorre 
da confiança, afinidade, respeito 
e consideração, e de tantas outras 
particularidades intrínsecas às par-
tes que se relacionam. 

Com muita propriedade, Miguel 
Kfouri Neto, desembargador do 
Tribunal de Justiça do Paraná, diz: 
“A jurisprudência tem sufragado 
o entendimento de que, quando 
o médico atende um cliente, esta-
belece entre ambos um verdadeiro 
contrato. A responsabilidade médica 
é de natureza contratual. Contudo, 
ao considerar como contratual, a 
responsabilidade médica não tem, 
ao contrário do que poderia parecer, 
o resultado de presumir a culpa. O 
médico não se compromete a curar, 
mas a proceder de acordo com as 
regras e os métodos da profissão. 
(...) Não há, pois, culpa presumida 
do médico, por estarmos diante de 
um contrato. Ao autor incumbe a 
prova de que o médico agiu com 
culpa” (...).

Que é contratual, há consenso, 
então, como já afirmado, entre os 
doutrinadores, mas quanto à natu-
reza dessa relação contratual ainda 
há divergência. Dentre as principais 
correntes, a mais aceita percebe no 
contrato médico, personalíssimo, 
como já afirmado, uma relação 
de prestação de serviços. Especifi-
cando, uma relação de prestação de 
serviços médicos voltada a minorar 
a dor e o sofrimento do paciente.

Leciona também o autor sobre 
esta assertiva: “(...) É essa a teoria 
que maior acatamento recebe da 
doutrina e da jurisprudência. A ati-
vidade do profissional liberal, não 

submetida à legislação trabalhista, 
consiste em prestar ao seu contra-
tante um serviço certo, mediante 
pagamento determinado”.

Em que pese a importante discus-
são e definição acerca da natureza 
dessa relação contratual, o fato é 
que, diante de eventual problema 
em decorrência do atendimento 
prestado, é ao paciente que com-
pete provar o dano causado pelo 
médico. O ônus da prova, então, é 
daquele que invoca o prejuízo em 
busca da reparação. 

Da relação médico-paciente decor-
rem algumas obrigações essenciais 
ao médico, as quais podem ser assim 
relacionadas: cuidar do paciente 
com zelo e diligência; aconselhá-lo, 
sendo sempre sincero e transpa-
rente; levar em conta o direito que 
ele tem à informação e às escolhas; 
observar o sigilo médico; elaborar o 
prontuário médico; fornecer atesta-
dos e relatórios. 

Ao paciente, paralelamente, com-
pete seguir as instruções e determi-
nações médicas, sob pena de com-
prometimento do atendimento.

De todos esses mandamentos, 
também a exemplo dos direitos e 

deveres de ambos os lados, pode-
mos concluir, com absoluta clareza, 
quão especial é a relação havida 
entre médico e paciente. O contato 
entre eles, durante o tratamento 
médico, transcende a mais clássica 
das prestações de serviços. Há inti-
midade, dada a necessidade que o 
médico tem de conhecer bem quem 
está cuidando, com a guarda de 
sigilo das informações trocadas; há 
afinidade, sem a existência de liga-
ção de um ao outro; há amizade, 
sem qualquer vinculação social; há 
a contraprestação pecuniária pelos 
serviços, apesar da amizade e da 
afinidade; há amor sem relaciona-
mento familiar ou de casamento; 
há gratidão, sem compromissos 
que excedam o dever de cuidar de 
um lado, e de outro o de seguir as 
orientações. 

É a partir dessas evidências e 
constatações que o relacionamento 
médico-paciente é considerado 
ímpar, incondicional, profundo e, na 
maioria das vezes, duradouro.

Adriana C. Turri Joubert 
Assessora Jurídica
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Chapa 1

No Brasil inteiro, temos o apoio de lideranças expres-
sivas. No Rio de Janeiro, só para citar um exemplo, 
estão conosco ex-presidentes da Regional da SBOT, 
como Paulo Cezar Schott, José Sérgio Franco, José 
Edilberto Ramalho Leite, Marcio Malta, João Maurício 
Barretto, Marcos Musafir, Pedro Ivo de Carvalho, João 
Matheus Guimarães e Cezar Fontenelle. Em minha 
trajetória, tive a honra de trabalhar pela especiali-
dade nas mais variadas áreas da SBOT, o que certa-
mente foi fundamental para me qualificar a postular o 
cargo. Tanto eu como os demais membros da CHAPA 
1 temos a convicção de que, com seu respaldo, obte-
remos resultados importantes na luta pela valorização 
da especialidade e, particularmente, do trabalho dos 
especialistas em Ortopedia e Traumatologia. Trans-
formar a SBOT numa sociedade reconhecida no meio 
médico como exemplo de organização foi uma tarefa 
que demandou anos e teve a participação de mui-

tos. O mesmo aconteceu com a nossa prova para o 
título de especialista, considerada modelo e copiada 
por sociedades coirmãs. Cabe a nós, agora, manter as 
conquistas e aprimorá-las, além de centrar cada vez 
mais esforços na busca de dignidade profissional, de 
honorários justos nos sistemas público e privado, de 
um salário mínimo profissional de R$ 8.239,24 por 20 
horas de trabalho semanais, como o defendido pelas 
entidades médicas nacionais, pela valorização do título 
de especialista e o credenciamento universal de todos 
os associados, entre outros pontos. A CHAPA 1 repre-
senta a unidade necessária ao encaminhamento des-
sas bandeiras.

Juntos, com trabalho, experiência e competência, 
chegaremos a excelentes resultados. Esse é o nosso 
compromisso.

Desde já muito obrigado por seu apoio.

Presidente: Geraldo Rocha Motta Filho (RJ)

Secretária-Geral: Patrícia Maria de Moraes Barros Fucs (SP)

1º Secretário: Arnaldo Amado Ferreira Neto (SP)

2º Secretário: Luiz Antonio Munhoz da Cunha (PR)

1º Tesoureiro: Fernando Baldy dos Reis (SP)

2º Tesoureiro: Marco Antonio Percope de Andrade (MG)

Caro (a) ortopedista,

Sou candidato à presidência da SBOT para o ano de 2012, em 
eleição que acontecerá no próximo Congresso Brasileiro, no 
Rio de Janeiro. Com a ajuda de inúmeros colegas, montamos 
uma chapa representativa do pensamento da Ortopedia bra-
sileira.
Obedecendo ao número de participantes permitido pelas 
regras da SBOT, contemplamos o maior número possível de 
regiões do país. Somos a CHAPA 1, registrada na secretaria 
da SBOT em 26 de agosto, com a seguinte constituição:

Geraldo Rocha Motta Filho



El
ei

çõ
es

 d
a 

SB
O

T 
 

JO
R

N
A

L 
d

A

SBOT

9Setembro / Outubro 2009

Porque voto na Chapa 2?
É a chapa que realmente está comprometida com 

a defesa profissional. Tem dois componentes que são 
conselheiros de CRMs e portanto já lutam há muito 
tempo pelo médico em campanhas como “Quanto 
vale o médico?”.

Porque pela primeira vez em 15 anos terei a opção 
de escolher pelo mérito.

É a chapa que representa o ortopedista comum, o 
sem-convênio, o frentista das emergências. É a chance 
da maioria silenciosa ter voz.

Foi o primeiro grupo a pensar no Ortopedista Jovem, 
programando a criação de uma comissão especial 
para ajudar a resolver os problemas do recém-espe-
cialista. 

Sou OPOSIÇÃO e voto pela RENOVAÇÃO.

Porque os componentes da chapa 2 trabalham para 
o SUS e atendem convênios, entendendo melhor o 
que é honorário vil e falta de condições de trabalho. 

Porque, como a maioria, sou excluído das decisões. 
Só que a maioria vota e o voto é unitário.

É a chapa que teve a coragem de botar a cara de 
fora, de se expor, de ser dissidente num processo de 
escolha que a maioria dos membros da SBOT está 
excluída.

Porque vai reorganizar as comissões da SBOT dando 
chance a dezenas de colegas que nunca tiveram opor-
tunidade de colaborar.

Porque a SBOT deve ser PARA TODOS.

Porque é a única chapa que colocou representantes 
do NORTE-NORDESTE, mostrando que realmente pre-
tende ser PARA TODOS.

Somos esquecidos pela elite que coordena, cuja 
realidade profissional está tão distante da nossa que 
parecem desconhecer o que significa trabalhar em 
condições indignas, sobrecarregados de trabalho e 
recebendo remuneração aviltante.

Presidente: Renato Graça (RJ) 

Secretário-Geral: José Carlos Bongiovanni (SP) 

1º Secretário: Francisco Machado (CE) 

2º Secretário: Anastacio Kotzias (SC) 

1º Tesoureiro: Nelson Astur Filho (SP) 

2º Tesoureiro: Jorge Suman (MG)

Renato Graça

www.sbotparatodos.com.br
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Rio de Janeiro 
de braços abertos

Chegou o momento tão esperado pelos 
ortopedistas brasileiros. De 31 de outubro 
a 2 de novembro de 2009, será realizado 
o 41° Congresso Brasileiro de Ortopedia 
e Traumatologia (CBOT) da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT), na cidade do Rio de Janeiro.

Eleito como melhor destino da América 
do Sul pelo “Oscar do Turismo” – o South 
America Awards Cerimony –, considerado 
pela revista Forbes como a cidade mais 
feliz do mundo e sede dos Jogos Olím-
picos de 2016, o Rio de Janeiro receberá 
cerca de 6 mil ortopedistas para a grande 
festa da Ortopedia. 

Segundo Renato Graça, presidente do 
41°CBOT, além da excelente troca cien-
tífica que o congresso proporcionará aos 
colegas, a oportunidade de visitar uma 
das cidades mais belas do planeta atrai 
a todos. “O Rio de Janeiro está pronto e 
completamente preparado para receber 
os ortopedistas. Tenho certeza de que os 
quatro dias de evento serão inesquecí-
veis”, ressalta.

O congresso dará opção a diversas 
modalidades de apresentação, desde as 
mais tradicionais – como cursos, simpó-
sios e apresentações de temas livres – às 
mais atuais, como mesas para a Confron-
tação da Evidência versus Experiência na 
Resolução de Situações Clínicas do Dia a 
Dia. Haverá, ainda, espaço reservado para 
que casos especiais possam ser discutidos 
com colegas experientes. 

“A Comissão Científica, com a cola-
boração dos comitês de especialidade 
da SBOT, está empenhada em organizar 
uma programação científica voltada para 
os temas de interesse mais generalizado 
para o ortopedista e, ao mesmo tempo, 
reservando espaço para que se aborde e 
se discuta o limite do conhecimento em 
cada uma de nossas subespecialidades”, 
ressalta o presidente da Comissão Cientí-
fica, Tarcísio Barros.

11Setembro / Outubro 2009
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Programação Científica
   PRÉ-CONGRESSO
30 de outubro no Hotel Windsor Barra 

Sala Queluz
horário: 8h às 13h30
4° Seminário Internacional de Atualização em 
Politrauma

Sala Louvre
horário: 8h às 18h
Navegação em Cirurgia Ortopédica (B. Braun)

Sala Segóvia IV
horário: 13h30 às 18h
Traumatologia Desportiva

Sala El Pardo II
horário: 13h30 às 18h
Terapia de Onda de Choque

Sala Segóvia III
horário: 13h30 às 18h
Atualização em Cirurgia do Quadril

Sala Segóvia I 
horário: 13h30 às 18h
Ortopedia Pediátrica

Sala Alhambra
horário: 13h30 às 18h
Preparando para o TEOT e para vida: 
Orientação ao Residente (Novartis/SBOT)

Sala Segóvia II
horário: 16h às 18h
Comissão Executiva SBOT

   PROGRAMAçãO CiENTíFiCA 
31 de outuBro 

• Grande Auditório Rio de Janeiro 2009 
Curso de Trauma I, Simpósio AFA I The American Fractu-
re Association, Simpósio Satélite Novartis, Simpósio AFA 
II The American Fracture Association, Simpósio Trauma I, 
Abertura Solene e Coquetel 

• Sala São Paulo 2007 
Curso Ombro e Cotovelo I, Diretrizes Rotura Manguito, 
Sessão Ombro e Cotovelo I Tema Livre e palestras, Cur-
so Joelho I, Diretrizes Fratura de Patela, Diretrizes Lesão 
LCA 

• Sala Petrópolis 1953 
Dia da Especialidade Joelho, Curso Joelho I, Diretrizes 
Fratura de Patela, Diretrizes Lesão LCA 

• Sala Porto Alegre 2008 
Diretrizes Epicondilite, Simpósio Artroscopia I, Dia da Es-
pecialidade Tornozelo e Pé 

• Sala Ribeirão Preto 1965 
Sessão Trauma I Temas Livres e Palestras, Conferências 
Internacionais, Diretrizes Fratura de Rádio Distal, Sessão 
Mão I Temas Livres e Palestras, Curso CET/CEC 

• Sala Curitiba 1996 
Diretrizes Fratura Subtrocanteriana, Simpósio Quadril I, 
Sessão Quadril I Temas Livres e Palestras, Diretrizes Fratu-
ra Transtrocanteriana, Diretrizes Fratura do Colo Femo-
ral, Curso de Quadril I 

• Sala Recife 2003 
Curso Tornozelo e Pé, Simpósio Tornozelo e Pé, Sessão 
Tornozelo e Pé I Temas Livres e Palestras, Simpósio Na-
vegação, Dicas e Truques Traumatologia Desportiva e 
Joelho 

• Sala Salvador 1994 
Conferências Internacionais, Sessão Coluna I Temas Li-
vres e Palestras, Diretrizes Hérnia de Disco e Lombar, 
Simpósio Coluna I, Diretrizes Escoliose 

• Sala Brasília 2010 
Diretrizes Entorse Tornozelo, Simpósio Traumatologia 
Desportiva I, Curso Mão I, Sessão Pediátrica II Temas Li-
vres e Palestras, Sessão Pediátrica V Temas Livres e Pa-
lestras 

• Sala Goiânia 1998 
Dicas e Truques Quadril, Curso Osteoporose I, Conferên-
cias Internacionais, Curso Fixador I 

• Sala Belo Horizonte 2001
Dia da Especialidade Oncologia, Sessão Oncologia I Te-
mas Livres e Palestras, Simpósio Oncologia I 

• Sala Vitória 2005 
Diretrizes Fratura Antebraço na Criança, Simpósio Pedi-
átrica I, Sessão Pediátrica I Temas Livres e Palestras, Sim-
pósio Banco de Tecidos 

• Sala Fortaleza 2006 
Regional RJ SBOT, Sessão Trauma II Temas Livres e Pa-
lestras, Sessão Ciência Básica I Temas Livres e Palestras, 
Sessão Trauma III Temas Livres e Palestras, Regional RJ 
SBOT Assembleia/Encerramento 

1o de novemBro 

• Grande Auditório Rio de Janeiro 2009 
Curso Trauma II, Sessão Trauma IV Temas Livres e Pales-
tras, Conferências Internacionais 

• Sala São Paulo 2007 
Diretrizes Fratura Proximal do Úmero, Sessão Joelho II 
Temas Livres e Palestras, Curso Joelho II, Sessão Joelho III 
Temas Livres e Palestras, Simpósio Joelho 

12 Setembro / Outubro 2009
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• Sala Petrópolis 1953 
Curso Artroscopia I, Diretrizes Lesão Meniscal, Sessão 
Joelho II Temas Livres e Palestras, Simpósio Satélite No-
vartis, Curso Joelho II, Sessão Joelho III Temas Livres e 
Palestras, Simpósio Joelho 

• Sala Porto Alegre 2008 
Dia da Especialidade Traumatologia Desportiva, Simpó-
sio Satélite Bayer, Curso Traumatologia Desportiva I, Di-
retrizes Luxação Recidivante Ombro 

• Sala Ribeirão Preto 1965 
Dia da Especialidade Coluna, Curso Coluna I, Diretrizes 
Fratura da Coluna Cervical, Diretrizes Fratura da Coluna 
Toracolombar 

• Sala Curitiba 1996 
Simpósio Quadril II, Sessão Quadril II Temas Livres e Pa-
lestras, Simpósio Satélite Servier Diretrizes Osteomielite, 
Simpósio Infecções, Diretrizes Fratura Exposta de Tíbia 

• Sala Recife 2003 
Diretrizes Fratura Tornozelo, Diretrizes Fratura de Calcâ-
neo, Sessão Tornozelo e Pé II Temas Livres e Palestras, 
Simpósio Satélite Apsen, Dia da Especialidade Osteopo-
rose 

• Sala Salvador 1994 
Diretrizes Ossificação Heterotópica, Diretrizes Fratura de 
Pilão Tibial, Curso Tornozelo e Pé II, Diretrizes Fratura 
Lux Lisfranc

• Sala Brasília 2010 
Sessão Joelho I Temas Livres e Palestras, Simpósio Mão I, 
Sessão Mão II Temas Livres e Palestras, Simpósio Satélite 
CDPI, Curso de Mão II, Simpósio Revestimento Cutâneo 

• Sala Goiânia 1998 
ELP – Consultoria Jurídica: Administrativo e Finanças da 
Clínica Médica, Sessão Trauma V Temas Livres e Pales-
tras, Simpósio Fixador I, Curso Fixador II, Sessão Ombro 
e Cotovelo III Temas Livres e Palestras 

• Sala Belo Horizonte 2001
Diretrizes Fratura do Fêmur na Criança, Curso Pediátrica 
I, Sessão Pediátrica III Temas Livres e Palestras, Simpósio 
Pediátrica II, Conferência Internacional, Consultoria Jurí-
dica: Aspectos Legais de Proteção ao Ortopedista 

• Sala Vitória 2005
Diretrizes Fratura da Diálise da Tíbia, Sessão Ciência Bá-
sica II Temas Livres e Palestras, Simpósio Dor, Simpósio 
SLAOT 

• Sala Fortaleza 2006 
Curso Oncologia I, Simpósio Oncologia II, Sessão Onco-
logia II Temas Livres e Palestras, Curso Terapia por Ondas 
de Choque 

2 de novemBro  

• Grande Auditório Rio de Janeiro 2009 
Sessão Trauma VI Temas Livres e Palestras, Temas Ofi-

ciais, Conferências Internacionais, Espaço SBOT Digni-
dade e Defesa Profissional, Conferências Internacionais, 
Diretrizes Artrose do Joelho, Encerramento 

• Sala São Paulo 2007 
Simpósio Trauma II, Diretrizes Fratura de Clavícula, Con-
ferência OMS, Sessão Ombro e Cotovelo Temas Livres e 
Palestras, Curso Ombro e Cotovelo II, Diretrizes Fratu-
ra da Diálise do Úmero, Diretrizes Fratura do Fêmur na 
Criança 

• Sala Petrópolis 1953 
Simpósio Ombro e Cotovelo II, Simpósio Joelho II, Sessão 
Joelho IV Temas Livres e Palestras, Curso Coluna II, Dire-
trizes Fratura do Sacro, Simpósio Coluna II 

• Sala Porto Alegre 2008 
Dia da Especialidade Pediátrica, Dia da Especialidade 
Mão 

• Sala Ribeirão Preto 1965 
Dia da Especialidade Artroscopia, Dia da Especialidade 
Quadril 

• Sala Curitiba 1996 
Dia da Especialidade Fixador Externo, Curso Artroscopia 
II, Sessão Joelho V Temas Livres e Palestras, Sessão Joe-
lho VI Temas Livres e Palestras 

• Sala Recife 2003 
Simpósio Tornozelo e Pé II, Diretrizes Tendão Tibial Su-
perior, Sessão Tornozelo e Pé III Temas Livres e Palestras, 
Diretrizes Fratura de Planalto, Simpósio Diagnóstico por 
Imagem 

• Sala Salvador 1994 
Curso Traumatologia Desportiva II, Simpósio Traumato-
logia Desportiva II, Sessão Trauma VI Temas Livres e Pa-
lestras, Diretrizes Frat Col Osteoporótica 

• Sala Brasília 2010 
Simpósio Mão II, Curso Quadril II, Sessão Mão III Temas 
Livres e Palestras, Simpósio Fixador II, Simpósio Artros-
copia III

• Sala Goiânia 1998 
Sessão Ombro e Cotovelo IV Temas Livres e Palestras, 
Conferência Internacional, Curso Osteoporose II 

• Sala Belo Horizonte 2001
Sessão Coluna III Temas Livres e Palestras, Sessão Coluna 
IV Temas Livres e Palestras, Diretrizes Fratura Supracon-
diliana do Úmero na criança, Curso Pediátrica II, Sessão 
Pediátrica IV Temas Livres e Palestras 

• Sala Vitória 2005 
Sessão Coluna II Temas Livres e Palestras, Dicas e Truques 
Mão, Sessão Quadril III Temas Livres e Palestras, Diretri-
zes Frat Fêmur Supracond 

• Sala Fortaleza 2006 
Curso Oncologia II, Sessão Oncologia III Temas Livres e 
Palestras, Mesa Redonda Terapia por Ondas de Choque 

13Setembro / Outubro 2009
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Programação Social
41° CBOT também é festa!

Pensando no lazer, o 41° CBOT preparou uma extensa programação social voltada aos ortopedistas 
e seus acompanhantes. Durante todos os dias do evento serão realizadas atividades visando a 
descontração e diversão dos participantes. Confira abaixo a programação social do Congresso. 

 
Programação para acompanhantes inscritos

Dia 31 de outubro – das 11h às 15h 
Brunch Ama-de-Leite no Windsor Barra Hotel na Barra da Tijuca 

Dia 1O de novembro – às 13h 
Almoço de confraternização no Costa Brava Clube no Joá (com transfer) 

Outras atrações exclusivas 
• Espaço Mulher Carioca no Hotel Windsor Barra, dias 31 de outubro, 

1 e 2 de novembro com exposição de produtos, palestras, sorteios de brindes e muito mais. 
• SBOT Arte 

• Passeios opcionais ao Corcovado, Pão de Açúcar, Lapa e outros 

Sorteios * 
Serão sorteados dois automóveis no 41° CBOT. 
Um automóvel para o congressista durante o 

encerramento no Riocentro (2/11/2009, às 17h), 
patrocinado pela empresa Ortho Pauher. 

Um automóvel para acompanhante durante a 
Festa do Ortopedista no Citibank Hall (1/11/2009, 
à noite), patrocinado pela empresa Biomecânica. 

* Necessário estar presente. Concorrem congressistas 
médicos e acompanhantes inscritos. 

Sexta-feira, 30 de outubro, às 20h30 

Jantar de Boas-vindas (por adesão) 

Realizado na Villa Riso, tradicional espaço para 
eventos no Rio de Janeiro que conta um pouco 
da história da cidade, mesclando passado, pre-
sente e futuro. A festa terá show da Orquestra 
Tabajara e Bateria da Mangueira. 
Preço: R$100,00 (incluído coquetel, jantar, 
bebida, transporte aos hotéis oficiais do 
Congresso e taxa de serviço)
Traje: Passeio completo

Sábado, dia 31 de outubro, às 20h30  

Jantar dos Serviços e Comitês de 
Ortopedia e Traumatologia 

Comitê de Coluna – Antiquarius Grill 
Comitê Desportiva – Restaurante Azurra 
Santa Casa SP – Churrascaria Tourão 
UERJ – Ex-residentes – Barra Brasa

Abertura Solene e Coquetel 
O evento será realizado no Centro de Conven-
ções Riocentro, gratuito e aberto para todos 
os congressistas e acompanhantes e terá show 
“História do Rio de Janeiro através da Dança”, 
da Cia. de Dança Jaime Aroxa, e “Chorinho” do 
Grupo Receita de Choro. 

Domingo, 1 de novembro, às 11h30 

Almoço das Médicas Ortopedistas 
Realizado para confraternização das médicas orto-
pedistas, o almoço será realizado no Centro de 
Convenções Riocentro na Sala 102B, Pavilhão 5. 
Os ingressos serão vendidos no estande da SBOT. 

Festa do Ortopedista 

A grande Festa do Orto-
pedista está marcada no 
Citibank Hall com apresen-
tação de Jorge Bem Jor e 
o Grupo Eletrosamba. O 
evento será gratuito para 
os congressistas e acom-
panhantes inscritos. 
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Rio 2016: 
a conquista de um sonho
Após dois anos de campanha e muito trabalho, o Rio de Janeiro foi escolhido 

para sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 

Pela primeira vez, uma cidade 
brasileira – e da América do Sul 
– sediará os Jogos Olímpicos. A 
decisão foi anunciada pelo Comitê 
Olímpico Internacional no dia 2 
de outubro de 2009, durante a 
assembleia da entidade realizada 
em Copenhague, na Dinamarca. 
Com uma vitória folgada de 66 a 
32 votos, o Rio de Janeiro venceu 
a cidade de Madri, Espanha.

O grande apoio popular e o 
legado deixado na cidade após os 
Jogos Pan-Americanos de 2007 
foram fundamentais para con-
vencer os membros do Comitê 
Olímpico Internacional a apostar 
na cidade para a organização das 
Olimpíadas.

Em declaração, o ministro do 
Turismo, Luiz Barreto, que acom-
panhou a comitiva brasileira em 
Copenhague, disse que a escolha 
do Rio é um marco para todo o 
turismo nacional. “Parabenizo a 
todas as pessoas e entidades envol-
vidas nesse projeto vitorioso. As 
Olimpíadas vão proporcionar uma 

exposição e promoção não só da 
cidade, mas de todo o Brasil no 
exterior. Será um ganho incalculá-
vel para nosso turismo e nossa eco-
nomia em longo prazo”, afirmou.

O presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, emocionou 
autoridades e jornalistas que par-
ticiparam da coletiva realizada 
após a eleição. Em entrevista, ele 
ressaltou a importância da rea-
lização dos Jogos Olímpicos no 
Brasil. “A gente só precisava de 
uma oportunidade para mostrar 
que somos uma grande nação. 
Sinto um orgulho ainda maior de 
ser brasileiro. O Rio merece. O 
Brasil merece. O povo brasileiro 
merece”, disse Lula. 

Presidente Luiz inácio Lula da Silva 
comemora junto com a delegação 
brasileira a escolha do Rio de Janeiro 
como cidade-sede das Olimpíadas de 2016Fo
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importância para o esporte 
brasileiro 

O projeto Rio 2016, além de dei-
xar instalações esportivas e o pro-
grama de voluntários, propõe ini-
ciativas para desenvolver o esporte 
no Brasil, na América do Sul e no 
mundo. Os Jogos Rio 2016 serão 
um catalisador do progresso espor-
tivo e social para comunidades do 
Brasil e de todo o mundo.  

A ex-jogadora de basquete Janeth, 
duas vezes medalhista olímpica, é a 
nova embaixadora Rio 2016. Encan-
tada pelo projeto, Janeth tem a 
missão de divulgar o Rio 2016. Ela 
acredita que uma edição dos Jogos 
Olímpicos poderá dar aos jovens 
brasileiros ótimas oportunidades. 
“As Olimpíadas trarão benefícios 
ainda maiores para o esporte no 
Rio de Janeiro. Isso vai refletir em 
todo o Brasil. Será mais fácil desco-
brir talentos e a nova geração terá 
um caminho mais tranquilo”, diz 
Janeth, campeã mundial com a sele-
ção brasileira em 1994.

Alem de beneficiar o esporte 
brasileiro, pelos investimentos em 
infraestrutura necessários a um 
evento desta magnitude, a Olim-
píada vai trazer maior desenvol-
vimento, também, para a própria 
ciência que o estuda. “A Trau-
matologia Desportiva Brasileira já 
possui ampla visibilidade interna-
cional, e a Olimpíada certamente 
vai fazer com que a capacitação 
dos especialistas seja ainda maior, 
com possibilidade de linhas de 
pesquisa inéditas e incremento de 
novos profissionais no mercado”, 
diz Moisés Cohen, coordenador 
do CETE –  Centro de Estudo do 
Esporte da Unifesp.

Cidade maravilhosa

Cidade maravilhosa
Cheia de encantos mil
Cidade maravilhosa

Coração do meu Brasil
Cidade maravilhosa

Cheia de encantos mil
Cidade maravilhosa

Coração do meu Brasil

Berço do samba 
e das lindas canções

Que vivem n’alma da gente
És o altar dos nossos corações

Que cantam alegremente

Jardim florido 
de amor e saudade

Terra que a todos seduz
Que Deus te cubra de felicidade

Ninho de sonho e de luz

Compositor André Filho
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Segundo o Ministério da Saúde, 
o governo brasileiro gasta R$ 28 
bilhões a cada ano para atender e 
internar os motociclistas e demais 
acidentados no trânsito. Para ten-
tar reduzir o número alarmante 
de acidentes com motocicletas, a 
SBOT realizou a campanha “Moto-
ciclista Prudente Evita Acidentes” 
em 23 estados brasileiros. 

 “A cada 90 segundos morre uma 
pessoa no mundo vítima de acidente 
com motocicleta. No Brasil, são 18 
mortes por dia”, afirma o presidente  
das Campanhas Públicas e Respon-

sabilidade Social 
da SBOT, Sergio 
Franco. “O que 
há para lamen-
tar não são ape-
nas as mortes”, 
diz ele, “mas 
o número crescente de jovens que 
ficam paralíticos, que perdem capa-
cidade de trabalho devido a trauma-
tismo craniano, que têm membros 
amputados e tornam-se incapazes 
de sustentar uma família e precisam 
ser amparados, às vezes, por mais 
de 40 anos, pois deixam de ter con-

dições de prover seu sustento”.
A campanha foi desencadeada 

simultaneamente em cidades como 
Florianópolis, Salvador, Teresina, For-
taleza, Boa Vista, Porto Velho, Pal-
mas, Campo Grande, Araguaiana, 
Cuiabá, Rio de Janeiro, Brasília, São 
Paulo, Goiânia (segunda cidade 

SBOT realiza campanha 
de conscientização

As regionais da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) 
promoveram campanha visando a redução de acidentes envolvendo 

motocicletas

São Paulo
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com maior número de motocicletas, após São Paulo), 
Curitiba, Recife e Belo Horizonte. Em todas elas foram 
distribuídas cartilhas com o lema da campanha, “Moto-
ciclista Prudente Evita Acidentes”, e dicas de prevenção, 
preparadas em conjunto com o Ministério da Saúde, o 
Conselho Federal de Medicina, Academia Nacional de 
Medicina e Rotary Club do Brasil, que apoiam a cam-
panha.

Com mototáxi será pior 
Sérgio Franco explica o aumento dos acidentes com 

motocicletas como decorrência de uma conjunção de 
fatores. “Com a multiplicação de fábricas no território 
nacional e facilidades de financiamento, a moto pas-
sou a ser um meio de transporte rápido e barato para 
milhões de brasileiros que ainda não podem comprar 
um carro”, diz ele, e considera justa a opção. 

O problema é que essa massa de novos motoci-
clistas tem pouca experiência, abusa da velocidade e 
das ultrapassagens perigosas. O motociclista é pouco 
identificado pelo motorista de carro e isso faz com que 
a frota de motos, muito menor que a dos automóveis, 
cause 57,8% dos acidentes, conforme informações da 
Organização Mundial de Saúde e do SUS, em 2009. 
“E a situação está cada dia pior”, diz o especialista. 
“Nem o governo ajuda, pois ao autorizar, sem regula-
mentação, o funcionamento dos mototáxis, aumenta 
o risco, que já é alto.”

 “É preciso que os motociclistas sejam vistos e utili-
zem capacetes e coletes com refletores, que sejam cria-
das pistas seletivas para motos e uma série de outras 
medidas que minimizem os acidentes”, defende Sérgio 
Franco. Para ele, teria que haver maior treinamento 
dos candidatos a dirigir moto, muito mais fiscalização 
e restrições que só permitam a alguém trabalhar como 
motoboy, por exemplo, após dois ou três anos de expe-
riência como motoqueiro, com treinamento intenso 
para pilotagem e pilotagem defensiva.

 “Sem isso, as motos continuarão a ser quase seis 
vezes mais perigosas que os automóveis, o que resulta 
em estatísticas como as que mostram que 57% das 
internações hospitalares por acidentes de trânsito são 
de motociclistas, responsáveis não apenas pela própria 
morte, mas por parte dos 28% de mortes por atropela-
mento de pedestres.” 

A campanha será perma-
nente em todos os esta-
dos. “Essa ação foi ape-
nas o pontapé inicial 
de uma grande ação 
e preocupação de 
todos os ortopedistas 
brasileiros”, conclui o 
presidente da Comis-
são de Campanhas 
Públicas e Responsabi-
lidade Social.  

Ceará 

Minas Gerais 

Mato Grosso do Sul 

Rondônia 
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“Essa foto é do pôr do sol da Avenida Lito-
rânea, em São Luís do Maranhão. Aproveitem 
essa linda imagem. Venham conhecer a cidade 
e desfrutar dela.”   

Sabrina de Oliveira Linhares
São Luis, MA

“Em janeiro de 2008, em uma viagem pelo 
Chile, visitei a Ilha de Páscoa, um paraíso que 
poucos conhecem e que eu tive esse prazer. Mas 
o mais bonito e impressionante é ver esse pôr 
do sol em um lugar que não dá para falar que o 
sol morre e sim saiu de cena.  Se eu entrasse na 
foto estragaria a beleza.”   

Jefferson de Decco Teixeira
Rio de Janeiro, RJ

“Foto do fim de tarde à beira de um açude 
(lagoa) na cidade de Taperoá, no Cariri paraibano, 
distante aproximadamente 200 quilômetros de 
João Pessoa. Esse, com certeza, é o pôr do sol 
mais belo que já vi. Taperoá é a terra de Ariano 
Suassuna, onde já foram gravados dois seriados 
da Rede Globo: A Pedra do Reino e O Auto da 
Compadecida.” 

Jocemir Paulino
Recife, PE

O pôr do sol 
mais lindo 
que eu já vi



Tema da próxima edição: 
“O melhor amigo do homem”

Dica enviada pelo ortopedista Jorge Guilherme Schimidt Júnior de Ribeirão Preto, SP. 
Não deixe de participar. Envie suas fotos e depoimento para o e-mail: imprensa@sbot.org.br.
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“O pôr do sol mais lindo que já vi foi num 
belo momento quando estive no Rio de Janeiro 
em julho deste ano, participando do ORTRA. 
Era um entardecer lindo. Saí do Congresso com 
minha esposa e fomos a um dos pontos mais 
românticos da Cidade Maravilhosa, a Pedra do 
Arpoador. É claro que voltaremos ao Rio para o 
41º CBOT.” 

Allan Garcês
São Luis, MA

“Sou residente de TO do IJF em Fortaleza, Ceará, 
e nessa foto está meu pôr do sol mais bonito. Esta-
mos eu e minha noiva à beira-mar na bela praia 
de Fortim (próximo de Canoa Quebrada), quando 
comemorávamos mais um aniversário de namoro. 
Nesse dia, tudo ajudou: o clima romântico, a brisa 
do mar com o barulho das ondas, o cenário mara-
vilhoso e, principalmente, o amor que um sente 
pelo outro. Temos mais de 10 mil fotos juntos ao 
longo de mais de cinco anos de união, mas essa 
foto, em especial, guardo com muito carinho. Me 
lembra uma bela tarde a dois!”  

Felipe Brasil
Fortaleza, CE

“Essa foto é de um pôr do sol que tirei em 

minha lua de mel, em Veneza, em fevereiro de 

2003. Foi um dia muito frio, era inverno e nevou 

no dia anterior. Estávamos muito felizes, foi um 

bom começo de casamento e a gente tem feito o 

possível até aqui para manter o clima bem legal. 

Já são duas crianças e a vida segue, na busca de 

bons momentos e mais alegria. Acho que podem 

servir de estímulo para outras pessoas se anima-

rem a viajar por aí.” 
Paulo Cruz
Mococa, SP



Foco na notícia

Depois de 20 anos de aulas 
de História, Heródoto Barbeiro 
sucumbiu ao desejo de virar jor-
nalista. Com mais de 40 anos de 
idade mudou de posição na sala 
de aula. Saiu da frente e se mistu-
rou com os alunos. Deixou de falar 
e escrever no passado e aprendeu 
a falar e a escrever com os verbos 
no presente. Para ele, uma bela 
mudança. Ao invés de olhar para 
trás, iniciou um treino de olhar o 
que acontecia em sua volta e o que 
era ou não notícia para divulgá-
la. Essa é a missão do jornalista. 
Atualmente, Heródoto Barbeiro é 
jornalista da CBN e da TV Cultura, 
articulista em jornais, revistas e 
internet e gerente de Jornalismo 
do Sistema Globo de Rádio de São 
Paulo. Na posição de entrevistado, 
ele conta à reportagem do Jornal 
da SBOT quais são as principais 
ferramentas para uma boa entre-
vista e como um jornalista deve 
se comportar para obter uma boa 

matéria. Ele ressalta ainda que seu 
principal compromisso é com a 
ética e com informar o público da 
maneira mais clara possível. 

Você se considera neutro no 
exercício da profissão? isso é 
possível?

Não há jornalismo neutro. Há a 
busca diária da isenção, que é um 
conceito dinâmico. Imparcialidade 
só seria possível se o jornalista 
não vivesse em sociedade e não 
sofresse influência do meio. A isen-
ção garante o respeito ao direito 
do contraditório, interesse público, 
presunção de inocência etc.

Quando você sabe que a res-
posta de um entrevistado não 
é verdadeira, como reage? 
Acha justo publicar ou ir ao ar 
mesmo assim?

 Todos têm o direito de apresen-
tar sua versão do fato. Cabe ao 
jornalista apurar a notícia e con-

trapor perguntas que possam des-
menti-lo. Contudo, é bom lembrar 
que entrevista não é debate.

 
Numa entrevista feita pelo 

Chico Pinheiro à então ministra 
Marta Suplicy, ele a provocou 
até que ela teve uma reação 
inadequada, que posterior-
mente foi amplamente explo-
rada pela mídia. Você acha que 
o jornalista tem o direito de 
(ou deve) assumir esse papel 
quando discorda da resposta? 

O entrevistado deve saber que 
tudo o que disser em uma entre-
vista pode ser usado na matéria. 
Tem o direito constitucional de não 
responder o que julgar irrelevante. 
Quem avalia é o público. Um dos 
pressupostos de um governante é 
estabilidade emocional e o público 
tem o direito de saber. Por sua vez, 
se o jornalista ultrapassar o limite 
da ética também vai ser avaliado 
pelo público. 

Heródoto Barbeiro no estúdio da TV Cultura 
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Qual foi a pior e a melhor 
entrevista que você já fez? 

A pior foi aquela em que não con-
segui que o entrevistado não fugisse 
do conteúdo e a melhor é quando o 
entrevistado dá uma notícia inédita, 
no jargão, um furo jornalístico. 

       
Já foi dito que os jornalistas 

preferem notícia ruim porque 
vende mais. O que você respon-
deria a alguém que lhe fizesse 
essa afirmação? 

Jornalista não procura, nem tem 
interesse em má notícia. O que quer 
é notícia inédita, relevante, de inte-
resse público.

Uma das preocupações no meio 
médico-científico é com a falta 
de conhecimento de determi-
nados jornalistas sobre o tema, 
por vezes levando a informações 
inexatas ou até deturpando a 
resposta do entrevistado. Alguns 
cientistas até se recusam a con-
ceder entrevistas para alguns 
veículos. Como ter a garantia de 
que a informação chega ao cida-
dão da forma correta? 

A garantia é o compromisso ético. 

Se o veículo erra, perde credibilidade 
e deve ser punido pelo seu público.

É comum haver “pressão” dos 
meios de comunicação para que 
os jornalistas “relevem” certos 
temas ou que “preservem” deter-
minados entrevistados, sobre-
tudo no campo da política. isso 
já aconteceu com você? Como 
reagiu?

 Pressão é própria do regime 
democrático. Cabe ao jornalista se 
aparelhar para enfrentá-la. Todos 
sofrem pressão, contudo a guerra 
pela obtenção da notícia é feita de 
várias batalhas. Vitórias e fracassos 
se sucedem.

O presidente do Senado, José 
Sarney, afirmou mais uma vez 
que a imprensa o está perse-
guindo. Você está?

 A imprensa não é polícia, nem 
promotor, nem capitão-do-mato. 

O que você gosta de fazer 
quando não está no estúdio gra-
vando? Quais são seus passa-
tempos?

 Tenho uma reserva ambiental 
(RPPM) em Taiaçupeba, na Serra do 
Mar de Mogi das Cruzes, onde par-
ticipo de uma ONG ambientalista. É 
o meu refúgio.

A SBOT tem quase 10 mil orto-
pedistas. Que mensagem teria 
dar aos membros da Sociedade?

 É importante que os médicos 
participem das reportagens e sai-
bam distinguir a diferença entre 
jornalismo e entretenimento. É pre-
ciso melhorar a comunicação, o que 
é bom para a população e cobrar 
isenção e ética dos jornalistas, o que 
também melhora o jornalismo.
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Muito mais que um celular
Além de fazer ligações, um smartphone oferece uma gama de serviços
como tirar fotos, gravar vídeos e acessar a internet de alta velocidade

Muito mais 
que um celular, 
atualmente os 

smartphones são 
a combinação 

de duas classes 
de dispositivos: 

os celulares e 
os assistentes 

pessoais. Hoje, 
mesmo os aparelhos 

relativamente 
simples são capazes 

de navegar pela 
web através de 

conexões 3G ou 
Wi-Fi, rodar emails, 

fazer chamadas 
VoIP via SIP ou 

Skype, servir como 
player de música, 
tirar fotos, exibir 
e gravar vídeos, 

além de servir de 
navegador GPS. 

Os aparelhos 
também oferecem 
a possibilidade de 
instalar aplicativos 

adicionais, 
permitindo que 

sejam executadas 
outras funções. 

Essa combinação de 
serviços, programas 

e facilidades tem 
feito com que 

os smartphones 
tornem-se cada vez 
mais indispensáveis. 

Confira alguns 
dos últimos 

lançamentos de três 
empresas líderes no 

mercado:

iPhone 3G S 
Com novos recursos incríveis incluindo mais 
velocidade e melhor performance até o dobro 
da velocidade do iPhone 3G com maior duração 
de bateria, uma câmera de alta qualidade com 
3 megapixels e autofoco, gravação de vídeo 
fácil de usar e controle “hands free” por voz. O 
iPhone 3G S já vem com o novo iPhone OS 3.0, 
o sistema operacional para dispositivos móveis 
com mais de 100 novos recursos, como Cortar, 
Copiar e Colar, MMS*, Busca Spotlight, teclado 
em visão paisagem, entre outros. O iPhone 3G 
S oferece o dobro de capacidade dos modelos 
atuais, com opções de 16GB e um novo modelo 
com 32GB. Informações: www.apple. com.br

BlackBerry Storm 
O smartphone apresenta excepcional desempenho, 
uma incrível tela e riqueza de recursos, incluindo GPS, 
navegador web, recursos avançados de multimídia, 
câmera e robusta capacidade de mensagem. Possui 
tela colorida de 3,25 polegadas e alta resolução (480 
x 360 pixels a 184 ppp). Com uma solução multimí-
dia completa, o BlackBerry Storm vem com cartão 
Micro SD/SDHC de 8 GB e dispõe de um media player 
que comporta uma grande variedade de formatos de 
música e vídeo. Apresenta câmera de 3,2 megapixels 
com zoom variável, foco automático e um poderoso 
flash que também proporciona iluminação contínua ao 
gravar vídeos. Informações: www.blackberry.com.br

Nokia N85 
O dispositivo tem funcionalidades que incluem uma 
câmera de 5 megapixels com lente Carl Zeiss e flash de 
LED duplo, vídeo com qualidade similar a DVD (30 qua-
dros por segundo), transmissor FM, geotagging (que 
permite a marcação geográfica das fotos e vídeos pro-
duzidos), Wi-Fi/WLAN e bluetooth A2DP, entre outras 
características. O modelo conta também com GPS inte-
grado com Nokia Mapas 2.0. Memória de 8GB e tela 
OLED. Informações: www.nokia.com.br
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Quem ganha mais paga mais
Esse é um assunto que há muito 

precisa ser discutido, tendo como 
objetivo diminuir um pouco a 
revolta que sentimos quando aten-
demos pacientes com maior poder 
aquisitivo e que, no entanto, pagam 
através do convênio um valor por 
consulta muito abaixo do que pode-
ria ser pago pelo nosso serviço.

Esses pacientes têm o direito de 
se internarem em apartamento 
pagando 100% a mais pelos nossos 
honorários. Nada mais lógico que os 
convênios nos paguem o dobro do 
valor da consulta e procedimentos 
ambulatoriais, já que são facilmente 
identificáveis.

Invariavelmente são indivíduos 
de maior poder aquisitivo, como 
empresários, profissionais liberais, 
membros de sindicatos patronais, 
executivos de grandes empresas, 
enfim, indivíduos que jamais se 

internariam em enfermaria, muito 
pelo contrário.

Nos planos de saúde, a Unimed, 
em primeiro lugar, poderá fornecer 
aqueles segurados em cujo cartão 
consta o tipo de acomodação. Os 
outros planos de saúde, além das 
seguradoras, as empresas de auto-
gestão e a medicina de grupo, não 
devem ter dificuldade de identificar 
quais têm direito de internação em 
apartamento.

No nosso Código de Ética, está 
bem claro que o médico deve fixar 
seus honorários de forma come-
dida, cobrando menos dos que não 
podem pagar muito e mais daque-
les que ganham mais. Está claro 
que, mesmo recebendo 100% da 
consulta, estamos muito longe do 
que deveria ser pago pelos nossos 
honorários, já que sabemos que, em 
São Paulo e outras grandes cidades, 

pagam até cinco vezes o valor da 
consulta e honorários.

É clássica a cena de espanto 
dos nossos pacientes quando lhes 
informamos quanto recebemos por 
uma consulta ou um procedimento. 
Nada contra que viagem regular-
mente ao exterior, que tenham um 
ou mais carros importados, que 
tenham direito a inúmeros planos 
de saúde e seguradoras, pois não 
têm culpa da situação a que o 
médico foi relegado.

Temos certeza de que, num pri-
meiro momento, possa parecer 
muito difícil colocar isso em prática, 
porém o valor a ser despendido pelo 
plano é insignificante e poderá ser 
implantado, principalmente com o 
apoio do segurado e a satisfação do 
médico.

George Bitar
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Benefício aos 
associados

Parceria resulta em 2 mil membros 
cadastrados e oferece gratuitamente uma 
série de benefícios aos ortopedistas

O Online Doctor é um sistema de controle de consul-
tórios médicos via internet. Através dele, o ortopedista 
tem controle do agendamento de suas consultas, acesso 
ao histórico de seus pacientes e pode emitir prontuá-
rios eletrônicos para discutir algum caso ou buscar uma 
segunda opinião.

Além disso, o médico pode ainda armazenar imagens 
associadas ao paciente, tornando a consulta mais rápida, 
preparar e enviar as guias do TISS, ter o controle dos 
pagamentos feitos pelos pacientes e até mesmo pelos 
convênios, entre outros serviços.

Os dados enviados são armazenados e trafegam com 
segurança total, deixando o usuário despreocupado em 
relação ao arquivamento de suas informações. Para utili-
zar o sistema, basta estar conectado à internet de qual-
quer computador, pois não é necessária a instalação de 
nenhum programa.

O sistema conta ainda com uma versão offline, que 
pode ser instalada no computador ou na rede do escritó-
rio médico. Quando a internet cair, o sistema continuará 
funcionando e os dados serão gravados no servidor e 
atualizados assim que o sistema reconectar-se. 

Para se cadastrar no Online Doctor, o ortopedista deve 
acessar a página www.onlinedoctor.com.br, clicar no 
link “Cadastro”, marcar a opção “SBOT” e seguir pre-
enchendo as informações solicitadas. Qualquer dúvida, 
basta ligar no atendimento ao usuário, pelo telefone 
0800 283 3905.

Santa Casa de São 
Paulo lança livro

A Santa Casa de São Paulo, em parceria com a Facul-
dade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 
(FCMSCSP) e o Centro de Estudos e Pesquisas Waldemar 
de Carvalho Pinto, lançou o livro Ortopedia e Traumato-
logia – Conceitos Básicos, Diagnóstico e Tratamento, a 
fim de agregar conhecimentos e ensinar o “caminho das 
pedras” para estudantes e residentes. 

O texto abrange conceitos gerais, propedêutica, gené-
tica, oncologia, metabolismo ósseo e demais afecções 
do aparelho locomotor. A experiência dos autores, 
somada ao objetivo de excelência no ensino, resultou 
em um conteúdo de fácil leitura e excelente informa-
ção científica: um guia prático para rápida consulta que 
contempla todos os temas que um ortopedista precisa 
dominar para aprimorar seu exercício profissional. Essa 
segunda edição, revista e ampliada, vem confirmar por 
que a Santa Casa de São Paulo se firma como um verda-
deiro centro formador de ortopedistas, tanto generalis-
tas como especialistas.

Novo Código de Ética
No dia 24 de setembro foi publicado, no Diário Ofi-

cial da União, o novo Código de Ética Médica, após dois 
anos de debates com diversas entidades e especialistas e 
a análise de 2.677 sugestões encaminhadas por médicos 
e entidades organizadas da sociedade. 

Segundo o vice-presidente do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e coordenador da Comissão Nacional 
de Revisão do Código de Ética Médica, Roberto d’Ávila, 
o principal objetivo do novo documento é atualizar as 
informações sobre os deveres dos profissionais da área.  

Roberto D’Ávila também ressalta que o novo Código 
é uma vitória da sociedade, que “em parceria com os 
médicos construiu um agir responsável e ético”. O vice-
presidente do CFM explica ainda o objetivo da revisão: 

“A intenção foi aperfeiçoar o que já existia. E o Código 
ficou muito melhor, aumentando a autonomia dos 
pacientes, alertando os médicos para os conflitos de 
interesse e incorporando as responsabilidades médicas 
à questão das novas técnicas em saúde e suas repercus-
sões éticas”.

Osmar Avanzi (segurando o livro) entre colegas da Santa Casa 
durante o lançamento
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Homenagens

No dia 10 de setembro, na Santa Casa de São Paulo, 
Cláudio Santili foi homenageado pela Diretoria da 
Irmandade. Com a presença de amigos, familiares e 
médicos, o ortopedista descerrou sua foto na parede de 
ex-diretores. A homenagem foi feita devido aos servi-
ços prestados como diretor à Santa Casa no período de 
2005 a 2008.    

Durante Reunião de Diretoria da SBOT, realizado no dia 
18 de setembro, foi a vez de Tarcísio Barros ser home-
nageado pelos colegas ortopedistas. Com o auxílio de 
Romeu Krause, atual presidente da Sociedade, Tarcísio 
Barros, ex-presidente da SBOT em 2008, descerrou sua 
placa na parede de ex-presidentes.  

Sucesso no 
Lançamento do 42° 
Congresso da SBOT

No dia 1O  de outubro em São Paulo, foi realizado o 
Lançamento do 42° CBOT para laboratórios e empresas 
parceiras da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia (SBOT). O 42° CBOT será realizado no Centro de 
Convenções Ulisses Guimarães em Brasília, de 13 a 15 
de novembro de 2010. “Vamos proclamar a maioridade 
e a excelência da Ortopedia brasileira junto com a Pro-
clamação da República, no dia 15 de novembro, na capi-
tal do Brasil”, lembra Cláudio Santili, presidente eleito 
da SBOT no ano de 2010. Segundo Paulo Lobo, presi-
dente do 42° CBOT, o evento foi um sucesso. “Estiveram 
presentes 25 empresas e dessas, 15 já realizaram suas 
pré-reservas para o evento. Isso é muito positivo para 
o nosso Congresso”, comemora. Para João Eduardo 
Simionatto, vice-presidente do 42° CBOT, o congresso 
proporcionará uma excelente troca de experiências entre 
os ortopedistas, além da oportunidade do turismo arqui-
tetônico que Brasília oferece. “Elaboraremos uma exce-
lente programação científica e teremos uma grande área 
de exposição. Tenho certeza que os colegas se surpreen-
derão com o 42° CBOT”, finaliza.

Cláudio Santili  durante homenagem na Santa Casa 

Evento reuniu parceiros da SBOT

Tarcísio Barros (ex-presidente da SBOT) e Romeu Krause 
descerram foto na sede da SBOT, em SP 

Da esquerda para direita: Paulo Lobo, Cláudio Santili e João 
Eduardo Smionatto durante o lançamento do 42º CBOT





Santa Catarina 
Ortopedistas reunidos no XVI SULBRA 

Abertura do evento contou com participação de Flamarion dos 
Santos Batista, Tarcisio Crócomo, Valdir Steglich, Luiz Henrique 
da Silveira, Fábio Dal Molin, Osvandré Lech e José Francisco 
Bernardes

A cidade de Joinville foi a sede do XVI SULBRA – Con-
gresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia 2009, 
que aconteceu de 4 a 6 de setembro no Centro de Even-
tos Cau Hansen. O principal fórum da especialidade na 
Região Sul teve um público de aproximadamente 400 
ortopedistas, numa participação igualitária entre os Esta-
dos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O 
presidente do Congresso e presidente da SBOT-SC (Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional 
Santa Catarina), Valdir Steglich, comemorou com os con-
gressistas os destacados resultados alcançados. “Foi pre-
ciso vencer alguns desafios para a realização do evento, 
como a pandemia da gripe A (H1N1) e dificuldades de 
mobilizar parcerias para o financiamento das atividades, 
mas isso tudo tornou as conquistas ainda maiores. Foram 
três dias de um intenso intercâmbio de conhecimentos, 
experiências e atualização científica, engrandecendo 
ainda mais o exercício da Ortopedia em nosso país. Esta-
mos orgulhosos de ter acolhido em nossa casa um con-
gresso de tamanha importância e resultados.”

Ceará 
SBOT-CE realiza XIV COTECE 

A Regional Ceará (SBOT-CE) realizou nos dias 24 a 26 
de setembro o XIV Congresso de Ortopedia e Traumato-
logia do Estado do Ceará (XIV COTECE). Presidido pelo 
traumato-ortopedista Sá Júnior, o evento abordou temas 
como trauma no esporte, trauma na infância, cirurgias 
minimamente invasivas e artroplastias de quadril, joelho 
e ombro, envolvendo casos que fazem parte do coti-
diano dos especialistas, com uma abrangência da trau-
mato-ortopedia como um todo. Segundo o presidente 
da SBOT-CE, Marcelo Cortez, o Congresso contou com 
discussões importantes: “A SBOT-CE realizou um evento 
em que os ortopedistas cearenses puderam reciclar seus 

Amazonas 
Eventos da Regional 

Vanderson Araújo (à esquerda) com participantes e convidados 
do Vi Congresso Amazônico de Ortopedia e Traumatologia 

Foi realizado, nos dias 6, 7 e 8 de agosto, o VI Con-
gresso Amazônico de Ortopedia e Traumatologia e a XI 
Jornada de Ortopedia e Fisioterapia da Região Norte. 
Com participação de cerca de 180 profissionais, o evento 
teve palestras de Kodi Kojima, Marcos Sakaki e Mauro 
Jardim, além de colegas do Amazonas. 

De 15 a 18 de agosto, a Regional Amazonas realizou, em 
conjunto com o Serviço de Ortopedia do Hospital Universi-
tário Getúlio Vargas (HUGV), a Semana da Ortopedia, onde 
foram realizadas palestras com apresentações de artigos 
da Revista Brasileira de Ortopedia (RBO), além de trabalhos 
desenvolvidos por residentes e aulas de preceptores. 

Em setembro, a SBOT-AM também apoiou um 
workshop ministrado por Kodi Kojima nos dias 18 e 19, 
voltado para os residentes. Para finalizar, houve ainda 
uma festa em comemoração ao Dia do Ortopedista na 
noite de 19 de setembro. 

JO
R

N
A

L 
d

A
SBOT

32 Setembro / Outubro 2009

Es
pa

ço
 d

as
 R

eg
io

na
is

 
 

Rondônia 
I Jornada de Trauma 

A Regional Rondônia da SBOT realizará em outubro a 
I Jornada de Traumatologia de Rondônia. Participarão do 
evento os ortopedistas do Estado, além de profissionais 

conhecimentos a respeito das práticas mais comuns, 
além de proporcionar um momento de confraternização 
entre os participantes”, disse.
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Mato Grosso do Sul  
Jornada do Centro-Oeste 

Da esquerda para a direita: Robson Azevedo, Juscelener 
(radiologista), Marcos Henrique Marini, Fábio dos Santos 
Magalhães, Cláudio Marcos Mancini Júnior, Emerson Vieira, M. 
Pontes e Celso Jorge C. Mendonça

Nos dias 18 e 19 de setembro, foi realizada a VI Jor-
nada de Ortopedia e Traumatologia do Centro-Oeste, na 
cidade de Jardim (MS). Com participação de renomados 
ortopedistas, colegas do interior e representantes e auto-
ridades, o evento foi considerado um sucesso por todos.  

SBOT – MS mobiliza classe médica
Visando a valorização do ato médico e lutando por 

melhor remuneração, a Regional de Mato Grosso do Sul 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT-MS), lidera grandes mobilizações da classe médica. 

Segundo Cláudio Mancini, presidente da SBOT-MS, os 
honorários atualmente praticados encontram-se muito 
aquém dos valores sugeridos pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) na última edição da CBHPM. “Por esse 
motivo, iniciamos uma campanha, agregando as especia-
lidades médicas mais organizadas e unidas para retomar 
as negociações com os planos de saúde”, explica. 

Em primeira oportunidade, compareceram os repre-
sentantes das especialidade de Endoscopia Digestiva, 
Anestesiologia, Radiologia e Dermatologia. Porém, as 
cooperativas de Urologia, Oftalmologia, Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Vascular apoiaram a campanha após 
conhecimento das intenções. 

Mato Grosso   
Clube do Pé em Mato Grosso 

Evento proporcionou uma excelente troca de ideias e 
experiências

Foi realizado, nos dias 28 e 29 de agosto, o Clube 
do Pé em Cuiabá. Com discussão de casos clínicos, os 
ortopedistas falaram sobre tratamentos e possíveis difi-
culdades. Também foram apresentados temas relevantes 
e novas técnicas cirúrgicas em pé e tornozelo. Além da 
troca científica, o Clube do Pé proporcionou uma reunião 
entre antigos colegas e novas amizades foram feitas. 
A Regional MT agradece pela participação de Antonio 
Egydio, Décio Moraes e Walter Harris. 

O Sindicato dos Médicos foi consultado e foi enca-
minhado ao Ministério Público um documento formali-
zando a reivindicação de CBHPM vigente plena (5ª edi-
ção – consulta R$ 54,00). “Após a formalização, convo-
camos reuniões com a diretoria da União Nacional das 
instituições de autogestão em saúde (UNIDAS) e com a 
Cassems - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

Em reunião, a UNIDAS mostrou-se aberta à negociação. 
Porém, a Cassems, insinuando desunião da categoria e 
certeza da não adesão de alguns colegas, subestimou 
o movimento. Diante da resposta, a comissão reuniu-se 
e decidiu pela paralisação do atendimento aos usuários 
da Cassems, depois de cumpridos os requisitos legais e 
previamente informado o Conselho Regional de Medi-
cina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS). “Sabemos da 
substancial participação desses atendimentos na receita 
mensal de muitos ortopedistas, porém é importante 
vislumbrar o incremento do nosso rendimento com o 
requerido reajuste. Acreditamos que seja momento pro-
pício para pressionar a liderança que almeja ascensão 
política, não interessada em desagradar seu eleitorado”, 
pondera Mancini, pedindo também a colaboração e par-
ticipação de todos. 

do Acre e Amazonas. Já está confirmada a participação 
de Nilton Mazzer (USP-RP) e de Flavio Rabelo (GO). Na 
jornada serão abordados os diversos temas relacionados 
ao tratamento das fraturas, luxação de ombro, luxação 
de joelho, lesões tendíneas e de nervos periféricos. Tam-
bém está previsto um debate sobre Defesa Profissional, 
nos moldes sugeridos pela SBOT. O evento acontecerá 
nos dias 16 e 17 de outubro, no auditório do Conse-
lho Regional de Medicina – RO. Informações pelo e-mail 
sbot.ro@hotmail.com.
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Ortopedia Pediátrica  
Pré-Congresso 

Será realizado, no Hotel Windsor no Rio de Janeiro, o 
Pré-Congresso de Ortopedia Pediátrica. O evento já tem 
participação confirmada de Charlie Johnston, do Texas 
Scottish Rite Children Hospital de Dallas, Texas. 

VCOTCOB

Da esq. para a dir.: Sydney Haje, Alexandre Olmedo, Eduardo 
Simionatto, Ériko Filgueira, Augusto Braga, Romeu Krause e 
Cláudio Santili

De 13 a 15 de agosto de 2009, Brasília foi sede do V 
COTCOB, com aproximadamente 300 participantes. O 
evento, com elevado teor científico, foi um marco para a 
história da Ortopedia e Traumatologia do Distrito Federal e 
teve a presença de destacados nomes como o presidente 
da SBOT, Romeu Krause, o vice-presidente, Cláudio Santili, 
Hélio Fernandez, além de profissionais locais de destaque. 
O Comitê de Ortopedia Pediátrica e a SBOT-DF agradecem 
a participação de todos e se fortalecem para fazer de Bra-
sília a capital da Ortopedia Brasileira em 2010. 

Trauma Ortopédico
“Prezados colegas,
O Comitê do Trauma Ortopédico – Sociedade Brasileira 

do Trauma Ortopédico – realiza nos meses de setembro e 
outubro o recadastramento dos seus atuais associados e 
inicia uma campanha para filiação de novos membros. A 
reorganização de nossa SBTO permitirá a aproximação e 
atuação junto aos membros. Solicitamos contato via e-mail 
– comitedotrauma@gmail.com – para efetivar o recadas-
tramento e informações sobre filiação de novos membros. 

Até outubro, no Rio de Janeiro.
Diretoria da SBTO 2009” 

Reconstrução e Alongamento 
Ósseo  

“O Comitê Asami de Reconstrução e Alongamento 
Ósseo da SBOT convida a todos para participarem dos cur-
sos que ocorrerão durante o 41º CBOT. Serão dois cursos 
com princípios básicos na Correção de Deformidades e na 

Fixação Externa no Trauma. Além disso, haverá o Dia da 
Especialidade, em 2 de novembro, às 8h30, na sala Curi-
tiba, com temas interessantes e atuais. A programação 
se encontra no site Asami: www.asamifix.com.br. Infor-
mamos também que o jantar do Comitê será no sábado 
31/10/2009, às 21h, no Estrela Sul Botafogo, localizado no 
Plaza Shopping Botafogo. 

Não deixe de se programar também para o 4º Curso 
Teórico-Prático de Alongamento Ósseo e Reconstrução 
Ósteoarticular, que acontecerá de 7 a 11 de dezembro de 
2009 a bordo do navio Mistral.

Esperamos rever todos em breve no Rio de Janeiro.
 

Hilário Boatto
Presidente”

Medicina e Cirurgia do 
Tornozelo e Pé 

Garanta a sua participação no 4º Curso Teórico-Prático 
de Alongamento Ósseo e Reconstrução Osteoarticular. 
O evento acontecerá de 7 a 11 de dezembro de 2009, 
durante um cruzeiro a bordo do Mistral. Serão abordados 
temas como Correção de Deformidades, Fixação Externa 
do Pé, Traumatismo no Esporte, Tratamentos das Necroses 
no Pé, além de atualizações em cirurgia do pé. Confira o 
programa completo no site: www.abtpe.org.br.

Traumatologia Desportiva
Atividades do Comitê 

O Comitê de Traumatologia Desportiva participou, em 
2009, de diversos eventos regionais e projetos. Destaque 
para o Simpósio Internacional de Medicina Regenerativa 
e o evento realizado em parceria com a Universidade do 
Vale de São Francisco (UNIVASF), em Petrolina. O Curso 
de Medicina Esportiva da UNIFESP, realizado nos dias 2 
e 3 de outubro e coordenado por Carlos Andreoli, tam-
bém foi muito interessante, mesclando vários aspectos 
da Traumatologia Desportiva com a Fisiologia do Exercí-
cio. Outras duas importantes conquistas para o Comitê 
foram: elaboração do primeiro Consenso Brasileiro sobre 
Dor Perioperatório em Ortopedia e Traumatologia Despor-
tiva, em parceria com 20 colegas de diversas especialidades 
da SBOT, e a promoção do projeto “Parceiros Tratadores”, 
em parceria com 13 clínicas de Ortopedia e Traumatologia 
Desportiva do Brasil. Os dados preliminares serão apresen-
tados durante o 41º CBOT. Durante o 41º CBOT, o Comitê 
realizará a assembléia anual, com a apresentação dos 
resultados do Congresso de Belo Horizonte, votação das 
alterações do estatuto para o ano de 2010 e apresentação 
de propostas para o próximo ano. 
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Uma Prova da Amor
De Nick Cassavetes, 2009 - 103 min - Drama

A pequena Anna foi concebida para que sua medula óssea pudesse ajudar sua irmã mais velha 
Kate, que sofre de leucemia desde a infância. Anna passou treze anos submetida a muitas cirur-
gias, consultas médicas e transfusões para tentar prorrogar a vida de sua irmã. Mas tudo muda 
quando Anna resolve ter uma vida normal, não definida de acordo com as necessidades de Kate. 
Ela toma então uma decisão impensável pela maioria, que abalará sua família.

Água para Elefantes
De Sara Gruen (Editora Sextante; 352 páginas; R$ 39,90)

Desde que perdeu sua esposa, Jacob Jankowski vive em uma casa de repouso, cercado pelos 
fantasmas de seu passado. A partir de suas recordações, embarcamos na história do jovem Jacob, 
que, aos 23 anos, deixa tudo para trás e vai trabalhar num circo. É sob as lonas dos Irmãos Benzini 
que Jacob vai se apaixonar duas vezes: primeiro por Marlena, a bela estrela do número dos cavalos, 
e depois por Rosie, a elefanta aparentemente estúpida que deveria ser a salvação do circo. Água 
para Elefantes é tão envolvente que seus personagens continuam vivos muito depois de termos 
virado a última página.
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Horizontais: 
 2/K - Osso acometido pela Doença de Kienböck
 3/A - Proteína complexa que se fixa à actina e à tropomiosina
 8/C - Índice utilizado para ossificação da cartilagem de crescimen-

to do Ilíaco 
 8/J - Colete de perfil alto para tratamento conservador de escoli-

ose
 10/A - Nervo acometido na Síndrome do Pronador Redondo
 12/C - Teste específico para ruptura do tendão subescapular 

Verticais: 
 D/3 - Referência anatômica para a abordagem anterior da vérte-

bra C3 
 J/2 - Lábios fibrocartilaginoso que aumenta a concavidade no 

ombro
 L/8 - Menisco mais acometido no menisco discóide 
 N/7 - Lesão que ocorre a desinserção do lábio da glenóide da 

borda ântero-inferior  
 R/1 - Síndrome compressiva do ramo sensitivo do nervo radial 
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Ortopedista de Brasília
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Sabe o que estão 
fazendo dois 
ortopedistas 
olhando um 

Eletrocardiograma? 

Um estudo 
duplo-cego!
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 Ensino e Treinamento (CET): Wilson de Mello Alves Junior (presidente), 
Vincenzo Giordano Neto, João Baptista Gomes dos Santos, Jamil Faissal Soni, 
César Rubens da Costa Fontenelle, Rui Maciel Godoy Junior, Francisco Carlis 
Salles Nogueira, Alberto Naoki Miyazaki, José Luis Amim Zabeu. Educação 
Continuada (CEC): Marcelo Tomanik Mercadante (presidente), Marco Antonio 
Percope, Múcio Brandão Vaz de Almeida, Paulo Roberto B. de Toledo Lourenço, 
Maurício Kfuri Júnior, Hélio Jorge Alvachian Fernandes, Rogério Fuchs, Pedro 
Henrique Barros Mendes, Alexandre Fogaça Cristante, Gilberto Luís Camanho, 
Wilson Mello Alves Jr., Tarcísio E. P. Barros. Dignidade e Defesa Profissional: 
Robson Paixão de Azevedo (presidente), Carlos Alfredo Lobo Jasmin, Alceuleir 
Cardoso de Souza, Aloísio Fernandes Bonavides Júnior, Mário Jorge Lemos de 
C. Lobo, Lauro Cosme dos Reis Filho, Jorge dos Santos Silva, Luiz Egidio Costi, 
Hélio Barroso dos Reis, Hélio Jorge Alvachian Fernandes. Controle de Material 
Ortopédico: Sergio Yoshimasa Okane (presidente), Paulo Gilberto Cimbalista 
de Alencar, Helton Luiz A. Defino, Edison Noboru Fujiki, William Dias Belangero, 
Nelson Keiske Ono. Congressos: Romeu Krause, Arnaldo José Hernandez, 
Osvandré Luiz Canfield Lech, Renato Graça, Paulo Lobo Junior. Publicação e 
Divulgação: Romeu Krause, Flávio Faloppa, Arnaldo José Hernandez, Moisés 
Cohen, Gilberto Luís Camanho. Estatuto e Regimentos: Roberto A. Lima 
Santin, Kodi Edson Kojima, Jaime Wageck, Edison José Antunes, Marcelo 
Abagge. Campanhas Públicas e Responsabilidade Social: José Sérgio Franco 
(presidente), Miguel Akkari, Edílson Forlin, Élson Sousa Miranda, Leonardo Eulálio 
de Araújo Lima, Marcelo Guerra, Fábio Dal Molin. Tecnologia da informação: 
Eduardo Sadao Yonamine (presidente), Clark Masakazu Yazaki, Marcos Britto 
da Silva, Sérgio Zylbersztejn, Ricardo Ferreira de Oliveira Silva, José Olavo M. de 
Castro, Leonardo Cortes Antunes. Benefícios e Previdência Social: Ricardo 
Esperidião (presidente), Pedro Péricles R. Baptista, Elson Sousa Miranda, Idemar 
Monteiro da Palma, Itiro Suzuki. Conselho Editorial da RBO da SBOT: Gilberto 
Luís Camanho (presidente), José Sérgio Franco, Carlos Roberto Schwartsmann, 
Gildásio de Cerqueira Daltro, Tarcísio Eloy P. de Barros Filho, José Batista Volpon, 
Flávio Faloppa. Conselho Editorial do Jornal da SBOT: Moisés Cohen (editor-
chefe), Sandro da Silva Reginaldo, Olavo Pires de Camargo, Oyama Arruda Frei 
Caneca Jr., Jamil Faissal Soni, Márcia Uchoa de Rezende, George Bitar, Benno 
Ejnisman. integração das Regionais: Adalberto Visco (presidente), Francisco 
Machado, Chang Chia Pó, João Eduardo Simionatto, Ingo Schneider, Fernando 
Baldy dos Reis, João Mauricio Barretto, Marcelo Sternick. integração dos 
Comitês: Jorge dos Santos Silva (presidente), Edilson Thiele, Rene Jorge Abdalla, 
Michael Simoni, Luiz A. Munhoz Cunha, Luiz Carlos Angelini, Ney Coutinho 
Pecegueiro do Amaral. Assuntos AMB / CFM: Akira Ishida (presidente), 
Anastácio Kotzias Neto, Hélio Barroso dos Reis, Olavo Pires de Camargo, Marco 
Martins Amatuzzi, Roberto Lofti, Mario Jorge Lobo. Assuntos internacionais: 
Reynaldo Jesus Garcia (presidente), José Sérgio Franco, Patricia M. M. Barros Fucs, 
Neylor Pace Lasmar, Marcos E. Musafir, Fernando Baldy dos Reis. implantação 
do Selo de Certificação de Qualidade: Marcos Esner Musafir (presidente), 
Aires Duarte Junior, Gilberto Waisberg Roberto Attilio de Lima Santim, Nelson 
Keiske Ono, Luiz Carlos Sobânia, Luiz Roberto Gomes Vialle. Ex-presidentes: 
Roberto Santin, Gilberto Luis Camanho, José Sérgio Franco, Neylor Pace Lasmar, 
Walter Manna Albertoni, Arlindo Gomes Pardini, Marcos Esner Musafir, Tarcisio 
E. P. Barros Filho. Marketing: José Luiz Runco (presidente), Michael Simoni, 
Ricardo de Paula Leite Cury, Rene Jorge Abdalla. Políticas Públicas – SUS: Paulo 
Lobo Júnior (presidente), Mário Lúcio Heringer, Ronaldo Ramos Caiado, Caio F. 
Vicente da Silva, Verônica Fernandez Vianna, Henrique Mota Neto, Celso Luiz 
Dellagiustina, Silvio Mendes, José Edilberto Ramalho. Diretrizes 2009: Roberto 
Sérgio de Tavares Canto (presidente), Rodrigo Montezuma C. de Assumpção, 
Osvaldo Guilherme Nunes Pires, Marcos Sakaki, Epitácio Leite Rolim Filho, 
João Carlos Belotti, Marcos Britto. Estudos Epidemiológicos em Ortopedia 
e Traumatologia: Geraldo Motta Filho (presidente), Olavo Pires de Camargo, 
Marco Bernardo Cury Fernandes, Pedro Péricles Ribeiro Baptista, Guilherme 
Colares. Censo do Exercício em Ortopedia: Moisés Cohen (presidente), 
Itiro Suzuki, Marco Antonio Percope, Sergio Daher, Ney Coutinho Pecegueiro 
do Amaral. Ensino de Graduação em Ortopedia: Olavo Pires de Camargo 
(presidente), Flávio Faloppa, Osmar Avanzi, Celso Hermínio Ferraz Picado, Luiz 
Roberto Gomes Vialle, Isaac Sirota Rotbande, Saulo Monteiro dos Santos, William 
Dias Belangero, Luiz Roberto Stigler Marczyk, Hamilton da Rosa Pereira, Gildásio 
de Cerqueira Daltro, Marco Antonio Percope. Registro Nacional de Próteses: 
Luiz Carlos Sobânia (presidente), Luiz Sérgio Marcelino Gomes, Roberto Sérgio 
de Tavares Canto. Conselho Fiscal 2008: Arlindo Gomes Pardini, Hélio Barroso 
dos Reis, Geraldo Rocha Motta Filho, Caio Augusto de Souza Nery, Marcos Esner 
Musafir, Tarcísio E. P. Barros Filho.
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 Evento: XXIX Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia

 Data: 28 a 30 de Outubro de 2009
 Local: Porto     Portugal
 Site:: http://www.jasfarma.pt/noticia.php?id=1768

 Evento: 41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia - CBOT

 Data: 31 de Outubro de 2009 a 2 de Novembro de 2009
 Local: Rio Centro   Rio de Janeiro  RJ   Brasil
 Site: http://www.sbot.org.br
 
 Evento: XLV Congresso Chileno de Ortopedia e 

Traumatologia
 Data: 18 a 21 de Novembro de 2009
 Local:  Viña Del Mar     Chile
 
 Evento: XIII Congresso Baiano de Ortopedia e 

Traumatologia
 Data: 20 a 21 de Novembro de 2009
 Local: Fiesta Convention Center   Salvador  BA   Brasil
 
 Evento: 46º Congresso Argentino de Ortopedia y 

Traumatologia - AAOT
 Data: 29 de Novembro de 2009 a 4 de Dezembro de 2009
 Local: Salta     Argentina

 Evento: Congresso Internacional de Osteossíntese 
Endomedular e Jornada de Reabilitação do 
Paciente Traumatizado

 Data: 15 a 17 de Abril de 2010
 Local: Gramado  RS   Brasil
 Site: http://liveeventos.com.br
 
 Evento: VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro 

e Cotovelo
 Data: 13 a 15 de Maio de 2010
 Local: Campos do Jordão Convention Center   Campos do 

Jordão  SP   Brasil
 Site: http://www.cseventos.net
 
 Evento: 30º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
 Data: 13 a 15 de Maio de 2010
 Local: Minascentro   Belo Horizonte  MG   Brasil
 
 Evento: 16º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico
 Data: 20 a 22 de Maio de 2010
 Local: Hotel Deville   Cuiabá  MT   Brasil
 
 Evento: 23º COTESP - Congresso de Ortopedia e 

Traumatologia do Estado de São Paulo 
 Data: 10 a 12 de Junho de 2010
 Local: Centro de Convenções Frei Caneca   São Paulo     

Brasil






