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Editorial

Juntos somos mais fortes
Esta é a primeira edição do ano do Jornal da SBOT. Estamos
ainda no começo de 2020, mas não há como negar que vivemos
uma realidade diferente agora e que, provavelmente, seremos
impactados para sempre. Temos de estar atentos e conscientes
de que precisamos agir conforme o novo cenário mundial que se
desenrola. Mais do que nunca, me orgulho de ser ortopedista e
saber pertencer à mesma classe médica do nosso ministro, Luiz
Henrique Mandetta, que vem desempenhando um papel tão importante para o nosso país.
Importante também ressaltar a agilidade da SBOT em se antecipar na tomada de decisões, propondo soluções criativas e
necessárias neste momento de recessão. A celeridade da nossa
diretoria, com a redução do valor da anuidade em 2020, mostra a consciência do período e a preocupação com a classe ortopédica. Parabenizo a SBOT por levar aos associados, através
dos nossos outros canais de comunicação, informações sempre
atualizadas e baseadas nos órgãos oficiais, como o Ministério da
Saúde e o Conselho Federal de Medicina, sobre a pandemia do
COVID-19 que estamos enfrentando.
Parabenizo a Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da
SBOT, que conduziu o 49º TEOT de maneira exemplar. Temos
mais 691 ortopedistas formados e aprovados com o nosso Título
de Especialização, capacitados para atender à população. À CET
e à diretoria da SBOT, parabéns pela lisura em todo o processo:
desde a realização das provas no começo de março, em Campinas, até a divulgação dos resultados. Tudo ocorreu da melhor
forma possível.
Que as nossas Regionais e Comitês continuem fortes e atuantes durante este período. A situação mudou, mas tenho certeza
de que a vontade de fazer mais e melhor para o associado não.
Os Espaços dos Comitês e das Regionais mostram isso. Agradeço também aos nossos colunistas pelos artigos sempre pertinentes e que nos remetem ao orgulho de ser SBOT. Por exemplo, “Alguém muito além do Xerém”, de Cláudio Santili, mostra
a importância de reconhecermos o brilhantismo de professores
que nos antecederam. Digo o mesmo sobre o nosso colega Edison José Antunes, que recebeu o Prêmio Nicolas Andry durante
o 49º TEOT. Para finalizar, agradeço a confiança do nosso presidente, Glaydson Gomes Godinho, pelo privilégio de continuar
como editor-chefe do Jornal da SBOT. Muito obrigado!
Até a próxima edição e vamos em frente!
#SBOTValeSer
Fernando Baldy
Editor-chefe
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Acontece SBOT

Brasil passa a contar com mais 691
especialistas em Ortopedia
A SBOT anuncia a concessão do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia a 691 médicos de
todos os estados brasileiros, que foram aprovados no 49º TEOT, realizado de 5 a 7 de março em Campinas (SP). O exame contou com cinco provas diferentes e os candidatos foram avaliados por 480 examinadores, selecionados entre professores e preceptores das mais importantes universidades do Brasil e
dos serviços de Ortopedia credenciados pela SBOT.
As provas constaram de avaliação teórica com questões de múltipla escolha, de prova oral – na qual o
candidato teve de detalhar o procedimento que faria diante de uma situação ou um raio X apresentado
–, prova de anatomia, de habilidades, exame físico com voluntários se apresentando como “pacientes”, e
também de atitudes, para verificação da abordagem do candidato ao paciente, da forma de apresentar
as perguntas e da gentileza no atendimento.
Os títulos de Ortopedia começarão a ser emitidos pela Associação Médica Brasileira e o presidente da
SBOT, Glaydson Godinho, explica que essa prova é importante porque “se trata de uma avaliação completa do conhecimento e da capacitação do candidato a ortopedista”.
Para o presidente da SBOT, ao conceder o título de ortopedista a um médico, a SBOT está garantindo
à população brasileira que o detentor do título tem a qualificação necessária para dar a seus pacientes
um atendimento com o mesmo conhecimento e do mesmo nível que recebem os pacientes dos países
mais desenvolvidos.

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Acontece SBOT

VIII Fórum Regionais: debates sobre
a SBOT e as necessidades de cada
estado
No dia 4 de março, aconteceu o VIII Fórum Regionais SBOT no Hotel Transamérica Jardins, em
São Paulo, com a participação de representantes
das 27 regionais da SBOT. O fórum já faz parte da
agenda institucional da SBOT e tem por objetivo
proporcionar um encontro entre os representantes
da SBOT em cada estado, apresentar as atividades
da instituição, além de discutir as principais necessidades de todos os estados brasileiros relacionadas aos seus ortopedistas.
Glaydson Gomes Godinho, presidente da SBOT,
ressaltou na sua apresentação a importância da
unificação e da aproximação de todas as regionais.
“Gostaria de cumprimentá-los pela forma com que,
cada um de vocês, representando os seus estados,
tem participado da administração da SBOT de forma tão integrada e alinhada com a nossa estratégia
de valorização profissional”, disse.
Para a diretora das Regionais, Isabel Pozzi, o Fórum das Regionais é o momento mais importante
de debate sobre as necessidades e características
de cada estado. “É quando vocês têm a oportu-

nidade de ter um contato direto com todas as
áreas da SBOT”, enfatizou. Ela explicou ainda que
na gestão de 2020 as ações deverão ser regionalizadas. “Com uma comunicação e ações segmentadas, atuaremos nas regiões Norte, Nordeste,
Centro-oeste, Sudeste e Sul, atendendo às particularidades locais”, ressaltou Isabel.
O fórum foi dividido em dois módulos. Na primeira parte, no período da manhã, os representantes das regionais discutiram as melhores formas de fazer a comunicação regionalizada através
de uma atividade prática conduzida por Antonio
Almeida, consultor da SBOT. Organizados em grupos, os representantes elencaram as suas necessidades e os principais caminhos para criar mais
visibilidade à SBOT.
No período da tarde, foram apresentadas as
principais áreas da SBOT e os trabalhos realizados
na Comissão de Educação Continuada, Preceptores, Valorização Profissional, Campanhas Públicas,
Comunicação e Marketing, Jovem Ortopedista e
Políticas Médicas e SBOTPrev.

Presidentes das Regionais e membros da diretoria no final do Fórum
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FLAT SPEAKER

COMUNICADO
AOS SÓCIOS SBOT
Sensível ao problema de todos os seus associados, que se encontram impedidos de trabalhar em função do Coronavírus, e cientes da nossa responsabilidade de oferecer soluções para minimizar as dificuldades financeiras de todos neste momento difícil, a Diretoria da SBOT decidiu:
 REDUZIR o valor da Anuidade 2020 para R$ 400
 PRORROGAR o prazo de pagamento por 90 dias
O pagamento poderá ser feito em até 12 vezes no cartão e se realizado até o dia 30 de junho, os ortopedistas não perdem o acesso aos serviços oferecidos ao sócio quite: descontos no Clube de Benefícios,
Seguro de Responsabilidade Civil, Vídeos Cirúrgicos, Aulas e Cursos Online, entre outros. Para aqueles
que já quitaram o valor integral, também não há com o que se preocupar porque, se desejarem, ficarão
com crédito para ser utilizado na inscrição no Congresso Anual, em Florianópolis, ou abater do valor da
Anuidade em 2021.
Consciente de que a redução no valor da anuidade só será financeiramente sustentável com o corte de
outros projetos, a Diretoria decidiu pelo cancelamento de diversas atividades e projetos, com expressiva
redução de custo:
 Eventos internacionais:

 Plataforma Rima:

R$ 189.000/ano

R$ 327.600/ano

 Reuniões presenciais:

 Impressão/postagem RBO-JSBOT:

R$ 306.000/ano

R$ 380.000/ano

Estas e outras medidas foram adotadas com o máximo cuidado e responsabilidade para não deixar os
sócios sem alternativas: a consulta a periódicos científicos poderá ser feita em outras bases de dados
disponíveis no Brasil e no mundo; as reuniões de trabalho serão realizadas normalmente, porém, no ambiente virtual; a RBO e o Jornal da SBOT continuarão sendo disponibilizados pela Internet.
As medidas são temporárias e valem somente para 2020, mas foram compartilhadas com as diretorias
eleitas para 2020 e 2021, editores do JSBOT e RBO e presidentes de Comissões, Regionais e Comitês de
Especialidades, e todos, sem exceção, manifestaram apoio integral e irrestrito às decisões da SBOT. Tais
fatos demonstram a maturidade institucional e a união dos líderes da Ortopedia brasileira.
Estamos certos de que superaremos estes momentos difíceis e que, muito em breve, voltaremos à
normalidade nas nossas atividades institucionais e profissionais, mas precisamos do engajamento e a
compreensão de todos os sócios para que a SBOT saia deste processo ainda mais forte e unida.
Estamos trabalhando por você.
#SBOTValeSer
Glaydson Godinho
Presidente

Ivan Chakkour
Secretário-geral

Carlos Fernandes
Tesoureiro

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Assista ao Fórum SBOT
realizado no 49º TEOT

Já está disponível no YouTube da SBOT (SBOT Nacional) o Fórum da SBOT realizado no dia 5 de
março com o tema “Residência Médica e a política médico-parlamentar na Ortopedia”. O encontro teve
a participação de importantes convidados do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de
Residência Médica (CNRM), deputados e representantes da Frente Parlamentar de Medicina. Dividido em
quatro blocos, no vídeo você poderá acompanhar apresentações e debates sobre assuntos pertinentes
à carreira médica e, principalmente, ortopédica.
#SBOT #SBOTValeSer

Comissão de
Preceptores trará
inovação para a
SBOT em 2020
Planos da Comissão de Preceptores englobam
projetos de mentoria, ensino baseado em competências e a realização de cursos de aperfeiçoamento em todas as regiões do país
A Comissão de Preceptores da SBOT de 2020
teve sua primeira reunião presencial em 17 de janeiro de 2020, na sede da SBOT, em São Paulo.
Entre os tópicos discutidos, estiveram o foco nos
projetos inovadores de mentoria, o ensino baseado em competências e a realização de cursos de
aperfeiçoamento.
Adriano Mendes, membro da Comissão de Preceptores, falou sobre o projeto de mentoria que
a comissão pretende implementar neste ano nas
cinco regiões do país: “Através da Mentoria, proporcionaremos aos nossos preceptores a oportunidade de conhecer um novo método de capacitação dos nossos residentes”. Ainda segundo
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Adriano, a Mentoria traz diversos benefícios para
todos os envolvidos, como desenvolvimento de
talentos, motivação dos residentes e aumento
da qualidade de vida. “Além de ampliar a rede de
contatos, o vínculo entre os preceptores e residentes e o amadurecimento profissional”, acrescentou.
O ensino baseado em competências foi outro
tema amplamente discutido pela comissão, e a matriz de competências foi apresentada por Marcelo
Guerra, presidente da comissão, que ressaltou que
as ações regionalizadas para os preceptores serão
extremamente importantes. “Para isso, manteremos contato direto com a Diretoria das Regionais
para definir a realização dos Cursos de Aperfeiçoamento do Preceptor em Ortopedia e Traumatologia
(CAPOT) conforme a necessidade de cada estado.
Nossa meta é levar um curso de aperfeiçoamento
para cada região do Brasil”, ressaltou Guerra.

Campanha Pública

Ortopedistas
vão às ruas para
a campanha
Carnaval Sem
Traumas
A campanha, que teve a participação de todas as regionais da SBOT,
teve como objetivo orientar a população na expectativa de nova
redução do número de mortes e feridos no feriado de Carnaval
“Há dois anos, tivemos 103 mortos e 1.569 feridos no Carnaval e, no ano passado, o total baixou para 83 mortos e 1.464 feridos”, diz Jean
Klay, ortopedista responsável pelas campanhas
da SBOT, citando os números registrados nas
rodovias federais. O médico atribui a redução à
conscientização dos motoristas. O diretor de Comunicação da SBOT, Wagner Nogueira da Silva,
insiste, porém, que não basta o motorista evitar a
bebida e obedecer às regras de trânsito. “O bom
motorista é frequentemente vítima de outro, que
pode estar dirigindo alcoolizado e mesmo drogado”, lembra ele. “Por isso é vital a chamada direção defensiva, guiar prestando muita atenção
nos carros próximos, pois é deles que pode vir o
perigo”, alerta.

Acre

Amazonas

Goiás

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

9

Carnaval Sem Traumas

Preparação adequada
A campanha dos ortopedistas não esteve voltada
apenas para as estradas. Os folhetos que todas as regionais da SBOT divulgaram em seus estados recomendavam o alongamento e aquecimento do corpo e
os principais cuidados com a saúde nos dias de folia.
Wagner Nogueira diz que é muito importante
prestar atenção aos sinais dados pelo próprio corpo:
“Uma dor no joelho que começa durante o samba
é sinal de que o corpo está sendo muito exigido e
que está sofrendo desgaste; é sinal de que é preciso
parar ou pelo menos dar uma pausa para descanso”.

Belo Horizonte

A campanha teve participação de todas as regionais da SBOT, que levaram informação à população através de ações presenciais e entrevistas.
#SbotValeSer

Rio Grande do Norte

Sergipe
Distrito Federal

Rio de Janeiro
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São Paulo

Benefícios SBOT

Conheça os
benefícios SBOT
Academia SBOT

Com você em todos os m

A Academia SBOT é a ferramenta ideal para o
constante aprendizado. São congressos, cursos, diversas videoaulas e muito mais! Um vasto conteúdo que auxiliará o ortopedista em sua
atualização.

Nós nos preocupamos com todas as fases da sua vida par
se preparar hoje para um amanhã mais tranquilo e seguro

Acesse: bit.ly/AcademiaSBOT

A SBOTPrev oferece a você planos para cuidar do seu fut

Clube de Benefícios

O Clube de Benefícios SBOT é um programa exclusivo para o ortopedista titular. Para facilitar o seu
dia a dia, oferece descontos em uma rede de mais
de 200 estabelecimentos de diversas categorias.

Saiba mais. Entre em contato com a gente:

0800 887 0948 • sbotprev.org.br

Confira: bit.ly/ClubeBenefíciosSBOT

SBOTPREV
Plano de Benefícios Previdenciários dos Ortopedistas e Traumatologistas membros da SBOT.
Quem participa do SBOTPrev pode fazer o aporte
da conta previdenciária, aproveitando ainda o incentivo fiscal de até 12% de suas contribuições no
seu imposto de renda na declaração completa.
Ligue para 0800 887 0948 e solicite o aporte!

Seguro de Responsabilidade Civil
Cobertura para os associados quites SBOT com
cobertura de até R$ 20 mil pela Mapfre. Disponível
através do site da SBOT!

Software Orthoview
Desconto de 50% na compra da licença anual e
perpétua do software Orthoviews. O software é
usado no planejamento pré-operatório ortopédico.
Acesse: sbot.org.br/software-orthoview/

CONHEÇA MAIS SOBRE A SBOT NO SITE: WWW.SBOT.ORG.BR.

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Nicolas Andry

Ortopedista Edison Antunes
é contemplado com o Prêmio
Nicolas Andry
Por Bárbara Cheffer

N

o 49º Exame para Obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT),
realizado durante o Fórum da SBOT de 5 de
março, em Campinas, o ortopedista Edison José Antunes foi homenageado com o Prêmio Nicolas Andry.
Além de outros cargos que ocupou na SBOT, o ortopedista foi seu presidente em 1991 e a premiação
representa o reconhecimento da Sociedade pelos feitos que realizou em prol da Ortopedia brasileira.

disse que foi examinador do TEOT por 35 anos e foi
em 2007 que resolveu deixar o cargo com a ideia
de que era momento de dar oportunidade aos mais
novos. Ele presidiu a SBOT-DF em 1967, a SBOT Nacional em 1991 e o XXVI Congresso de Ortopedia e
Traumatologia realizado em Brasília, em 1988.
Paulo Lobo,
emocionado
ao
apresentar
o amigo
Edison
Antunes

O prêmio foi anunciado por Paulo Lobo Junior,
para uma plateia lotada de ortopedistas. Paulo,
que considera Edison mais que um colega, um
ente querido da família, ressaltou a sua importante
participação e envolvimento na SBOT desde 1967.
“Ele estava presente quando a SBOT começou a
ser formada e foi o fundador da Regional do Distrito Federal, a SBOT-DF”, comentou.
Emocionado, Paulo Lobo Junior lembrou a importância de Edison Antunes em sua vida profissional e acadêmica e contou sobre os ensinamentos recebidos todas as quartas-feiras na casa do
ortopedista, que se prontificava a ensinar Ortopedia e Traumatologia para os residentes do Hospital
de Base de Brasília. “Impossível esquecer tantos
ensinamentos ministrados pelo Dr. Edison. De uma
inteligência ímpar, ele tinha a capacidade e a generosidade de traduzir a Ortopedia de uma maneira
fácil para nós. Foi um dos responsáveis pela minha
formação não só como ortopedista, mas na vida”,
acrescentou Paulo, feliz em entregar o Prêmio Nicolas Andry ao homenageado.
Durante os agradecimentos, Edison Antunes citou dezenas de nomes de ortopedistas brasileiros e do Centro-oeste responsáveis por formar a
SBOT-DF e em tornar os seus feitos conhecidos
nacionalmente. “Naquela época, em 1967, a atividade associativa ainda se restringia ao eixo Rio-São Paulo, mas já tínhamos muito conhecimento
científico na nossa região. Nos reuníamos mensalmente com os ortopedistas de Goiás para trocar
experiências e discutir casos clínicos”, contou ele.
Apresentando detalhes da sua carreira como ortopedista e na vida associativa da SBOT, Edison
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Na entrega
do prêmio,
ladeado
por Wagner
Nogueira e
Glaydson
Godinho

“Na vida há hora para tudo. Para entrar e saber
sair. Hora para começar e saber terminar. Para dizer e saber se calar. Para viver e saber ter vivido.
Na minha modesta e despretensiosa visão, já vivi
o meu momento dentro da nossa SBOT. É hora
de deixar viverem, agora, os jovens como você e
muitos outros que ao longo dos tempos irão abrilhantar com os seus méritos a nossa SBOT pelos
tempos afora.”
(Carta a Marco Antonio Percope de Andrade, o
então presidente da CET, em 2007, quando Edison Antunes resolveu deixar de ser examinador
no Exame para Obtenção do Título de Especialista
em Ortopedia e Traumatologia, o TEOT.)

Espaço dos Comitês

Com você em todos os momentos.
Nós nos preocupamos com todas as fases da sua vida para que você possa
se preparar hoje para um amanhã mais tranquilo e seguro.
A SBOTPrev oferece a você planos para cuidar do seu futuro e de sua família.
Saiba mais. Entre em contato com a gente:

0800 887 0948 • sbotprev.org.br

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

13

Espaço dos Comitês

Cirurgia do Joelho
SBCJ: reunião com Conselho Consultivo, CBCJ2020 e Curso para R4
O ano começou com muitas atividades na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Uma das primeiras ações da nova diretoria, presidida por André Kuhn, foi reunir o Conselho Consultivo (formado
pelos ex-presidentes) e todos os atuais diretores da SBCJ para discutir alguns assuntos importantes da
Sociedade, encontro que ocorreu em São Paulo, no dia 24 de janeiro.
Já no dia 25 de janeiro, a diretoria reuniu-se novamente, dessa vez para trabalhar na finalização da
grade científica do 18º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho. O evento, que ocorrerá entre os dias
18 e 21 de abril, no Pro Magno, em São Paulo, já tinha seis palestrantes internacionais confirmados – David Dejour e Michel Bonnin (França), Javad Parvizi e Christian Lattermann (EUA), Steven Claes (Bélgica) e Jin Goon Kim (Coréia) – e a SBCJ anunciou neste início de ano a vinda de mais dois convidados
do exterior: Scott Faucett, dos EUA, e David Figueroa, do Chile.
Com os novos convidados incluídos na programação, o Congresso torna-se ainda mais plural em
visões e opiniões sobre os assuntos mais relevantes da especialidade. As inscrições para o CBCJ2020
continuam abertas no site do evento e podem ser feitas até o dia 5 de abril. Depois dessa data, somente no local, mediante disponibilidade de vaga. O site do CBCJ é www.cbcj2020.com.br.

Curso Preparatório para Prova
Sempre com foco na educação continuada e
na valorização do título de especialista em Cirurgia do Joelho, a SBCJ organizou o primeiro Curso Preparatório para R4, uma iniciativa para proporcionar aos candidatos que irão realizar a Prova
de Admissão de novos membros na Sociedade a
oportunidade de fazer uma revisão dos principais
temas da especialidade.
O objetivo da SBCJ é promover mais cursos nesse modelo e com temas pertinentes aos residentes, contribuindo, assim, de forma ainda mais ativa
na formação dos novos cirurgiões do joelho.

Diretoria da SBCJ e ex-presidentes

Diretoria SBCJ 2020:
• Presidente – André Kuhn – RS
• Vice-Presidente/Primeiro Secretário – Sergio
Marinho de Gusmão Canuto – AL
• Segundo Secretário – Victor Marques de Oliveira – SP
• Primeiro Tesoureiro – Marcelo Seiji Kubota – SP
• Segundo Tesoureiro – Alan de Paula Mozella – RJ
• Diretor Científico – Vitor Barion de Pádua – SP
• Vogal – Guilherme Moreira – MG
• Suplente – Marcelo Torres – GO
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Reunião do Conselho Consultivo
e de Diretoria da SBCJ

Trauma Ortopédico
O Trauma – Gestão 2020
A Gestão 2020 da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico assumiu em janeiro deste ano tendo Tito
Henrique de Noronha Rocha como presidente e William Dias Belangero como vice-presidente.
“Inicio o ano convidando a todos para a 26ª edição do Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, que
será realizada em maio na cidade do Rio de Janeiro. Já estamos preparando toda a estrutura para que
possamos fazer a melhor recepção possível, alinhada a uma grade científica de alto nível, mantendo a
excelência de todas as edições desse grande Congresso”, disse Tito Henrique de Noronha Rocha.
CBTO 2020 – inscrições abertas
É possível se inscrever com antecedência e valores especiais no site do evento, que será realizado de 10
a 12 de setembro no Hotel Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
“O CBTO já é reconhecido como um dos mais importantes eventos médicos do país, não apenas por
sua grandiosidade e número de participantes, mas sobretudo pelo zelo, rigor e pela seriedade na definição da programação científica”, comemora Geraldo Motta, presidente do 26° CBTO.
Inscrições e mais informações: www.traumaortopedico.med.br

NOVA DATA

Participe do maior
evento de trauma
brasileiro.

FISIOTERAPIA 2020
Nos dias 10 e 11 de setembro,
durante o
XXVI CBTO
acontecerá o:
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Ortopedia Pediátrica
Congresso da Ortopedia Pediátrica traz temas abrangentes e conteúdo de alta qualidade
O XIV Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
ocorrerá entre 3 e 5 de dezembro, no Parque Balneário Hotel, próximo à praia
do Gonzaga no centro
turístico de Santos, com
localização
privilegiada,
grande rede de serviços e
fácil acesso.
A agenda científica será
dinâmica, com temas clássicos e tendências atuais: medicina esportiva aplicada no
esqueleto imaturo, doenças
neuromusculares,
coluna,
quadril, joelho, pé e traumatologia infantil. Temas
abrangentes e conteúdo de
alta qualidade.
Qualidade garantida pela
excelência dos congressistas e convidados internacionais confirmados: Luciano
S. Dias, Kai Ziebarth, Kerr
Graham, Shital N. Parikh,
Lucia Dohmen (presidente
da SAOTI) e Ricardo Trevisan (presidente da SLAOTI).
Nossa Presidência de Honra
será uma homenagem ao Luciano Souza Dias, grande tutor de muitos colegas da nossa Sociedade.
Teremos o dia do pré-congresso com atividades em dois períodos, incluindo cursos/seminários já confirmados: Seminário AO/Fraturas Pediátricas Complexas, Osteotomias Pélvicas, Bloqueio Químico Guiado por Ultrassom, nosso tradicional curso de Marcha e Ultrassonografia na Displasia do Quadril Infantil.
O estímulo à pesquisa também é prioridade. Teremos temas livres em todos os períodos do Congresso
e esperamos a participação de todos. No site oficial – www.cbop2020.com.br –, você encontra acesso
direto e exclusivo para as inscrições e informações pertinentes sobre o evento.
Gilberto F. Brandão – Presidente da SBOP
Marcus Vinícius – Presidente do XIV CBOP
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Oncologia Ortopédica
Dia do Oncologista Ortopédico
No 51º Congresso Anual da SBOT, realizado em
Fortaleza em novembro de 2019, foi colocada em
votação e aprovada a criação do Dia do Oncologista Ortopédico, com a finalidade de fortalecer e
divulgar a Oncologia Ortopédica no meio médico
e leigo. A data estabelecida foi 14 de agosto, fazendo uma alusão ao marco inaugural da criação do
Comitê de Tumores Musculoesqueléticos da SBOT,
ocorrido durante o Congresso da SBOT em Brasília, em 14 de agosto de 1988.

8. Criação do Grupo Cooperativo Brasileiro de
Pesquisa em Oncologia Ortopédica (GCBPOO).
9. Criação de Comissão para análise do perfil do
oncologista ortopédico brasileiro.
10. Criação do Dia do Oncologista Ortopédico – 14
de agosto, data inaugural do Comitê de Tumores Musculoesqueléticos, no 16º CBOT, Brasília-DF, em 1988.
Para 2020, trazemos novas realizações e propostas:

Em 2019, o Comitê de Oncologia Ortopédica da
SBOT/Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica empreendeu diversas ações. Confira a seguir:
1. Atualização do Estatuto da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica.
2. Desenvolvimento do projeto PORTES junto à
SBOT, destinado à simplificação dos procedimentos no âmbito da saúde suplementar para
negociação com as operadoras.
3. Sugestões ao Ministério da Saúde para criação e
modificações de procedimentos da tabela SIGTAP, através do convite da SBOT para integrarmos a Comissão de Políticas Médicas em 2019.
4. 1st Musculoskeletal Oncology Course, trazido a
custos subsidiados para associados ABOO, o
renomado curso de tumores do sistema musculoesquelético da Università di Padova, Itália
(Course Directors: Pietro Ruggieri, Alex Guedes
e Marcelo Bragança dos Reis Oliveira).

1. XII CBOO (19 a 23 de agosto), Gramado-RS (Organizadores: Osvaldo Serafini, presidente, e Ricardo Becker).
2. 7ª edição do Exame para Membro Titular da
ABOO, no XII CBOO.
3. Livros: Diagnóstico em Oncologia Ortopédica;
História do Comitê de Oncologia Ortopédica da
SBOT e Questões Comentadas em Oncologia
Ortopédica.
4. Projeto CONSENSOS SBOT 2020 – sarcomas
de partes moles das extremidades e tronco.
5. Concluir, junto à SBOT, a implementação das tabelas PORTES e SIGTAP.
6. Grade científica da subespecialidade no 52º Congresso Anual SBOT, em Florianópolis-SC. Tema:
Abordagem às Metástases Ósseas (organizadores: Maurício Etchebehere e Alex Guedes).
Crédito: Bruna Nishihata

Atividades do Comitê proporcionam o desenvolvimento da subespecialidade

5. Outorgados títulos de International Corresponding Members of ABOO: Andrea Angelini (Itália); Antonella Brunello (Itália); Douglas Letson
(EUA); Kristy Weber (EUA); Marilyn Bui (EUA) e
Pietro Ruggieri (Itália).
6. Projeto Consensos SBOT com a elaboração de
consensos relacionados à abordagem de patologias oncológico-ortopédicas.
7. Grade científica da subespecialidade no 51º Congresso Anual SBOT, realizado em Fortaleza-CE.
Tema: Oncologia Ortopédica Pediátrica (Organizadores: Maurício Etchebehere & Alex Guedes).

Alex Guedes, presidente
do Comitê de Oncologia
Ortopédica
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Osteometabolismo Ortopédico
Notas da ABOOM sobre a osteoporose
O Inflamgging – parte do processo normal do envelhecimento – é acompanhado de perda óssea,
sarcopenia e síndrome da fragilidade, e vem tomando importância cada vez maior no nosso meio. A inflamação crônica relacionada à idade leva à atrofia
muscular, com perda da resistência muscular, favorecendo as quedas e as fraturas.
A ABOOM vem se destacando ano a ano no combate a esses males por meio de programas desenvolvidos por seus associados nas mais diversas regiões do país, de norte ao sul, em âmbitos público e
privado: campanhas regionais educativas, cartilhas,
Dia da Osteoporose, orientações sobre Casa Segura
da SBOT e serviços de prevenção da segunda fratura – FLS – espalhados pelo país.
Os “FLS” estão entre os mais eficazes serviços na
prevenção da segunda fratura, nos quais os pacientes recebem diagnóstico e tratamento apropriado
através da abordagem farmacológica, orientações
sobre o risco de quedas, exercícios, dieta e medidas
gerais sobre a fratura osteoporótica de coluna, considerada uma verdadeira epidemia silenciosa.
A ABOOM, através de seus congressos (Congresso Anual da SBOT e CBOOM), vem chamando a
atenção para a ocorrência de uma fratura osteoporótica a cada 22 segundos (dados da OMS), sendo
que somente um terço delas é diagnosticado e, na

grande maioria, não são submetidas a um tratamento de osteoporose. A radiografia de transição
toracolombar naqueles pacientes idosos com dor,
mesmo sem história de queda, deve ser rotina para
o ortopedista.
É necessário ter sempre em mente a alta probabilidade de uma nova fratura vertebral nos primeiros dois anos pós-fratura, devendo esse período ser
crítico para a abordagem clínica correta. Trabalhos
vêm chamando a atenção para a compressão neural por extrusão do disco adjacente às vértebras fraturadas, mesmo que submetida cimentação, ocasionando dores que devem ser abordadas, algumas
vezes, cirurgicamente. Esse é um dilema em idosos.
A ABOOM apresentou estudos científicos, assim
como casos clínicos, sobre a abordagem do tema
no último Congresso Anual da SBOT, através de
descompressão endoscópica com sedação e anestesia local, na qual a paciente obteve alta no mesmo
dia após o procedimento com resolução das dores.
Provavelmente, num futuro próximo, o procedimento deverá ser incorporado ao armamentarium cirúrgico do ortopedista envolvido tanto na resolução
das complicações neurais, como na prevenção e
tratamento da osteoporose.
Cecília Bento de Mello Richard Ferreira
Presidente da ABOOM

Representantes da ABOOM durante o
51º Congresso Anual da SBOT
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COLUNA
Crédito das imagens: Ana Paula Moraes

SBC comemora 25 anos de fundação com homenagens significativas
para a entidade

Para comemorar os 25 anos da Sociedade Brasileira de Coluna – fundada em 12 de outubro de
1994 –, a Diretoria promoveu um evento marcante
no dia 29 de novembro de 2019, em Ribeirão Preto,
no decorrer do tradicional curso Técnicas Modernas e Avanços da Cirurgia da Coluna Vertebral.
“Hoje é um dia especial para a SBC, não só porque estamos celebrando o nosso jubileu de prata,
mas, igualmente, para prestar uma homenagem
pela passagem da data aos ex-presidentes e aos
preceptores de serviços credenciados de cirurgia
da coluna”, afirmou o presidente Aluizio Arantes
ao iniciar a solenidade festiva.
O dirigente destacou o pioneirismo dos sócios
fundadores e o objetivo que norteia a SBC desde a
sua criação: a estreita relação entre os seus membros no fortalecimento e valorização do ortopedista e neurocirurgião de coluna. “Somos mais de
mil associados. Trabalhamos com ações focadas
no ensino, pesquisa e exercício profissional. São
39 serviços credenciados, com 199 preceptores
no país. Editamos uma revista científica (Coluna/
Columna) há 17 anos e um Informativo há 21 anos.
Estamos na internet com portal e redes sociais, e
promovemos cursos de atualização e o Congresso
Brasileiro de Coluna (CBC), a cada dois anos”, salientou Aluizio Arantes.
Na tarde de gala da SBC, os membros do atual
Conselho Diretor foram convidados a fazer a entrega simbólica de certificados para os preceptores e troféus para os ex-presidentes, presentes no
ato solene. Também receberam homenagens os
editores da Revista Coluna, doutores Sergio Daher e Helton Defino, e o editor do Informativo SBC,
doutor Sergio Zylbersztejn.

Ex-presidentes Sociedade Brasileira de Coluna
• Edson Pudles – 2017-2018
• Mauro Santos Volpi – 2015-2016
• Caros Henrique Ribeiro – 2013-2014
• Luis Eduardo Munhoz da Rocha – 2011-2012
• Mário Augusto Taricco – 2009-2010
• Fernando Façanha Filho – 2007-2008
• Carlos Henrique Maçaneiro – 205-2006
• Helton Luiz A. Defino – 2003-2004
• Roberto Sakamoto Falcon – 2001-2002
• Eduardo Barros Puertas – 1999-2001
• Sergio Afonso Hennemann – 1997-1998
• Osmar Avanzi – 1995-1996
• Luiz Roberto Vialle – 1993-1994
• Cláudio Coutinho V. Pedras (1991-1992 – In Memoriam)
• Luiz Carlos Milazzo – 1989-1990
• Elcio Landim – 1987-1988
• Waldemar de Carvalho P. Filho – 1986-1987 – In Memoriam (Fundador do Comitê de Coluna SBOT)
Premiação
O Troféu 25 anos SBC foi entregue aos ex-presidentes pelo presidente Aluizio Arantes (20192020) e vice-presidente e presidente do Comitê
de Coluna, Cristiano Magalhães Menezes.
Os preceptores dos serviços credenciados da
SBC foram homenageados com um certificado
de reconhecimento profissional. O ato simbólico
foi concedido aos chefes de serviços presentes à
solenidade pelos diretores Luiz Eduardo Carelli e
Márcio Vinhal de Carvalho.
Participaram da solenidade os ex-presidentes: Elcio Landim, Luiz Roberto Vialle, Sergio Hennemann,
Eduardo Barros Puertas, Roberto Sakamoto, Helton
Defino, Carlos Henrique Maçaneiro e Edson Pudles.
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Cirurgia do Tornozelo e Pé
ABTPé promove cursos de aperfeiçoamento profissional
Para contribuir com o aperfeiçoamento profissional dos cirurgiões do tornozelo e pé, e aprofundar seus conhecimentos em assuntos que são
desafiantes e importantes para a área, a ABTPé
promoverá três cursos técnicos durante este ano
de 2020.
O primeiro deles acontecerá em maio, nos dias 18
e 19, em Barretos (SP), e terá como tema central a
Cirurgia Percutânea. No segundo semestre de 2020,
serão mais dois cursos. Em novembro, dias 3 e 4, os
especialistas que não puderam participar do curso
Avançado Artroscopia e Artroplastia do Tornozelo
e Pé no ano passado terão uma nova chance.
Em dezembro, teremos um curso temático inédito, abordando o tema Hálux Valgo. O evento será

realizado nos dias 4 e 5 de dezembro, na cidade
de Vitória – Espírito Santo. “Nossa grade de cursos
busca suprir as lacunas de conhecimento que vão
surgindo pelo avanço da Medicina. As técnicas são
sempre aprimoradas e, a cada dia, surgem novas
formas de tratamento e cirurgia. Com a presença de
convidados de reconhecida experiência no assunto, os doutores Pierre Barouk, Cristan Ortiz e Paul
Dayton, o curso tem tudo para ser mais um grande
sucesso. Nossos cursos atualizam o profissional em
relação às novas tendências”, afirma o presidente
da ABTPé, José Antônio Veiga Sanhudo.
Em breve, serão divulgadas mais informações
sobre esses treinamentos no site e mídias sociais
da ABTPé.

ASAMI
XVI CBRAO reúne atualização científica,
turismo e lazer em um só local: Florianópolis
Promover a atualização técnico-científica em reconstrução e alongamento ósseo entre os ortopedistas brasileiros. Esse é o principal objetivo do XVI
CBRAO, marcado para os dias 6 a 8 de dezembro,
em Florianópolis/SC. O evento terá como foco a
“Correção de Deformidades na Infância” e “Falhas
Ósseas”. Para isso, a comissão organizadora elaborou uma ampla grade científica, com os mais variados assuntos de interesse dos colegas especialistas e daqueles interessados na área.
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Fernando de la Huerta/México, entre diversos renomados convidados nacionais.
A programação oficial já está disponível no site
www.congressoasami.com.br, juntamente com a
programação social e outras informações importantes, como taxas de adesão e hospedagem.

De acordo com a presidente do congresso, Gracielle Cardoso, “não estão sendo poupados esforços para receber os colegas ortopedistas. Estamos
cuidando de cada detalhe para que o XVI CBRAO
seja um grande evento. Para isso, contamos com a
presença de renomados convidados para a troca
de experiências”.

Além de atualizar seus conhecimentos, o colega
participante poderá também usufruir da hospitalidade de uma das mais belas capitais do país. Florianópolis encanta o turista por sua beleza e suas
atrações. São cerca de 100 praias espalhadas pela
ilha costeira e na pequena península que formam
a cidade. Há ainda importantes pontos turísticos
como museus, igrejas, fortalezas portuguesas, teatros e o cartão-postal de Florianópolis, a Ponte
Hercílio Luz, além do patrimônio histórico das 13
cidades que formam a Grande Florianópolis.

Como convidados internacionais, estarão presentes os colegas Maurizio Catagni/Itália, Peter
Calder e Martin MacNally/Reino Unido, Robert
Rozbruch e Craig Robbins/Estados Unidos, Mark
Eidelman/Israel, Nuno Craveiro Lopes/Portugal e

Simultaneamente ao XVI CBRAO, acontecerá o
III Congresso de Fisioterapia em Reconstrução e
Alongamento Ósseo – CFRAO, evento que a cada
edição vem reafirmando também a sua importância no calendário nacional.
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Cirurgia da Mão
Pela primeira vez na região
Norte do Brasil, a SBCM realizará a 40ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia
da Mão em Belém, capital do
Pará. O evento, que ocorrerá
entre os dias 6 e 8 de agosto, terá como temas centrais:
evidências em cirurgia da
mão, fraturas do rádio distal
e cirurgia wide awake.
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40º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão tem inscrições abertas

0

A Comissão de Educação
Continuada está trabalhando para uma programação HANGAR-BELÉM/PA | 06 A 08 DE AGOSTO DE 2020
científica intensa que contará com diversos palestrantes
nacionais e internacionais. Neste ano, o congresso receberá a ASSH – American Society for Surgery of
the Hand como entidade convidada. O presidente da ASSH, Prof. Martin Boyer, da Washington University, falará sobre cobertura cutânea para os membros inferiores. O Prof. Steven Moran, da Mayo Clinic de
Rochester, coordenará um curso sobre controvérsias em Cirurgia da Mão. “Também haverá no congresso
uma intensa atividade para os envolvidos na Residência Médica e um extenso horário para discussão de
honorários médicos e defesa profissional”, afirma o presidente do Mão 2020, Carlos Henrique Fernandes.
“Ao longo de todos esses anos de evento, foi possível acompanhar o crescimento do Congresso Anual
da SBCM, que hoje se tornou o maior encontro da área no país. O Mão 2020 vai além da apresentação de
palestras e compartilhamento de experiências, ele é um evento de reencontro de amigos e networking”,
afirma o presidente da SBCM, João Baptista Gomes dos Santos.
As inscrições já estão abertas e são realizadas exclusivamente pelo site do evento. Para garantir a sua
vaga, acesse: www.mao2020.com.br.

Regionais da SBCM organizam cursos
Neste primeiro semestre de 2020, as regionais da SBCM estão programando diversos cursos de aperfeiçoamento profissional a fim de promover debates sobre importantes temas de cirurgia da mão.
A Regional Norte-Centro-Oeste abrirá a agenda de cursos, realizando em abril, nos dias 3 e 4, um debate em Mato Grosso do Sul. Em maio será a vez da Regional Minas Gerais, que nos dias 8 e 9 realizará
seu curso em Belo Horizonte.
Também em maio, no dia 23, acontecerá mais um encontro, organizado pela Regional São Paulo. Na
semana seguinte, nos dias 28 e 29 de maio, o curso é da Regional Sul e acontecerá em Porto Alegre.
Para fechar o calendário de curso, a Regional Rio de Janeiro reunirá os especialistas em 6 de junho de
2020. A Regional Nordeste estuda a definição de data para a realização de seu curso anual.
Para acompanhar as novidades, temas e convidados, fique atento ao site e às redes sociais da SBCM.
Acesse: www.cirurgiadamao.org.br.
Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Quadril
Com vídeos curtos, a Sociedade do Quadril esclarece dúvidas
frequentes de quem não é médico
Em um esforço conjunto, associados de vários estados brasileiros da Sociedade Brasileira do Quadril estão preparando vídeos de cerca de um minuto de
duração que são postados no portal www.sbquadril.org.br.
Para o presidente da SBQ, Giancarlo Polesello, “esses vídeos atendem à demanda dos pacientes que buscam informação em linguagem clara e cientificamente precisa sobre as doenças do quadril, os tratamentos e o prognóstico de
reabilitação”. Polesello ressalta também que os vídeos contribuem para mostrar
à população a alta capacitação dos ortopedistas da SBQ e revelam como em
qualquer estado, em centenas de cidades, podem ser encontrados profissionais
que, depois de rigoroso exame, fizeram jus à titulação da SBQ.
Os temas dos vídeos foram escolhidos com base nas perguntas mais frequentes ouvidas nos consultórios de todo o país. Eles respondem, por exemplo, às
dúvidas sobre a diferença entre artrose e osteoporose, o que é bursite do quadril, quais são os recursos para tratar o desgaste da articulação, qual o nível
de recuperação esperada após a fratura do fêmur do idoso e, ainda, por que o
tratamento deve ser feito com um ortopedista que se especializou em quadril.

Giancarlo Polesello,
presidente da SBQ

Um dos vídeos alerta sobre onde buscar informação correta, lembrando que “o famoso Dr. Google não
é médico”, e outro tem como protagonista um associado se exercitando em bicicleta e explicando ser ele
mesmo portador de uma prótese total de quadril, o que não impede a prática do esporte.
Além desse esforço para levar informação à população, a nova diretoria da SBQ investe em projetos
inovadores, como o Simpósio de Cirurgia Preservadora do Quadril, que levará conhecimento sobre a
grande evolução recente do tema, como também sobre as controvérsias que o cercam, além dos já tradicionais Curso de Cirurgia Avançada de Quadril, Encontro de Cirurgia do Quadril, Jornada Paulista de
Patologia do Quadril e o Simpósio do Grupo de Estudos de Pelve, Acetábulo e Fêmur.

Dor
Comitê de Dor define projetos
para 2020
No dia 24 de janeiro, o Comitê de Dor se reuniu na sede da SBOT para definir o planejamento
do ano. Ricardo Kobayashi, presidente do comitê,
destaca alguns pontos importantes. A saber:
• Revisão do ano de 2019: 12 eventos de educação,
publicação do Tratado de Dor Musculoesquelética, atualização de membros.
• Aprovação dos eventos do Comitê de Dor de 2020.
• Organização de equipes para publicação de artigos sobre dor na RBO e capítulos no PROATO.
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Comitê de Dor em sua primeira reunião de 2020
• Levantamento dos dados da pesquisa sobre a
formação em dor do ortopedista para definir as
próximas estratégias do Comitê de Dor.
• Criação de cursos de atualização em dor para
membros SBOT.
• Estratégias para otimizar o contato com os demais comitês e as regionais da SBOT.
• Captação de patrocínios.

EDUCAÇÃO MÉDICA EM DOR PARA O ORTOPEDISTA 2020
1. CINDOR – USP
Local: São Paulo, SP
Data: 20/5/20

9. Congresso Capixaba de Ortopedia –
SBOT-ES
Local: Vitória, ES

2. Congresso Brasileiro de Ondas de Choque
– SMBTOC
Local: São Paulo, SP
Data: 28 a 30/5/20
3. COTESP – SBOT-SP
Local: Ribeirão Preto, SP
Data: 26 e 27/6/20
4. Congresso Gaúcho de Ortopedia – SBOT-RS
Local: Porto Alegre, RS
Data: 2 a 4/7/20
5. Pré-Fórum de Dor dos Preceptores
Local: São Paulo, SP
Data: 30/7/20
6. Congresso Minero de Ortopedia – SBOT-MG
Local: Belo Horizonte, MG
Data: 13 a 15/8/20
7. Congresso Carioca de Ortopedia – SBOT-RJ
Local: Rio de Janeiro, RJ
Data: 5/9/20
8. Congresso Sul Brasileiro de Dor – SBED
Local: Curitiba, PR
Data: 17 a 19/9/20

Data: 18 e 19/9/20
10. Congresso BRASIT – BRASOS
Local: Rio de Janeiro, RJ
Data: 24 a 26/9/20
11. 11ª Jornada de Ortopedia da UFG
Local: Rio Quente, GO
Data: 16 e 17/10/20
12. Congresso Nordestino de Dor –
SBED/SOBRAMID
Local: Aracaju, SE
Data: 16 e 17/10/20
13. Congresso Paulista de Dor – APM
Local: São Paulo, SP
Data: 22 a 24/10/20
14.Dia do Comitê de Dor no 52º Congresso
Anual da SBOT
Local: Florianópolis, SC
Data: 12 a 14/11/20

SBRATE
Conheça os benefícios de ser associado
A SBRATE representa todos os profissionais ligados à Artroscopia e à Traumatologia do Esporte. Confira abaixo os
benefícios de ser uma associado SBRATE.
 Acesso ao The American Journal of Sports Medicine;

 Desconto em cursos e eventos patrocinados
pela SBRATE;

 Seu nome na busca por especialista no portal
SBRATE;

 Programa de Atualização Online;

 Acesso às aulas ministradas nos dois últimos
congresso SBRATE;

 Informativos eletrônicos;
 Informações atualizadas sobre todos os assuntos pertinentes à Artroscopia e à Traumatologia
do Esporte.

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Espaço das Regionais

Distrito Federal

Evento preparatório para os residentes em Ortopedia

Congresso Anual SBOT 2022

No final de 2019, a SBOT-DF realizou o segundo
simulado preparatório para a prova de título da Ortopedia para médicos residentes. A atividade teve
como objetivo preparar os residentes do 3º ano
para a prova de obtenção do título de especialista. Para a regional, essa é mais uma oportunidade
para que os médicos residentes possam testar seus
conhecimentos e chegar preparados para o 49º
TEOT.A diretoria atual, sob a coordenação de José
Humberto Borges, já definiu a programação para o
ano de 2020, que terá inovação em três módulos
práticos com treinamento em trauma de membro
inferior, trauma de membro superior, artroscopia de
joelho e de ombro e artroplastia de joelho e quadril.

Já foram iniciados os trabalhos para o Congresso Anual SBOT que acontecerá em Brasília em
2022. Na foto, Adimilson Cerqueira, administrador
da SBOT, Paulo Lobo Jr., membro da comissão
executiva da SBOT, Jorge dos Santos Silva, presidente eleito da SBOT em 2022, e José Humberto
Borges, presidente da SBOT-DF e presidente do
Congresso Anual da SBOT em 2022, em reunião
para discutir questões administrativas.

Brasília inicia reuniões para o Congresso Anual
SBOT em 2022

Residentes durante o simulado em Brasília

Ceará
Médicos do Ceará se preparam para o exame nacional de especialista em
Ortopedia e Traumatologia
Médicos do Ceará participaram, nos dias 7, 8 e
9 de fevereiro, do XVIII Seminário da Residência
Integrada de Ortopedia e Traumatologia (Riot),
promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Ceará (SBOT-CE). Realizado em Guaramiranga, o evento teve
o objetivo de preparar os profissionais para o 49º
exame para obtenção do título de especialista
(TEOT).
Nos três dias do seminário, os participantes
foram submetidos às provas teórica, oral, de
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anatomia e de práticas, que envolvem habilidades cirúrgicas, planejamento, exame físico e
atitudes.
“O seminário segue modelos de ensino e treinamento próprios da SBOT-CE. Nos últimos anos,
100% dos residentes que participaram foram aprovados e conquistaram o título de especialista em
Ortopedia e Traumatologia”, destaca Jonatas Brito, coordenador do evento.
O XVIII Riot foi realizado no Hotel Vale das Nuvens.

Maranhão
Nova diretoria da SBOT-MA toma
posse durante jantar comemorativo
No dia 22 de janeiro, foi realizado o jantar comemorativo de posse da nova diretoria da SBOT-MA
para o biênio 2020/2021.
O novo presidente, Raul Frankllim de Carvalho Almeida, agradeceu a confiança depositada em sua
equipe e deu a certeza de que irá trabalhar em prol da
SBOT-MA e dos interesses da classe, principalmente
no que diz respeito à valorização profissional. O interesse de se aproximar cada vez mais dos estudantes
e residentes da Ortopedia também foi pronunciado.
Participaram do jantar os membros das diretorias 2019 e 2020, além de vários ortopedistas, residentes, familiares e amigos, o que proporcionou
a troca de experiências, novas ideias e a certeza
da importância de se continuarem os trabalhos desenvolvidos com seriedade – isso tudo com comprometimento e muita descontração.
Serão mantidos os projetos anuais, como o Congresso SBOT Maranhão, que acontece sempre no
mês de agosto, assim como as aulas científicas e
os hands-on, realizados mensalmente.

Membros da atual diretoria: comprometimento no
desenvolvimento da Regional

O novo presidente, Raul Frankllim,
ladeado pela família
Diretoria 2020/2021
• Presidente: Raul Frankllim de Carvalho Almeida
• Vice-presidente: Thairon Mesquita Medeiros
• 1ª Secretária: Alessandra Porto Pereira Galdez
• 1º Delegado: Heetor Campora Oliveira Carvalho
• 2º Delegado: Sebastião Vieira de Morais

Crédito: Sandra Puente

Santa Catarina
Ortopedistas catarinenses encerram 2019 já planejando 2020
O encerramento de 2019 contou com um grande
evento em Florianópolis, reunindo associados e familiares. “A Orto80 foi uma confraternização que congregou muitos ortopedistas com o compartilhamento de boas energias para o novo ano e transmitiu aos
colegas a força da nossa união e do trabalho pelos
ortopedistas e traumatologistas de Santa Catarina”,
explicou o presidente da SBOT-SC, Cristiano Tacca.
O grande sucesso do encontro comprovou que
a classe aprecia e participa de oportunidades para
unir colegas e suas famílias. “Afinal, 2019 foi um
ano de muito trabalho e a programação para 2020
inclui não apenas o Congresso Catarinense como
também o Congresso Anual da SBOT, que acontece em novembro, pela primeira vez em Florianópo-

Ortopedistas celebram as atividades da
SBOT-SC em confraternização
lis”, antecipou o presidente.Segundo Tacca, a força da Ortopedia catarinense terá muitas ocasiões
para se fazer presente, pois a agenda para o ano
que inicia está repleta de eventos científicos em
várias cidades de Santa Catarina. “Conhecimento, atualização e especialização serão proporcionados aos ortopedistas, ampliando ainda mais os
momentos de estudo que nos enriquecem e nos
aperfeiçoam como profissionais”, finalizou.
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Bahia
Diretoria da SBOT-BA 2020 é
empossada
A nova diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Bahia foi empossada na noite de 14 de janeiro, na sede da Associação Bahiana de Medicina, em Ondina, Salvador. A
cerimônia contou com a presença de reconhecidos
nomes da classe médica baiana.

O novo presidente da SBOT-BA,
Carlos Alberto Sant’Anna Filho

O corregedor do Conselho Regional de Medicina
do Estado da Bahia (Cremeb), José Abelardo de Meneses, realizou a abertura do evento com uma palestra sobre Mídias Sociais e a Medicina, comentando
algumas resoluções do CFM e o que é permitido ou
não para profissionais da área nas redes sociais.

Já o ex-presidente da SBOT-BA, Rogério Meira
Barros, destacou as ações da gestão em 2019. Comentou sobre a importância dos simpósios que
reuniram nomes nacionais em discussões de alto
nível científico. Falou também sobre as ações na
área de Defesa Profissional e da importância da
assessoria de imprensa para divulgar as ações da
entidade.

Em seguida, a palavra foi dada para Adalberto
Visco, eleito presidente da SBOT Nacional para o
ano de 2021. Ele fez um balanço da atuação da
SBOT nos últimos anos, enfatizando que, além da
formação científica dos ortopedistas, o foco também é a Defesa Profissional.

O presidente empossado, Carlos Alberto
Sant’Anna Filho, finalizou a cerimônia apresentando as metas para a gestão em 2020 e ressaltando que pretende dar continuidade aos simpósios,
além de explicar os planos para o Congresso Norte-Nordeste.

Pará
Simulado SBOT Pará preparou residentes para o 49º TEOT
Pelo sexto ano a SBOT Pará organizou, no último
dia 25 de janeiro, um simulado para ajudar os residentes que irão realizar o Exame para Obtenção do
Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia.A programação foi voltada para os residentes
do segundo e do terceiro ano dos serviços de residência em Ortopedia e Traumatologia do Hospital
Porto Dias, do Hospital Metropolitano de Urgência
e Emergência e para candidatos independentes
que vieram de outros estados. Os residentes do
primeiro ano participaram como observadores.

SBOT Pará prepara residentes para o 49º TEOT
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A atividade foi dividida em cinco etapas: exame
oral, exame de habilidades, exame físico, exame
de anatomia e exame escrito. Todos os avaliadores que participaram do simulado são membros da
SBOT-PA.

Para o R3 Augusto Sousa Junior, o simulado da
regional Pará contribui para saber em quais áreas
os residentes precisam melhorar para estar preparados para o exame: “O simulado é de fundamental
importância para nós, residentes, que estamos em
um serviço de residência que prima pelo aprimoramento do conhecimento. A gente tem uma amostra de como é a prova de título, como devemos nos
comportar e o que devemos ainda melhorar para
chegar bem na prova para passar”, afirmou.

O residente Rodrigo Pinheiro ressalta que a logística do simulado é muito parecida ao que é
apresentado no TEOT, e isso deixa todos mais preparados para o grande dia. “Esse é o momento do
ano mais importante e esperado pelos residentes,
é o momento em que temos a oportunidade de
comprovar o conhecimento que adquirimos ao
longo desses três anos de residência”, concluiu
Rodrigo.

Goiás
SBOT-GO realiza Simpósio Multidisciplinar de Osteoartrite
De acordo com o presidente Leandro Alves, evento apresentou o que há de mais moderno e inovador no tratamento conservador e cirúrgico
Abrindo a agenda científica 2020 da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional
Goiás, aconteceu, nos dias 13 e 14 de março, o Simpósio Multidisciplinar de Osteoartrite, no auditório
do Sicoob Unicentro Brasileira, em Goiânia. Mais
de 200 profissionais participaram de uma programação científica intensa abordando a osteoartrite,
uma das principais causas de dores articulares, altamente incidente no consultório do ortopedista.
Segundo o presidente da SBOT-GO, Leandro Alves, pelo menos 50% dos pacientes com mais de
60 anos irão desenvolver osteoartrite de joelho e
outros 15% desenvolverão a doença nos quadris.
“Sem falar que a osteoartrite pode atingir toda
a articulação do corpo”, ressalta. Dessa forma, o
simpósio apresentou todas as novidades e inovações tanto do tratamento conservador como
cirúrgico para auxiliar o especialista a avaliar a
melhor conduta.
Também foram apresentadas as novidades da
indústria farmacêutica. “Debatemos os procedimentos invasivos, como a infiltração do ácido
hialurônico nas articulações, tratamento em que
há evidência científica de melhora do paciente”,
acrescenta Leandro Alves.
Ainda sobre tratamentos, foi debatida a radiofrequência em manejo invasivo, porém conversador. “Por
fim falamos dos avanços em relação às técnicas cirúrgicas, o que há de mais novo na tecnologia em procedimento cirúrgico, tanto da preservadora articular como da substituição protética”, conclui.
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Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul terá um ano movimentado. Depois do sucesso do Congresso Sulbrasileiro de 2019, 2020 será cheio de novidades
O Rio Grande do Sul terá um ano movimentado.
Depois do sucesso do Congresso Sulbrasileiro de
2019, 2020 será cheio de novidades.
Já neste primeiro trimestre (de 9 a 13 de março),
teremos em Porto Alegre o evento “Steps 2 Walk”
com a participação de convidados estrangeiros,
com destaque para Mark Myerson, um ícone da cirurgia do pé e tornozelo. O encontro, coordenado
por Paulo Lompa, Carlo Henning e José Sanhudo,
terá atividades como a realização de avaliações
clínicas e cirurgias ao vivo. As inscrições podem
ser feitas pelo site www.steps2walk.org.
Entre os dias 29 de abril e 2 de maio, o estado
terá a honra de sediar o Congresso Brasileiro de
Oncologia Ortopédica, a ser realizado em Gramado, na serra gaúcha. Evento de alto nível, coordenado pelos ortopedistas André Serafini e Ricardo
Becker, já tem confirmados renomados convidados estrangeiros e os principais especialistas nacionais. Será imperdível para todos os ortopedistas com interesse na área. Destacamos, ainda, os
atrativos da região, uma vez que a cidade de Gramado é considerada um dos mais atrativos destinos turísticos do Brasil.
Logo em seguida, de 2 a 4 de julho, teremos o
Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia
(CGOT2020), no Hotel Sheraton de Porto Alegre,
local que reúne as qualidades de um centro de
eventos moderno, o caráter de imersão para os
participantes e os atrativos do bairro mais elegante da cidade. Os comitês de especialidades estão
muito envolvidos em tornar esse congresso marcante para toda a comunidade ortopédica gaúcha.
De 3 a 4 de julho teremos ainda o Congresso Sulbrasileiro de Cirurgia do Joelho, coordenado pelos
especialistas José Salvador, José Zimmermann e
André Kuhn. O evento será realizado concomitantemente ao CGOT2020, no Hotel Sheraton, tendo uma
grade científica muito atrativa, focada em trazer para
os congressistas aquilo que há de mais moderno e
efetivo na especialidade. Para os ortopedistas de
Santa Catarina e do Paraná, a proximidade ao aeroporto (5 km) traz ainda facilidade para o translado.
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Vale destacar, também, que as atividades de treinamento para os residentes, promovidas pela SBOT-RS, assim como o simulado preparatório para o
TEOT, serão mantidos e aprimorados, sempre visando a melhor formação dos novos ortopedistas.
Como vemos, 2020 começou movimentado para
a SBOT-RS, e com certeza os colegas ortopedistas
da região terão um ano muito produtivo, com muita atividade científica e confraternização.
Contamos com a participação de todos!
Carlos F. Jungblut
Presidente da SBOT-RS

Da esq. para a dir.: José Salvador, André Kuhn
e José Zimmermann

Comissão organizadora do Congresso Gaúcho
de Ortopedia e Traumatologia

Espaço Jurídico

Após 20
anos de
“ERRAR É
HUMANO”

N

o ano de 1999, o Committee on Quality of
Health Care in America, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, em extenso estudo a respeito da elevada prevalência de eventos
adversos na prática médica, intitulado “To Err is
Human, Building a Safer Health System”, deu especial destaque às falhas estruturais nas instituições e sistemas de saúde, apontando que esses
vícios sistêmicos seriam relevantes fatores ensejadores dos maus resultados na assistência à saúde.
O estudo destacou também algumas medidas de
prevenção para o componente humano do erro,
ressaltando que estas também dependeriam da
gestão adequada dos serviços. Entre essas medidas estariam: a simplificação e a padronização dos
procedimentos; a criação de estratégias de redundâncias; o aprimoramento da comunicação entre
a equipe e também sua coordenação; o aprimoramento de equipamentos com melhor interface
com seus operadores.

trabalho, relações entre os profissionais e relações
dos profissionais com os usuários dos serviços de
saúde).

Deve-se ressaltar, no entanto, que uma estratégia
de prevenção imprescindível é justamente aquela
que tem como objetivo o bem-estar físico e mental
dos que atuam em saúde.

A síndrome, que se instala de modo sorrateiro e
insidioso, passando muitas vezes de forma despercebida, consiste em: 1. sintomas na esfera psíquica
como exaustão emocional, falta de concentração,
humor depressivo, ansiedade, rigidez, ceticismo,
desinteresse, baixa autoestima; 2. sintomas físicos
como fadiga, cefaleia, distúrbios gastrointestinais,
alterações do sono, dores musculares; 3. sintomas
comportamentais como irritabilidade, absenteísmo, erros profissionais, consultas rápidas evitando
o contato com os pacientes.

Em primeiro lugar, é necessária atenção aos riscos ocupacionais para a saúde física e mental dos
profissionais da saúde. Esses riscos podem ser
classificados em: biológicos (exposição a fluidos
orgânicos, como sangue e secreções); físicos (radiações); químicos (gases anestésicos); ergonômicos (condições de trabalho, tais como iluminação, conforto térmico e acústico e alimentação);
relativos ao ambiente de trabalho (organização do

Aos riscos ocupacionais, podem estar associados fatores estressantes como: as condições de
trabalho, problemas quanto à remuneração (o difícil relacionamento com os planos/convênios de
saúde) e a quantidade de trabalho a ser realizado (frequentemente em condições precárias em
termos de recursos técnicos e humanos). Frente
a esses problemas de ordem ocupacional, muitos
médicos desenvolvem adaptações disfuncionais,
acarretando vários problemas pessoais e profissionais. A mais relevante disfunção profissional
conhecida é a Síndrome de Burnout, que pode aumentar o risco de erros profissionais e acidentes
(acidentes perfurocortantes durante o trabalho;
acidentes de trânsito pós-plantão noturno devidos
ao cansaço e à privação do sono).

Essa constelação de sintomas torna o médico
francamente suscetível a aborrecimentos/frustra-
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ções, com perda da diplomacia no contato humano, especialmente com os pacientes (a tal “frieza
médica”, na sua pior versão), mas também com a
equipe de trabalho. Consultas relâmpago passam a
ser frequentes e o contato médico-paciente pode
se tornar claramente prejudicado, podendo levar a
erros de conduta médica. Esses sintomas são conhecidos como “despersonalização do atendimento”, pois o contato com os usuários passa a ser frio
e impessoal.
Médicos que padecem de Burnout apresentam
alto risco com relação à tomada de decisões, desenvolvem atitudes hostis em relação aos pacientes, cometem mais erros profissionais, têm mais
dificuldades nos relacionamentos com colegas,
problemas conjugais e são propensos a ter depressão, ansiedade, distúrbios do sono, fadiga, uso
de substâncias psicoativas (álcool, medicamentos
e drogas ilícitas), aposentadorias precoces e maior
risco de suicídio.
Há evidências indicando que a Síndrome de Burnout constitui fenômeno que pode afetar a população médica (estudantes, residentes e médicos)
em diversos países, com culturas e sistemas de
saúde distintos. Uma recente revisão sistemática
realizada na China sobre 11 estudos com 9.000
médicos mostrou uma variação de prevalência de
6,5% a 87,8%. Os fatores de risco identificados foram: trabalhar mais de 40 horas semanais; trabalhar em hospitais terciários; ser um médico jovem
e inexperiente e médicos que tinham uma percepção negativa do seu trabalho e de sua vida.
Estudos recentes nos EUA encontraram maior
prevalência de Burnout em médicos quando comparada à da população geral (37,9% x 27,8%). As
especialidades com maior risco foram Medicina de
Família, Clínica Geral e Medicina de Emergência.
Apesar de qualquer médico estar suscetível a
apresentar a Síndrome de Burnout em determinada fase da vida profissional, alguns fatores podem
aumentar o risco de ocorrência dos sintomas, tais
como: vulnerabilidade psicológica (história pregressa ou familiar de transtornos mentais), recursos inadequados para enfrentar o estresse, problemas de saúde física (doenças crônicas, dor),
dificuldades familiares (brigas constantes, problemas conjugais), insatisfação profissional (baixa
remuneração, ambiente de trabalho não amistoso,
dificuldade de relacionamento com colegas).
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Algumas medidas institucionais tendem a ser
benéficas para a saúde do profissional de saúde:
melhoria das condições de trabalho, programas de
qualidade de vida e de humanização do atendimento médico, criação de equipes multiprofissionais/interdisciplinares, grupos de reflexão sobre a
tarefa assistencial, serviços de consultoria psiquiátrica e psicológica, criação de serviços de apoio.
Do ponto de vista individual, por outro lado,
cabe a cada médico repensar sua rotina de trabalho, estabelecer prioridades e limites para si mesmo, numa atitude de autorrespeito. Nesse sentido,
torna-se importante lutar por melhores condições
de trabalho e remuneração justa. Cabe também
acreditar um pouco naquilo que todo médico
sabe que faz bem para a saúde e para a qualidade
de vida, mas quase nenhum pratica: dieta regular
nos horários certos (adeus, coxinha com café no
lugar do almoço), exercícios físicos, redução da
automedicação, do álcool e do tabaco, valorização do papel da família, do lazer e da cultura na
formação do médico integral. Outras medidas por
vezes consideradas prosaicas, como evitar dirigir
veículos após plantões noturnos estafantes, são
eficientes como prevenção de acidentes e suas
consequências.
Face ao exposto, constata-se que, vinte anos depois do estudo do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, é imperiosa a necessidade de se adotarem medidas visando à promoção da saúde e à
prevenção de disfunções profissionais em médicos
envolvidos com o trabalho assistencial em saúde.
O aparelho formador, as associações de classe, as
sociedades de especialidades e os órgãos reguladores do exercício profissional têm um importante
papel a cumprir, informando e estimulando o debate sobre os fatores de risco para a saúde dos
médicos e propondo o desenvolvimento de modelos de intervenção e de ajuda.
Prof. Dr. Roberto Augusto de Carvalho Campos –
Professor Doutor do Departamento de Direito Penal,
Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo. Neurocirurgião.
Dra. Rosmari Aparecida Elias Camargo – Advogada e
mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.
Dr. Luiz Antonio Nogueira Martins – Livre Docente.
Professor Associado aposentado da UNIFESP.
Psiquiatra.

Jurídico SBOT – direitomedico@uol.com.br
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As 10 ações
mais importantes da SBOT
Por Osvandré Lech

A

AMB solicitou recentemente para todas as especialidade médicas
que indicassem quais eram as 10 ações mais importantes. Debati o
tema com alguns líderes atuais da SBOT e concluímos o seguinte:

 Fundação da SBOT em 1935, a primeira Sociedade Ortopédica da América Latina.

 Comissão de Educação Continua (CEC), responsável pelas diretrizes educacionais, publicações e
calendários de eventos.

Carta mais antiga que documenta a articulação
para a fundação da SBOT, em 1934
Reunião mensal da Comissão de Educação
Continuada em janeiro de 2019
 Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT). Preparando em 2020 a 52ª edição,
em Florianópolis, SC.

Revista Brasileira de Ortopedia (RBO) –
iniciada em 1939.
 Comissão de Ensino e Treinamento (CET). Estabelecida em 1972 e responsável pela realização
das provas que conferem o Título de Especialista
em Ortopedia e Traumatologia (TEOT). Considerada modelo de prova de acesso à especialidade
médica no país e no exterior.

Participantes do II Congresso da SBOT, realizado
em 1937 no Rio de Janeiro. Ao centro, Achilles de
Araujo, presidente do evento e criador da Revista
Brasileira de Ortopedia (RBO)
 Fórum Anual de Gestão, realizada no primeiro
trimestre de cada ano, reunindo a diretoria, presidentes das regionais e membros das comissões.
Trata-se do “pontapé inicial” da gestão anual, em
que líderes de todas as partes do país opinam
livremente e de forma proativa a respeito dos
destinos da nossa instituição.
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 Frente Parlamentar da Medicina, na qual a SBOT
é protagonista e contribui com ideias e ações
permanentes em defesa dos interesses da classe
médica. É a primeira iniciativa de defesa de classe participando ativamente no complexo jogo de
poder de Brasília.

Fórum Anual de Gestão, Edição 2019, realizado
em São Paulo
 Fórum Anual dos Preceptores, reunindo coordenadores e preceptores das residências médicas
credenciadas, em que se discute as diretrizes
de ensino aos residentes, buscando harmonia e
consistência na difícil arte de ensinar Ortopedia
neste terceiro milênio...

Fórum Anual dos Preceptores Edição 2018
 Entidades estaduais, chamadas de “Regionais”,
organizadas em todas as unidades da Federação. A Ortopedia é uma das poucas especialidades médicas a usufruir dessa estrutura. O prof.
da EPM, hoje UNIFESP, José Laredo Filho, ainda
nos anos 1990, foi o grande incentivador para
que todas as regionais funcionassem de forma
autônoma e efetiva.

VII Edição do Fórum de Regionais, realizado em
fevereiro de 2019

Deputado Luizinho (PP-RJ), presidente da Comissão
da Tabela do SUS no Congresso Nacional, e os ex-presidentes da SBOT Luiz Carlos Sobânia e Luiz Cunha

Representantes da SBOT Sérgio Okane, Luiz
Carlos Sobânia e Luiz Cunha com o ministro da
Saúde Mandetta
 Representantes da SBOT junto com a Frente
Parlamentar de Medicina

 SBOTPrev – Plano de
Previdência Privado para
ortopedistas e familiares,
que alcança a maturidade uma década depois
de lançada. Segurança e
rendimento mensal para
os participantes.

OUTRAS AÇÕES IGUALMENTE IMPORTANTES
A SBOT conta com sede própria e trabalho eficiente de 30 colaboradores. Foi a nação homenageada pela AAOS em 2009. A Comissão da História
da Ortopedia Brasileira (CHOB) foi instituída em 2011 para preservar a nossa riquíssima história. O portal (www.sbot.org.br) possui grande quantidade
de informações. Campanhas públicas periódicas de educação à população brasileira, como o uso do cinto de segurança, cadeirinha no banco de trás,
excesso de velocidade, mochila na escola, beber e dirigir no carnaval, fogos de artifício em festas juninas e de final de ano, casa segura, entre outras.
Especialidade médica pioneira na adoção da Recertificação de Especialista, baseada em pontos pela atividade científica preconizada pela AMB. A
Ortopedia brasileira, tendo a SBOT como entidade-mãe, sediou diversos congressos mundiais, como o SICOT (1981, 2014), o Mundial de Ombro e Cotovelo (2007), o Mundial de Pé e Tornozelo (2007) e o ISAKOS (2011). O Mérito Ortopédico Brasileiro Nicholas Andry, instituído em 2011, homenageia
um líder da Ortopedia brasileira por ano, sendo um dos pontos altos do TEOT, em Campinas, no início do ano.

32

Jornal da SBOT - Jan./Fev./Mar. 2020

Alguém muito além do Xerém!

Prof. Prado, mestre
dos mestres!

Coração de estudante.
Há que se cuidar da vida.
Há que se cuidar do mundo.
Tomar conta da amizade.
Alegria e muitos sonhos
espalhados pelo caminho.
(Milton Nascimento e Wagner Tiso)

Por Claudio Santili

E

xiste consenso de que as grandes confusões
e conflitos que ocorrem na adolescência não
acontecem em nenhum outro período na
vida das pessoas. Não é bem assim!

Cursei uma faculdade eminentemente assistencial e, lá pelo quinto ano e início do sexto, estava
me decidindo por alguma carreira cirúrgica, não
queria fazer clínica.

Decisão difícil, por vezes conflituosa, ocorre na
escolha da profissão. Se você optou pela Medicina,
sofreu também pressão na escolha pela especialidade. É um período marcante na vida de todos
nós, e para mim não foi diferente!

Quando cheguei à Ortopedia, ao ver o Prof.
Prado reconstruir o quadril luxado congenitamente de uma criança e abordar doenças mal
formativas do sistema musculoesquelético, me
apaixonei pela especialidade. Foi assim que fiz

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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minha escolha. No final da década de 1970, ainda não existia como especialidade, mas eu já
me sentia um ortopedista pediátrico.
O Prof. Prado formou-se na primeira turma da
PUC de Curitiba e veio para a Santa Casa exatamente porque queria fazer Ortopedia.
Antes de ser o nosso professor, José Carlos
Lopes Prado já era e continua sendo livre-docente da Santa Casa, onde persiste ensinando,
mesmo aposentado. Um eterno estudante! Era
fascinante vê-lo atendendo, apesar do seu temperamento espanhol um tanto quanto tenso e
indignado diante de descasos e negligências
com as crianças. Quem o viu clinicando e analisando a criança com problema ortopédico jamais vai se esquecer!
Assim como quem ouviu e teve o prazer de
vê-lo discutindo casos nas reuniões clínicas do
departamento. Não gosta de aparecer, nem de
se apresentar em público, principalmente em
congressos, porém quando toma a palavra é a
sabedoria instigando as nossas mentes. É um
pioneiro da ortopedia pediátrica no Brasil e,
como autodidata que é, tem enorme capacidade retórica e conhecimentos inigualáveis.
Poderia discutir qualquer doença com professor daqui ou do exterior e de qualquer nível.
Certamente teria o respeito de quem o ouvisse, pois é bem preparado e tem conhecimento
atualizado e profundo nos fundamentos da fisiopatologia e terapêutica.
Foi um dos mosqueteiros na reformulação do
Pavilhão, que na época era comandado pelo
Prof. Dr. Hungria Filho, e se tornou o que a gen-
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te pode chamar “o professor dos professores”.
Ainda muito jovem, foi quem proferiu a primeira aula no curso de Ortopedia para os alunos
da primeira turma de graduação da F.C.M. Santa Casa de SP e ali concretizou sua carreira.
O Prof. Prado é hoje muito respeitado entre
os médicos ortopedistas do Pavilhão, devido
ao seu conhecimento e ousadia na maneira
inquieta de abordar a complexidade do problema ortopédico na criança. É sem dúvida a
capacidade intelectual ortopédica maior. Essa
consideração, ele sempre terá de cada um de
nós que tivemos e temos o prazer de ouvi-lo e
vê-lo prosear com consistência sobre assuntos
da nossa especialidade. Formou muita gente
boa por esse mundo afora!
Entre seus grandes méritos, estabeleceu a
sistematização de condutas no tratamento da
Luxação Congênita do Quadril, da Epifisiolise,
Doença de Legg-Calvé-Perthes, Pioartrite do
quadril etc. Na luxação, que sempre foi o seu
maior xodó, desenvolveu um protocolo perfeito
de tratamento que vale até hoje. Já na década
de 1970, fez a primeira série de casos operados,
associando a operação de Salter, simultânea e
sistematicamente, ao encurtamento ósseo femoral nas crianças de maior idade. Percebera
naquele então que era a forma de diminuir a
tensão das partes moles para se conseguir a
redução sem tensão do quadril. Este é o reconhecimento que a ele se deve: a associação da
operação de Salter com o encurtamento femoral, e por isso deveria ser designada como
“operação de Prado”.
O Prof. Prado é alguém muito além do xerém!
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