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A gente sempre se preocupa com saúde e segurança, 
tanto nossa quanto da nossa família, mas se esquece da 
segurança financeira.

No momento atual em que vivemos, questionamentos 
sobre quais são os seus sonhos de vida ou o legado que 
quer deixar para sua família no caso de sua ausência 
ficam ainda mais em evidência. É para ajudar a responder 
a perguntas como essas que a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) implantou seu fundo 
de previdência complementar fechado.

A iniciativa da SBOT permite que ortopedistas e 
traumatologistas de todo o país possam contar com um 
plano próprio e seguro que visa à garantia de um futuro 
financeiro tranquilo: a SBOTPrev.

A SBOTPrev proporciona tranquilidade em relação aos três 
riscos aos quais todos estão expostos: 

- no caso de morte, os beneficiários definidos pelo 
participante receberão uma renda mensal pelo 
prazo escolhido. 
- no caso de invalidez total e permanente, por acidente ou 

doença, o participante recebe uma renda mensal, também 
pelo prazo escolhido.
- na sobrevivência, o participante receberá uma renda 
mensal calculada a partir da reserva formada para usufruir 
e manter o seu padrão de vida na aposentadoria.

Além de cuidar do futuro, os participantes do plano 
SBOTPrev contam com benefício fiscal de até 12% das 
suas contribuições e aportes no seu Imposto de Renda 
na declaração completa.

De 2009 até hoje, a SBOTPrev tem alcançado, ano a 
ano, números muito expressivos que mostram que a 
iniciativa da SBOT, como instituidora, foi bastante acertada. 
São mais de mil participantes ativos, o que representa 
aproximadamente 10% dos sócios ligados à Sociedade.

Faça parte você também.

SBOTPrev: há dez anos, proporcionando um futuro 
sem traumas para você e para a sua família.

A IMPORTÂNCIA 
DE BUSCAR 
PROTEÇÃO E 
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Caros ortopedistas, 
Este ano não tem sido fácil para nenhum de nós. Em meio a tantas no-

vidades e preocupações, tentamos seguir com as nossas vidas da forma 
mais consciente possível. Apesar das incertezas que atravessamos, sigo 
orgulhoso por ver a nossa Sociedade de Ortopedia e Traumatologia que 
neste mês completa 85 anos, se reinventando e nos trazendo soluções 
enquanto vivemos o distanciamento social. As sociedades de especiali-
dade são reconhecidas por prover educação continuada e a SBOT não 
deixou de fazer isso em nenhum momento neste ano tão atípico. 

Desde o começo da pandemia, a SBOT, suas Regionais e seus Comi-
tês têm realizado cursos e eventos online garantindo a atualização dos 
seus associados. Todas as semanas foram oferecidos webinários gratui-
tos para os ortopedistas com o objetivo de manter o aperfeiçoamento 
destes profissionais. E o congresso irá seguir da mesma forma. Total-
mente digital, o grande evento da Ortopedia e Traumatologia brasileira 
acontecerá de 10 a 13 de novembro através da renomada plataforma da 
empresa norte-americana M.A.R.C Institute. 

Nesta edição, você pode entender um pouco mais como irá funcionar 
o congresso e, caso não tenha ativado a sua inscrição, faça isso agora 
mesmo através do site: http://sbot.live.  Inclusive, gostaria de ressaltar 
que todos os sócios quites com a SBOT já estão inscritos. Caso você 
precise regularizar a sua situação, o faça até o dia 10 de outubro com 
50% de desconto e garanta a sua inscrição gratuita no I Congresso On-
line SBOT. 

As eleições são um momento muito importante para nos manifestar-
mos e aproveitarmos a oportunidade para demonstrar o interesse pela 
nossa Sociedade. A Comissão Eleitoral 2020 divulgou o registro e defe-
rimento da Chapa 1 e é importante informar que o pleito será realizado 
de forma virtual. Em breve, nos canais da SBOT, serão divulgadas as 
informações aos associados. 

Com o Dia do Ortopedista comemorado em 19 de setembro, nos or-
gulhamos pelo sentimento de união de todas as Regionais SBOT. Para 
celebrar a data, foram organizadas campanhas de doação de sangue, 
cestas básicas e artigos de higiene em todo o país. Veja o resultado 
dessa bela ação nesta edição. 

Confira ainda a entrevista com Osvandré Lech, presidente da Comis-
são da História da Ortopedia e que está organizando no site da SBOT, 
um espaço exclusivo para contarmos a nossa história com informações 
sobre Biografias, Comitês de Especialidade, Diretorias da SBOT e suas 
ações, Livros, Memória Fotográfica etc. Sabemos da importância de va-
lorizarmos a nossa história para construirmos um futuro melhor para 
todos nós. 

Quero agradecer aos nossos colunistas pelo conteúdo brilhante de 
cada edição. Claudio Santili, na coluna Alguém Muito Além do Xerém, 
de forma leve e descontraída, nos lembra da importância de valorizar as 
oportunidades para evoluir, durante esta fase cheia de incertezas e me-
dos. É isso mesmo, meu amigo! Que possamos tirar o melhor proveito 
disso tudo. 

Para finalizar, gostaria de agradecer cada um de vocês por manter 
a nossa SBOT unida e por acreditar na força desta Sociedade. É um 
momento de união e tenho certeza de que somente assim, unidos, con-
seguiremos evoluir em prol do nosso crescimento, da nossa profissão e 
da nossa Medicina. 

Boa leitura! 

Fernando Baldy dos Reis 

 Editor-chefe

Editorial 
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Acontece SBOT 

Campanha de vídeos da SBOT fornece 
orientações de saúde à população

O Dr. SBOT, campanha de vídeos feitos pela so-
ciedade com o intuito de alertar a sociedade sobre 
cuidados com diferentes aspectos da sua integri-
dade física, foi veiculado durante os meses de ju-
nho e julho. Neste período, forneceu por meio de 
dois vídeos dicas sobre a prática de atividades fí-
sicas na quarentena e orientações de segurança 
para os idosos.

Na primeira oportunidade, o vídeo abordou o as-
sunto do zelo à integridade de pessoas com idade 
avançada, apoiando-se em dados como cerca de 
29% dos idosos caírem ao menos uma vez ao ano 
e 13% caírem de forma recorrente. Para que essa 
estimativa diminua, medidas de segurança em to-
dos os ambientes precisam ser estabelecidas. 

As medidas incluem: evitar tapetes soltos; es-
cadas e corredores devem ter corrimão nos dois 
lados; o uso de sapatos fechados com solado de 
borracha; colocação de tapete antiderrapante no 
banheiro; e deixar uma luz acesa à noite, para o 
caso de precisar se levantar.

 Segundo o presidente da Comissão de Campa-
nhas Públicas da SBOT, Jean Klay, o propósito é o 
de levar informações à população “de uma forma 
didática através de vídeos curtos e animados”

Já o segundo vídeo, veiculado no mês de julho, 
a SBOT, em parceria com o Laboratório Cristália, 
apresenta dicas e cuidados para as pessoas man-
terem-se ativas, mesmo no momento de quaren-
tena e isolamento social que estamos vivenciando 
devido a pandemia da COVID-19. 

No curta-metragem animado são apresentadas 
sugestões como: 

 � Formas de se portar no home-office;

 � Implantação de hábitos benéficos à saúde como 
beber água e andar pela casa;

Além de indicar a utilização dos equipamentos 
que estão à disposição nos lares para manter-se 
ativo e saudável. 

Essas atividades são essenciais para manutenção 
do bem-estar corporal e psicológico de todos. Ao 
final do vídeo, ainda há a indicação para procura 

de médicos ao suspeitar de que o indivíduo esteja 
com indícios de Coronavírus, mesmo em um qua-
dro de sintomas leves.

Em caso de desconforto físico, há a orientação 
para que se busque auxílio médico com os pro-
fissionais ligados à SBOT, que estão a postos para 
atender e solucionar possíveis lesões. 

Para ver este vídeo e os outros de orientação à 
população que a SBOT produz, acesse o canal da 
SBOT Nacional no YouTube.
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Acontece SBOT 

Evento foi realizado online e superou 
as expectativas 

Na manhã do dia 8 de agosto, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) promoveu 
o 12º Fórum de Preceptores, evento online voltado para atualização e promoção de aprendizado aos pre-
ceptores voltados à área ortopédica.

Segundo Marcelo Guerra, presidente da Comissão de Preceptores, responsável pela organização do 
evento, o fórum promovido de forma inédita na modalidade online demonstrou a possibilidade da rea-
lização de experiências acadêmicas remotas sem perda de qualidade no conteúdo. Para ele, “a expe-
riência foi reveladora. Houve uma organização feita por uma excelente equipe de trabalho guiada pelo 
presidente da SBOT, Glaydson Gomes Godinho, um verdadeiro líder. Da mesma forma, o grande número 
de inscritos confirma que a SBOT continua forte em seu papel orientador sobre as melhores práticas de 
ensino e aprendizagem da Ortopedia.”

Sobre o material disponibilizado, houve uma diversa variedade de conteú-
dos relevantes para os preceptores. Como destaque, pode-se citar “os desa-
fios trazidos pela pandemia COVID-19, a importância da Mentoria nas novas 
relações entre o preceptor e o residente e as soluções que a Comissão de 
Ensino e Treinamento (CET) está implantando para a próxima prova para a 
obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT)”, 
salienta Guerra.

Marcelo Guerra oferece o sucesso do evento ao esforço do presidente da 
SBOT, Glaydson Godinho. “Sua capacidade de enfrentar essa verdadeira guer-
ra que estamos passando revela um homem de grande capacidade de lide-
rança. Por outro lado, confirma-se que a SBOT sabe escolher seus líderes, e 
isto é muito importante”, finaliza Guerra.
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Nova chapa da AMB tem 
ortopedista SBOT na sua 

composição

A Chapa 2 – Nova AMB, liderada por César 
Eduardo Fernandes, venceu as eleições da 
Associação Médica Brasileira com 6.089 

votos válidos. O grupo da situação, que tinha 
como líder Diogo Sampaio, recebeu 3.987 votos 
válidos. Ainda foram computados 770 votos nulos 
e 559 brancos.

Para Akira Ishida, o resultado das eleições trans-
parece a necessidade de mudar radicalmente os 
rumos, priorizando a saúde do cidadão, a excelên-
cia da Medicina e a valorização dos médicos. “É 
dentro da AMB, no Conselho Científico onde são 
reunidas todas as sociedades de especialidade 
para discussão das melhores direções e a valori-
zação da Medicina Brasileira. Durante muito tem-
po esse o Conselho perdeu sua força e isso não 
pode acontecer mais. Afinal, o Conselho é a alma 
da AMB”, explica. 

Ele ressalta que a base da AMB é a união. “Va-
mos trabalhar sem regionalismos, sem interesses 
políticos partidários e pessoais. Vamos mostrar o 
valor do Conselho na tomada de decisões como 
já foi feito no passado. Afinal, não podemos es-
quecer que foi dentro da AMB que foram gerados 
projetos como o Ato Médico, Classificação Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) e a 
Comissão Nacional de Acreditação. E era para isto 
que a nova chapa irá trabalhar”, finaliza. 

Confira a relação completa!

Akira Ishida, membro ativo da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

será o 1º Tesoureiro na nova gestão 
da Chapa 2 – Nova AMB. As eleições 

aconteceram no dia 31/08

 �Diretoria eleita AMB 2020-2023
Presidente: César Eduardo Fernandes (SP)
1ª Vice-presidente: Luciana Rodrigues da Silva (BA)
2º Vice-presidente: Jurandir Marcondes Ribas Filho (PR)
Vice-presidente Norte: Mariane Franco (PA)
Vice-presidente Nordeste: Roque Salvador de Andrade 
e Silva (BA)
Vice-presidente Centro-Oeste: César Galvão (DF)
Vice-presidente Sudeste: Agnaldo Lopes da Silva Filho (MG)
Vice-presidente Sul: Oscar Dutra (RS)
Secretário-geral: Antônio José Gonçalves (SP)
1ª Secretária: Maria Rita de Souza Mesquita (SP)
1º Tesoureiro: Akira Ishida (SP)
2º Tesoureiro: Lacildes Rovella Júnior (SP)
Diretor de Relações Internacionais: Carlos Vicente 
Serrano Junior (SP)
Diretor Científico: José Eduardo Lutaif Dolci (SP)
Diretor de Defesa Profissional: José Fernando Macedo (PR)
Diretor de Atendimento ao Associado: Carlos Alberto 
Gomes dos Santos (ES)
Diretora Cultural: Rachel Guerra de Castro (MG)
Diretor Acadêmico: Clóvis Francisco Constantino (SP)
Diretor de Assuntos Parlamentares: Luciano Gonçalves 
de Souza Carvalho (DF)

CONSELHO FISCAL
Titulares José Carlos Raimundo Brito (BA)
 Luiz Carlos João (SP)
 Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho (PR)
Suplentes  Francisco José Rossi (DF)
 Juarez Monteiro Molinari (RS)
 Márcia Pachiegas Lanzieri (SP)
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Acontece SBOT 

Chefes de Serviço discutiram sobre a 
Ortopedia em evento online 

No dia 19 de setembro, a SBOT realizou o 2° En-
contro Nacional de Chefes de Serviço, evento pro-
movido para a discussão e atualização de assuntos 
referentes à classe promotora de serviços relacio-
nados à área ortopédica. 

A segunda edição do evento foi realizada de for-
ma online, respeitando os protocolos de saúde e 
segurança. Sobre esse aspecto, Marcelo Guerra, 
presidente da Comissão de Preceptores da SBOT, 
comenta que a dinâmica do encontro de forma re-
mota funcionou sem problemas. 

Segundo Guerra, houve uma adesão de 80% 
da classe de serviços de todo o território nacio-
nal, algo que fica limitado em edições presenciais. 
“Esse é um modelo que pode ter vindo para ficar”, 
complementa.

Ainda sobre a dinâmica do encontro, Guerra 
afirma que a interatividade dos espectadores do 
evento com os palestrantes fluiu muito bem. De 
acordo com ele, a maioria das perguntas foi res-
pondida pelos apresentadores, seguindo o crono-
grama e sem ultrapassar o tempo reservado para 
as interações do público.

Em termos de assuntos abordados, temas como 
TEOT 2021, mentoria e o impacto da pandemia no 
ensino da Ortopedia brasileira, que estão evidên-
cia nas discussões dos chefes de serviço. Por fim, 
Guerra salienta que a participação do presidente 
da SBOT, Glaydson Godinho, e César Fontenelle, 
que atuaram na mediação e coordenação geral 
do encontro, respectivamente, foi importantíssima 
para o sucesso do evento.

Ative já sua inscrição 
no Congresso!

O período de ativação de inscrições do I Congresso 
Online SBOT está aberto e vai até o dia 10 de outubro. 
Acesse www.sbot.live para fazer a sua ativação e apro-
veite para conhecer a plataforma do evento. 

Lá estarão todas as atividades, como exposições, 
auditórios, programações e temas livres! 

Para realizar o processo de ativação siga esses 
passos:
1. Acesse o site: sbot.live
2. Insira o mesmo e-mail e senha de acesso da 

área do associado SBOT
Pronto! Sua participação estará confirmada!
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Capa

Com a celebração do Dia do Ortopedista, em 
19 de setembro, a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT), come-

morou também seus 85 anos e realizou ações soli-
dárias em celebração a data. 

A SBOT teve o apoio das suas Regionais (presen-
tes nos 27 estados brasileiros), dos ortopedistas e 
de adeptos à campanha #NossaUniãoFazADife-
rença, que doaram cestas básicas, fraldas e outros 
produtos para Organizações não governamentais 
(ONGs) e instituições carentes. 

Além disso, também foram feitas campanhas de 
doação de sangue nos estados, como a Liga de 
Ortopedia da Ulbra, que está promovendo uma 

campanha de doação junto ao Hemocentro de 
seu hospital, em Canoas-RS. A SBOT-AL incentiva 
a doação de sangue no Hemocentro Alagoas, as-
sim como a SBOT-MS e SBOT-MT que estimulam a 
doação para o Hemosul, no Hospital Regional de 
Campo Grande-MS. 

 �O saldo final foi positivo 
As doações iniciaram-se durante a semana do 

dia 14 de setembro e algumas regionais seguirão 
até o fim do mês contemplando a comemoração 
do dia do ortopedista, mas até hoje (21) totalizam-
-se mais de mil doações para instituições e famílias 
carentes. 

Campanha para celebrar o Dia 
do Ortopedista arrecadou mais 

de 1 mil doações 
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Entre elas estão doações de cestas básicas, fral-
das geriátricas, produtos de limpeza e outros ali-
mentos. De acordo com o presidente da Regional 
de Goiás, Leandro Alves, no dia 19, ele esteve re-
presentando todos os ortopedistas de seu estado 
no Lar de Idosos São Vicente de Paula, onde vivem 
55 idosos, e atendendo a demanda da diretoria 
da instituição, levou R$ 500,00 em materiais de 
limpeza e R$ 1.000,00 em alimentos, como carne. 
“Isso só foi possível graças à ação dos ortopedistas 
goianos que se uniram e fizeram essa contribui-
ção beneficiando tanta gente. Faremos ainda mais 
doações durante o mês a outras instituições com 
o valor que restou no nosso saldo”, afirma Alves. 

Além disso, os presidentes das regionais ficaram 
surpresos e contentes com a mobilização de doa-
ções, segundo o presidente da Regional de Minas 
Gerais, Wagner Lemos, ele tinha escolhido a insti-
tuição Lar dos Velhinhos de Santa Luzia, em Belo 
Horizonte, pois a ideia inicial era de doar fraldas 
geriátricas, mas quando chegou à instituição foi 
surpreendido com a grande ajuda que haviam re-
cebido há pouco tempo. “Me informaram que em 
outra campanha recente conseguiram arrecadar 
uma quantia de fraldas que durará até a metade 
do ano de 2021, então a sugestão foi de doarmos 
cestas básicas, assim, compramos 43 cestas bási-
cas, que por ser produtos não perecíveis facilitará 
o armazenamento”, comemora Lemos. 

A Regional do Rio de Janeiro desde março está 
realizando ações, batizada de “Um gesto é tudo”, 
e que neste mês doaram 70 cestas básicas para 

pessoas em vulnerabilidade social da região do 
Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. O presi-
dente da SBOT-RJ, Carlos Eduardo Franklin, des-
taca que a ação só foi possível graças à união de 
seus membros. “Essa ação é resultado do trabalho 
de todos nós. Da SBOT pela iniciativa e de todos 
os membros e ortopedistas da nossa Regional que 
se juntaram à causa contribuindo financeiramen-
te para a compra dos produtos. Creio que ações 
como essa são mais que necessárias, em especial 
em momentos de fragilidade como esse. Doar faz 
bem para quem doa e para quem recebe”, declara 
Franklin. 

 �Panorama geral das doações
Com toda ajuda recebida, a Regional do Acre 

pôde beneficiar diretamente 400 pessoas com 
cestas básicas nas comunidades da região da in-
vasão da Vila Betel, invasão do Pinicão do Tucumã, 
Favelinha e invasão Beco do Sabiá. Já a Regional 
do Rio Grande do Norte pôde contar com o apoio 
de 70 ortopedistas e doar fraldas geriátricas e ces-
tas básicas para o Lar da Vovózinha e a Casa de 
Idosos Jesus Misericordioso. 

No Rio Grande do Sul, a regional da SBOT reali-
zou doações para a entidade Aldeia da Fraternida-
de, uma associação sem fins lucrativos que oferece 
novas oportunidades para centenas de crianças, 
jovens e famílias em situação de vulnerabilidade 
social. No Distrito Federal, a regional além de con-
tar com todas colaborações, contou com a ajuda 

Capa

Jornal da SBOT - Jul./Ago./Set.  2020 10



da liga de Ortopedia da Universidade Católica de 
Brasília e distribuiu 90 cestas para a paróquia San-
to Antônio. E no Paraná, a SBOT doou 15 cestas bá-
sicas para cada instituição: o Lar Infantil Sol Amigo 
e o Hospital Espírita Psiquiátrico Bom Retiro. 

Ao todo, 340 pacotes de fraldas geriátricas fo-
ram doados para os idosos das Obras Sociais 
Irmã Dulce (OSID), pela regional da Bahia. “As 
doações são medidas importantes e que podem, 
definitivamente, facilitar o trabalho de instituições 
como as Obras Sociais Irmã Dulce. Espero que a 
iniciativa sirva de exemplo não apenas para outras 
entidades médicas, mas também para a população 
em geral”, reitera o presidente da SBOT-BA, Carlos 
Alberto Sant’Anna Filho.

No Amapá, a regional da SBOT doou 60 cestas 
básicas e 50 brinquedos para o Centro de Promo-
ção Humana - Frei Daniel de Saramate - Frades 
Capuchinhos, já no Espírito Santo, a regional fez 
suas doações para a Igreja Batista e Igreja Católi-
ca, além de realizar doações de sangue junto aos 
alunos das ligas acadêmicas. Na SBOT-MA fora as 
doações, também realizaram homenagens para os 
ortopedistas mais antigos da cidade e incentiva-
ram para que todos doassem sangue. 

Já SBOT-AM preparou um evento no dia 18 para 
arrecadar contribuições e farão doações de cerca 
de 30 cestas básicas para uma instituição caren-
te, em Pernambuco a regional da SBOT doou san-
gue e fez este incentivo aos ortopedistas, também 
doou 43 cestas básicas na Paróquia da Torre, em 
Recife. Na SBOT-RR, foram doadas 10 cestas bási-
cas e 30 pacotes de fraldas geriátricas para a Casa 
do Vovô, um asilo Boa Vista – Roraima. 

A SBOT-SC está realizando doações de dona-
tivos para quatro instituições em Santa Catarina. 
No Piauí, a regional doará 79 cestas básicas para 
a Associação de Amigos dos Autistas. A SBOT-PA 
doará 100 cestas básicas no dia 26 de setembro 
para as famílias cadastradas no Hospital Estadual 
Abelardo Santos e também iniciará um programa 
de atendimento em Ortopedia Pediátrica no hos-
pital. Em Rondônia, a regional doou fraldas ge-
riátricas, sabonete líquido e luvas para a Casa do 
Ancião, em Porto Velho, e entregou cestas básicas 
para o Projeto Cesta Básica que possui dezenas de 
famílias necessitadas e cadastradas que recebem 
mensalmente uma cesta básica. 

Contudo, as regionais ainda estão realizando 
e recebendo doações de quem quer colaborar e 
participar da campanha. Como a Regional da Pa-
raíba que fará suas doações dia 29 e já arrecadou 
cerca de 70 cestas básicas. Para quem ainda quer 
doar, a regional de São Paulo está aceitando doa-
ções até o fim do mês, para doar basta acessar o 
site da SBOT-SP e realizar sua doação no valor que 
puder dar.  

Segunda a diretora de Regionais, Maria Isabel 
Pozzi, as ações aconteceram em todo o país, trou-
xe benefícios para muitas famílias e que contribuiu 
para melhora da situação dos bancos de sangue 
que em algumas localidades estavam numa situa-
ção bem difícil. “Essa ação veio para ficar e será 
repetida nos próximos anos”, afirma Maria Isabel. 

A SBOT Nacional agradece a todos ortopedistas 
e Regionais por seu apoio e doações! Nossa união 
faz a diferença! 
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I Congresso Online SBOT 

Integração entre os  
Comitês é diferencial do  

I Congresso Online 

Com a ocorrência da pandemia e a preocupação da SBOT em proteger 
seus associados e participantes do congresso, priorizou-se realizar o 
evento no ambiente virtual. Desta maneira, pensando em como dei-

xar o congresso ainda mais dinâmico e interessante para os ortopedistas, 
criou-se a ideia de fazer um congresso temático.

Segundo o presidente da Comissão Cientifica do I Congresso Online 
SBOT, Arnaldo Hernandez, também não existiriam salas para todos comi-
tês em todos horários, como no congresso presencial. “Assim, optamos por 
criar temas comuns para duas ou três especialidades ao mesmo tempo, 
por exemplo, o comitê de joelho se integrará ao comitê da dor, porque dor 
no joelho é uma coisa muito frequente. E neste contexto, o mesmo proble-
ma será visto sob diferentes prismas”, afirma Hernandez.

O temário das salas foi escolhido a partir de uma discussão conjunta da 
Comissão Científica do Congresso, da Comissão de Ensino Continuado 
(CEC) e dos presidentes dos Comitês da SBOT, que tiveram como base e 
foco apresentações objetivas e curtas, para não tornar o evento exaustivo e 
de difícil atenção na tela. 

“Do ponto de vista da inovação, este ano estamos idealizando discus-
sões entre as palestras, planejando um chat de perguntas e um sistema de 
votação interativa com resposta imediata. Queremos o envolvimento dos 
participantes, tanto que, o congresso foi oferecido de maneira gratuita para 
todo membro quite da sociedade”, complementa o presidente. 

A idealização do I Congresso Online SBOT está em torno da preocupação 
em oferecer um formato inovador, com conteúdo atraente que fará com 
que os ortopedistas participem do evento do início ao fim. “Contamos com 
a boa vontade, participação e envolvimento dos membros da sociedade 
neste nosso primeiro evento para que possamos melhorar para eventos fu-
turos, sejam eles presenciais ou virtuais”, finaliza Arnaldo Hernandez. 
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Entrevista

História da Ortopedia em 
breve no portal da SBOT

Carta de Barros 
Lima a Luiz Manoel 
de Rezende 
Puesch de 1934 
discutindo detalhes 
da instituição da 
SBOT.

Dezenas de documentos 
recuperados em 2011.

Os primeiros 
exemplares da RBO, 

de 1939 a 1943. 

JSBOT - Como surgiu esta ideia?

Osvandré Lech - Após homenagear o Prof. Arnal-
do Amado Ferreira Filho em evento virtual, o presi-
dente Glaydson Godinho recebeu um emocionado 
telefonema de agradecimento do icônico profes-
sor.  O gesto cortês trouxe à tona a importância 
de mantermos viva – e lembrá-la de tempos em 
tempos – da história e realizações de pessoas, Ser-
viços, hospitais, Comitês, Regionais desta pulsátil 
vida associativa da SBOT desde a sua fundação 
em 1935. 

JSBOT - Como a Comissão da História da Orto-
pedia Brasileira (CHOB) tem contribuído para tal? 

Osvandré - Esta Comissão foi criada e aprovada 
como permanente em 2011 na minha gestão. Entendi 
que a SBOT necessitava organizar profissionalmente 
a sua história, pois ela não passa de geração a gera-
ção se não estiver documentada.  Na época conta-
mos com a colaboração da jornalista e editora Patrí-
cia Logullo, hoje trabalhando na Oxford University, 
Inglaterra; ela realizou exemplar trabalho de resgate 
e preservação dos nossos mais importantes docu-
mentos. O trabalho deste então tem sido incessante 
através de inúmeras ações: publicação de livros e ar-
tigos, exposições (Túnel do Tempo no congresso da 
SBOT de Fortaleza), entrevistas com líderes etc. 

JSBOT – Como será estruturado este novo serviço 
aos associados?

Osvandré – Uma aba denominada “História da Or-
topedia” será instalada no portal para acesso direto. 
Nela, os dados estarão organizados de forma didáti-
ca: Biografias, Comitês de Especialidade e sua histó-
ria, Diretorias da SBOT e suas ações, Linha do tempo 
da Ortopedia Brasileira, Livros, Memória Fotográfica 
(por ano),  Obituários, Ortopedia Internacional, Pod-
casts, Textos autorais (colunas, crônicas),  Regionais 
da SBOT e sua história, dentre outros. 

JSBOT - Qual é o plano de ação da CHOB? 

Osvandré  - Planejamos que este serviço este-
ja disponível aos associados durante o congresso 
em novembro, primeiro totalmente virtual da nos-
sa história.  Convido a todos os colegas que pos-
suem material com importância histórica para con-
tactarem a secretária Letícia Januário pelo e-mail: 
comissoes@sbot.org.br. As Regionais, Comitês de 
Especialidade, Serviços de Residência Médica, Hos-
pitais, Grupos de Ortopedia são igualmente convi-
dados a contribuírem enviando dados da sua histó-
ria.  Assim, esta ação será a mais inclusiva possível. 

A Comissão da História da Ortopedia Brasileira (CHOB) constituída na 
gestão 2020 por Osvandré Lech (RS),  Alex Guedes (BA)  e Edilberto 
Ramalho (RJ) é responsável pela catalogação do vasto material histó-
rico da SBOT que estará em breve disponível aos associados no Portal  
www.sbot.org.br  
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Falecimento do  
Professor Doutor Roberto de 

Attílio Lima Santin

Faleceu na manhã de 13 de julho de 2020 o 
Professor Roberto Santin, aos oitenta e dois 
anos. Médico, formou-se na Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo no cam-
pus de Ribeirão Preto. Recém-formado veio para 
São Paulo pretendendo especializar-se em Orto-
pedia, o que abraçou com paixão. Fez especiali-
zação na Santa Casa de São Paulo e permaneceu 
ligado ao Pavilhão Fernandinho, Departamento de 
Ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas que 
ali surgira.

Logo foi designado para a chefia do Grupo de 
Medicina e Cirurgia do Pé, mas possuidor de alma 
inquieta praticava a Ortopedia plenamente. Seu 
doutorado foi sobre tratamento das fraturas do 
acetábulo, técnica que foi precursor no Brasil em 
conjunto com o amigo Élio Consentino. Tinha a 

Homenagem 

característica de trabalhar intensamente, e como 
gostava de ensinar, estava sempre cercado de jo-
vens assistentes.

A curiosidade científica o motivou a ser pre-
cursor do método de Ilizarov em nosso meio. A 
chegada da técnica peculiar trouxe grande ala-
rido ao meio ortopédico. Em pouco tempo, ha-
via o alarido passado a beligerância. Nas escolas 
ortopédicas ainda imperava o personalismo nas 
condutas terapêuticas, informações científicas 
chegavam lentamente e o convívio científico sem 
preconceitos apenas engatinhava. Como um dos 
decanos que se dedicavam à técnica, assumiu a 
liderança do incipiente movimento, algo desor-
ganizado. Sua característica no relacionamento 
com o próximo era a gentileza, a maneira polida 
no trato e capacidade infinita de ouvir sempre 
atentamente ao outro. Conseguiu naquele tempo, 
a infrequente união dos diversos Departamento 
e Serviços das Escolas de Medicina em mesmo 
Comitê da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia, em que fez questão de não ser o 
primeiro Presidente.

Como Professor Adjunto da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo, agregou 
discípulos que o procuravam não só com questões 
técnicas e problemas clínicos mais difíceis. Havia 
sempre tempo para o convívio e atenção para as 
dificuldades da vida. Os que o cercavam, apren-
diam precocemente a serem gentis e respeitosos 
com os paramédicos no centro cirúrgico. Explicava 
que se o responsável pelo procedimento perdesse 
a tranquilidade e, portanto o comando de uma ci-
rurgia, como agiriam os assistente e auxiliares de 
sala operatória? Creio que nunca ouviu a resposta 
ao ensinamento.

Como Professor entendeu que deveria ter par-
ticipação na vida associativa científica de sua es-
pecialidade: foi presidente da Sociedade Brasileira 
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de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), da Associa-
ção Paulista de Ortopedia e Traumatologia (SBO-
T-SP) –Departamento da Associação Paulista de 
Medicina APM, Presidente da Sociedade Brasileira 
do Trauma Ortopédico, Presidente da Sociedade 
Brasileira de Alongamento e Reconstrução Óssea 
(ASAMI). Na atividade associativa mais uma vez 
demonstrou como com gentileza e atenção, pode-
mos respeitando os mais diversos objetivos, che-
gar no bem coletivo mais relevante.

Com a experiência que a intensa atividade inin-
terrupta no consultório privado lhe trouxe, e a ob-
servação da relação entre os médicos que natural-
mente o cercavam, foi conduzido ao cargo – que 
ocupou por anos – a Diretoria Clínica do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz. Nas conversas descontraí-
das, mostrava grande entusiasmo com detalhes 
técnicos do funcionamento do moderno hospital, 
e discretamente sempre preservando os envol-
vidos, trazia para os mais novos ponderações de 
como facilitar e adequar as relações éticas e mo-
rais entre os profissionais da saúde. Abria a porta 
de sua casa fosse para orientar a apresentação de 
trabalhos científicos, fosse para ajudar a buscar na 
coleção de livros as soluções para os casos mais 
complexos; isso usualmente no final de semana 

pois a dedicação ao paciente o indisponibilizava 
nos dias úteis.

Como orientador da vida acadêmica, sempre se 
preocupou em facilitar o nosso caminho, porém 
cobrando iniciativa e criatividade. Por muitos anos 
quando a cirurgia não ocorria como planejado, es-
tava sempre por perto para a crítica construtiva e 
se preciso a ajuda na correção.

Uma vida com muito trabalho, dedicada ao exer-
cício de uma profissão que encarava como arte, e 
insistia em dizer “praticar a Medicina é tão intenso, 
que exercê-la simultaneamente a qualquer ativida-
de é para poucos, alguns superdotados”.

Como amigo, era a comunhão disto tudo. Gene-
roso, estimulava-nos a andar pelas próprias per-
nas. Estava por perto o suficiente para participar, 
sem sufocar. Dividia conosco prazerosamente a 
alegria do convívio com a numerosa família. Nas 
viagens, sempre animado, sabia aproveitar a vida.

Caro Roberto Santin, a Ortopedia Brasileira está 
enlutada e sentirá sua falta. Os amigos e discípulos 
precisarão de um bom tempo para acostumar-se à 
falta de seu ouvir e ponderar sobre a vida.

Marcelo Mercadante 
Discípulo, admirador e amigo
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Espaço Jurídico

O futuro das 
teleconsultas

A pandemia de Covid-19, com o consequente 
decreto de estado de calamidade pública 
em território nacional, permitiu o restabe-

lecimento efetivo da assistência médica por meio 
da telemedicina. Mais especificamente com as te-
leconsultas, modalidade da telemedicina em que 
há o médico em um local e o paciente em outro, 
separados fisicamente, mas conectados por um 
aparato tecnológico-informático.

De fato, algumas modalidades da telemedicina 
já participavam há algum tempo do cotidiano da 
medicina. A tele-educação é exemplo disso. Em 
congressos médicos já era usual a participação de 
professores e palestrantes de outros estados da 
Federação, ou mesmo de outros países, em uma 
troca de experiências bastante salutar em termos 
de aprendizado. Cursos virtuais também são ad-
quiridos pelos médicos e permitem atualização 
prática sem deslocamento ou viagens.

Especialidades que exploram imagem têm na te-
lemedicina importante instrumento de apoio para 
envio de arquivos - a telerradiologia e a telepato-
logia possuem normatizações próprias, emanadas 
pelo Conselho Federal de Medicina e respectivas 
Sociedades de especialidade.

Também o telemonitoramento, em especial de 
pacientes crônicos, se insere na medicina moder-
na. Aqui, o auxílio dos denominados wearables, 
ou vestíveis, permite a tutela eletrônica da saúde 
de pacientes cardiopatas, diabéticos e geriátricos 
com pleno suporte ético.

Já a teleconsulta, por confrontar norma ética 
tradicional - a vedação de “prescrever tratamen-
to e outros procedimentos sem exame direto do 
paciente -, ensejou o principal impedimento para 
a entrada em vigor da Resolução 2227/2018, do 
Conselho Federal de Medicina, que teve o escopo 
de substituir a defasada Resolução 1643, de 2002. 

A súbita pandemia rompeu esse paradigma. Mé-
dicos e pacientes se viram perigosamente distan-
ciados, tendo sido a teleconsulta reconhecida com 
sustentação regulatória célere, em especial pela 
Portaria 467/2020 do Ministério da Saúde, o Ofício 

1756/2020 do Conselho Federal de Medicina e a Lei 
13.989/2020. Em comum, essas normativas permi-
tem o exercício das teleconsultas, resguardados os 
limites temporais da duração da pandemia. A tele-
consulta, ainda que introjetada em uma situação 
amarga, mostra-se eficaz, no entanto, impõe-se re-
gulamentação ética e legal para sua consolidação. 

À classe médica cabem alguns cuidados. A te-
leconsulta reveste-se do desafio de adaptação 
e treinamento em função da ausência do exame 
direto do paciente. A troca do exame físico pelas 
alternativas da telepropedêutica nem sempre é 
harmônica e, mais ainda, há que se ter atenção às 
limitações do método. Assim, o paciente deve ser 
informado, devendo constar do consentimento es-
clarecido que nem sempre é possível chegar a um 
diagnóstico e terapêutica na consulta à distância, 
fazendo-se necessária a avaliação presencial. 

A telemedicina é um promissor método consulta e 
pode resultar em benefícios à assistência em saúde. 
No panorama presente, embrionário e recente, é na-
tural que ainda haja insegurança por parte dos médi-
cos para o exercício das teleconsultas. Por conta dis-
so, é absolutamente fundamental que as Sociedades 
de especialidades elaborem protocolos específicos 
e adequados à sua realidade. Tais protocolos, além 
de darem respaldo para a atuação do médico, per-
mitirão que o método seja executado com embasada 
segurança jurídica e ética em benefício do paciente.

Prof. Dr. Roberto Augusto de Carvalho Campos
Dr. Silvio Eduardo Valente –  
Médicos, advogados e professores da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo

Dra. Rosmari Aparecida Elias Camargo –  
Advogada e Mestre em Direito Penal pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo

Assessoria Jurídica SBOT
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Para os jovens médicos que buscam seguir a subespecialidade de Cirurgia do Tornozelo e Pé, a ABTPé 
possui centros formadores credenciados em todo o Brasil. Neste ano, foram credenciados 31 hospitais, 
distribuídos em diversos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Bahia e Goiás.

Para se tornar um centro formador credenciado à ABTPé, é necessário seguir rígidas normas que com-
provam que a entidade pode formar um especialista com excelência. Os hospitais cadastrados são rea-
valiados todos os anos, por isso, os jovens médicos devem ficar atentos se o centro formador escolhido 
está credenciado pela ABTPé para o ano do seu estágio.

Saiba mais: https://www.abtpe.org.br/estagios/credenciados/.

Por conta da pandemia da COVID-19, a prova de 
suficiência para obtenção do Título de Especialista 
em Cirurgia da Mão foi adiada para o dia 28 de 
novembro.

Para obter o título de especialista, o residente 
de um dos serviços credenciados à SBCM deverá 
realizar uma avaliação escrita e outra oral, além de 
enviar um artigo científico à Sociedade.

A prova escrita contém cem questões de múl-
tipla escolha e o candidato tem até duas horas 
para realizá-la.  Na avaliação oral, chamada de 

O 2º Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia do Pé e Tornozelo será 
realizado de forma online entre os dias 30 de setembro de 3 de outu-
bro, e contará com a participação de especialistas nacionais e interna-
cionais em uma grade moderna e interativa.

A programação do evento está definida e, em breve, as inscrições 
estarão abertas. Entre os temas que serão abordados o Congresso 
estão o floating toe, pé plano, hálux valgo e tendiopatias crônicas.

Para conferir a programação e garantir sua vaga, acesse: https://
www.abtpe.org.br/cursos/congresso-n-ne/

ABTPé  
 �ABTPé tem 31 centros formadores credenciados

SBCM  
 �Exame para Título de Especialista em Cirurgia da Mão será realizado 
em novembro

 �2º Congresso Norte- Nordeste será online

Espaço dos Comitês

teórico-prática, o candidato deverá responder so-
bre doze temas aos examinadores, que irão avaliar 
as respostas de cada um dos candidatos.

Nos anos anteriores, cerca de 80 médicos parti-
ciparam do exame. “A avaliação é bastante com-
pleta, aprovando apenas os candidatos que estão 
realmente prontos para atuar como cirurgiões das 
mãos. Esta é mais uma ferramenta da SBCM de 
valorização profissional”, comenta Eduardo Novak, 
presidente da CET – Comissão de Ensino e Treina-
mento da SBCM.
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Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão realizará, nos meses de setembro e outubro, os webinars da 
Jornada da Federação Latinoamericana de Cirurgia da Mão.

Serão quatro encontros, dois em setembro (14 e 29/09) e dois em outubro (14 e 29/10), com os temas: 
reconstrução microcirúrgica do membro superior, fraturas do rádio distal, tratamento das sequelas os-
teoarticulares ao nível da mão e do punho e malformação congênita.  

Fique atento ao site da SBCM, onde serão divulgados mais detalhes sobre os webinars.

 �Participe da Jornada da Federação Latinoamericana de Cirurgia da Mão

SBOP     
 �Atualizações das atividades da 
SBOP no último trimestre 

SBCJ     
 �Curso Online para R4 

A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica 
está adaptando-se e buscando alternativas fren-
te aos desafios enfrentados por todas as pessoas 
devido à pandemia. Durante o período entre os 
meses de julho a setembro, foi firmada uma par-
ceria com a Orthopediatrics em que, todas as 
quartas feiras, serão promovidas discussões de 
assuntos importantes relacionados às patologias 
do esqueleto imaturo. Também foi realizado no 
mês de junho, em um formato virtual, o 21º Clu-
be da Pediátrica em conjunto com o Simpósio 
Integrado de Atividades Esportivas em Crianças 
e Adolescentes, com grande participação dos as-
sociados. Da mesma forma, irá acontecer no mês 
de setembro o 22º Clube da Pediátrica, no qual 
será abordado o diagnóstico diferencial nas dis-
plasias esqueléticas. 

Tem sido um sucesso o Curso Preparatório Onli-
ne para R4, que começamos em junho com coor-
denação de nossa Comissão de Apoio Científico. 
Desde então, toda segunda-feira temos duas aulas 
e a discussão de um caso clínico com a participa-
ção de preceptores de serviços de todas as regiões 
do Brasil. O objetivo é contribuir com a preparação 
dos ortopedistas que estão se especializando em 
Cirurgia do Joelho. 

Dr. André Kuhn – Presidente da SBCJ

Já em agosto, em parceria com Comissão de 
Educação Continuada – SBOT, foi realizado um 
webinar sobre as fraturas do tornozelo em crian-
ças e adolescentes com a participação de Javier 
Masquijo, Werveley Valenza, Chang Chia Po, Ana 
Laura M. Cunha e Francisco Carlos Salles Nogueira.

O XIV Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediá-
trica, inicialmente agendada para dezembro deste 
ano em Santos - SP, foi postergado para junho de 
2021, devido à falta de garantias quanto à viabili-
dade para a realização de reuniões científicas de 
grande porte nos próximos meses e pelas as ca-
racterísticas da nossa Sociedade.

Espaço dos Comitês
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 �SBCJ Podcast 

 �SBCJ reabre inscrições para congresso, temas livres e prova de título 

A SBCJ lançou em junho o canal SBCJ Podcast e todas as quin-
tas-feiras publicamos um novo episódio, que ficam disponíveis 
no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e no nosso site 
(www.sbcj.org.br). São entrevistas de colegas de diferentes ser-
viços falando de temas e artigos bastante relevantes. 

Após a transferência do 18º Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia do Joelho para o período de 13 a 16 
de junho de 2021 no Pro Magno Centro de Even-
tos, em São Paulo - SP, a Diretoria da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia do Joelho reabriu todos os 
processos que envolvem o Congresso, a saber:

INSCRIÇÕES
Já realizadas estão automaticamente transferi-

das para 2021.

Para novos inscritos, o sistema está aberto. 

PROVA DE TÍTULO
Aqueles que estão cursando R4 em 2020, preen-

chendo os critérios de submissão, poderão fazer a 
prova em 2021.

Prazo para inscrição: 01/10/2020 a 09/03/2021.

TEMAS LIVRES
Os temas já aprovados estão automaticamente 

transferidos para 2021.

Novos temas livres podem ser enviados para 
submissão, a partir de 01 de setembro de 2020.

A Comissão está  aceitando trabalhos enviados 
em inglês.

Data limite para recebimento dos trabalhos: 
09/03/2021.

Todas as informações sobre o CBCJ2021 podem 
ser conferidas no site: https://18cbcj.com.br/

Desde junho, a Comissão de Educação Continua-
da da Sociedade Brasileira de Coluna (CEC) vem 
reorganizando a sua agenda científica e promo-
vendo cursos intensivos online para os associados, 
com acesso no portal SBC.

Até o momento foram realizados os cursos “En-
doscopia - Curso Introdutório”, desenvolvido na 
dinâmica de quatro módulos, com a coordenação 
do Prof. Dr. Helton Defino e Dr. João Bergamaschi.

Os temas apresentados foram: introdução à en-
doscopia (18/6), discectomia interlaminar (25/6), 
discectomia transforaminal (02/7) e complicações 
e soluções (9/7). E as sessões tiveram duração 
de 30 minutos, seguidas de discussões de casos, 
além de um quiz (para fixar o conteúdo apresen-
tado) e vídeos de cirurgias semelhantes aos casos 
expostos no curso.

O segundo curso trouxe para discussão “Aborda-
gens anteriores e laterais à coluna lombar”, ministrado 

SBC  
 �Cursos online ampliam plataforma digital da SBC

pelos doutores Cristiano Menezes, Emiliano Vialle, 
Luis Carelli e Rodrigo Amaral. As aulas foram apre-
sentadas em quatro módulos: anatomia das aborda-
gens anterior e lateral (16/8), técnicas e biomecânicas 
de artrodese, instrumentação anterior e lateral (13/8), 
e técnicas avançadas de instrumentação anterior 
(27/8). Cada aula teve duração de 90 minutos. 

No mês de setembro, a CEC está promovendo 
mais uma atividade científica com sessões ao vivo. 
Trata-se do curso “Como elaborar um trabalho 
científico”, sob a coordenação dos doutores Ale-
xandre Fogaça Cristante e Marcelo Risso. Serão 
apresentados quatro módulos, com duração de 
1h45 minutos cada. As aulas estão programadas 
para os dias 3/9, 10/9,17/9 e 24/9, às 20h. 

O curso é aberto para interessados. Acesso livre 
de participação nas quatro sessões. 

Para assistir as aulas, acesse www.cursos.coluna.
com.br (www.portalsbc.org). 
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para correção de deformidades com o mais recen-
te software do TL HEX – Hex-Ray”, realizado no dia 
06 de agosto, sob o patrocínio da Orthofix, com 
a participação de Alexander Cherkashin (Scottish 
Rite for Children Hospital, Dallas, USA); e no dia 15 
de agosto, patrocinado pela Ossis Medical, sobre 
”Condutas na osteomielite crônica: uma atualiza-
ção” e “Cuidados com pinos: situação atual”, com 
a participação de Hemant Sharma (Hull York Medi-
cal School, University of Hull, Inglaterra).

No dia 03 de setembro, “tivemos um webinar 
promovido em conjunto pela ASAMI e SBOT, atra-
vés da Comissão de Educação Continuada (CEC), 
com a presença de Austin Fragomen  (Cornell Uni-
versity / Hospital for Special Surgery, New York, 
USA), com o tema: “Deformidades peri-articulares 
do joelho – estratégias de correção”. A abertura do 
evento ficou a cargo de Glaydson Godinho, desta-
ca Sternik, acrescentando que “nossas atividades 
virtuais serão retomadas em 2021”.

ASAMI
 �Projeto “Gaiola Virtual”: ASAMI 
promove debates com participa-
ção de convidados estrangeiros

Nesse tempo de pandemia, a ASAMI continua 
com várias atividades científicas on-line, desta-
cando-se o projeto “Gaiola Virtual”, com debates 
sempre com intensa participação de colegas de 
várias partes do país e América Latina.  Para o pre-
sidente da ASAMI, Marcelo Sternick, “desde o seu 
lançamento, o projeto foi muito bem recebido pe-
los colegas, tornando-se um grande sucesso pelo 
seu formato, conteúdo e pelo alto nível dos convi-
dados debatedores”.

A ideia surgiu no início da pandemia, explica 
Marcelo Sternick. Aproveitando a impossibilidade 
de manter eventos científicos presenciais, como o 
“ASAMI vai até você”, o Comitê ASAMI criou essa 
ação que consiste em Webinars, inicialmente quin-
zenais, aberto a todos os membros, residentes e 
colegas da América Latina. O projeto é realizado 
através da plataforma Gotomeeting e, desde o seu 
lançamento, já apresentou diversos temas relacio-
nados à cirurgia reconstrutora, além da presença 
de dois reconhecidos palestrantes internacionais: 
Alexander Cherkashin e Hemant Sharma.

Em agosto, o projeto Gaiola Virtual promoveu dois 
grandes debates: “Planejamento pré-operatório 

 �Comitê de Coluna Vertebral discutirá dor e tumores no I Congresso 
Online SBOT

O Comitê de Coluna está organizando as apre-
sentações científicas de coluna vertebral que se-
rão apresentadas no I Congresso Online SBOT, que 
acontecerá de 11 a 13 de novembro de 2020.

O presidente do Comitê e vice-presidente da So-
ciedade Brasileira de Coluna, Cristiano Menezes, 
informa que os temas “Dor na Coluna” e “Tumo-
res da Coluna” trarão abordagens atualizadas por 
ortopedistas de coluna nacionais e por um confe-
rencista internacional. Segundo Menezes, os parti-
cipantes do evento também terão a oportunidade 
de interagir com os palestrantes e expositores no 
decorrer das transmissões via internet. 

Com inscrições gratuitas para sócios adimplen-
tes, o programa científico do Comitê de Coluna es-
tará, em breve, disponível no site do evento. 

Participe e confira: https://sbot.org/congresso

Espaço dos Comitês
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Comitê de Dor    
 �Comitê de Dor encontra alternativas para atuar em meio à pandemia

Neste segundo trimestre do ano, o Comitê de 
Dor da SBOT esteve bastante atuante no tocante 
a seu objetivo primordial que é melhor a educação 
em dor, tanto do médico ortopedista já formado, 
quanto dos médicos residentes em formação.

Seguindo a tendência mundial do webmeeting 
após a pandemia da COVID-19, o Comitê de Dor 
da SBOT realizou vários eventos nestes últimos 
meses. Ao todo foram sete encontros on-line, com 
parceria variada da indústria farmacêutica, nos 
quais foram discutidos temas práticos com rela-
ção ao tratamento da dor, sempre ilustrados por 
casos clínicos da rotina do médico ortopedista. 
Nossos agradecimentos às empresas parceiras 
desses projetos: P&G, Cristália, EMS, Mantecorp e 
Grunenthal.

O comitê ainda está desenvolvendo trabalhos de 
educação continuada em parceria com a CEC e 
com outros comitês, como quadril, joelho e coluna. 
Acredita-se que desenvolver o trabalho de educa-
ção em dor junto a todas as especialidades é fun-
damental para melhorar a abordagem ao paciente 
e otimizar os resultados dos diversos tratamentos. 

O Curso EAD DOR vem demonstrando ótimos 
resultados. São 12 módulos de aulas a distância, 

com avaliações a cada módulo, e com emissão de 
certificado. Estamos abordando casos de diferen-
tes temas práticos em dor na Ortopedia. As aulas 
estão sendo produzidas pelo comitê em parceria 
com as direções das outras subespecialidades e 
também com as sociedades parceiras como AMB, 
SBED e SMBTOC. Faça o seu curso EAD DOR e 
garanta seu certificado de participante!

Um dos maiores interesses do Comitê de Dor da 
SBOT é melhorar a formação em dor desde a re-
sidência médica. Dessa forma, outra grande reali-
zação nesse segundo trimestre foi o Curso de Dor 
para Residentes, que foi um sucesso! Em quatro 
módulos pudemos cobrir os grandes temas bási-
cos em dor, que são fundamentais para a prática 
diária do ortopedista independente de área de 
atuação. No modelo webmeeting tivemos 2.355 
participantes, entre médicos residentes e ortope-
distas formados, de todo o país. Agradecemos a 
todos os serviços de residência pela disponibili-
dade dos colegas residentes. Investir na formação 
básica é a principal forma de oferecer um melhor 
tratamento em dor a todos os pacientes.

Sérgio Mendonça – Diretor de  
Comunicação do Comitê de Dor da SBOT

SBTO    
 �Sociedade do Trauma mantém Congresso em 2021
O 26° Congresso Brasileiro de Trauma Ortopé-

dico (CBTO) foi adaptado e reformulado para ser 
realizado de 20 a 22 de maio de 2021, em formato 
presencial. O evento, presidido por Geraldo Motta 
(RJ), será realizado no Rio de Janeiro no Windsor 
Convention & Expo Center – complexo destinado 
à realização de eventos, anexo ao hotel Windsor 
Barra.

As inscrições feitas para o evento que seria rea-
lizado em 2020 serão automaticamente mantidas 
para a próxima data do evento, e as novas inscri-
ções poderão ser feitas em breve. Acompanhe os 
canais de comunicação do Trauma para não per-
der nenhuma informação sobre o CBTO.

Clique aqui 
para conteúdo 

extra
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SBRATE    
 �SBRATE disponibiliza webinars no site 

OMBRO E COTOVELO     
 �SBCOC firma parceria que dá desconto 
em livros 

Desde o início da pandemia, a SBRATE tem realizado 
eventos de atualização online para seus associados e in-
teressados em Artroscopia e Traumatologia do Esporte. 
Acesse o portal: www.sbrate.com.br e confira as aulas 
disponíveis. Acompanhe! 

A SBCOC e a Di Livros fizeram uma parceria que oferece des-
contos em importantes livros relacionados à Cirurgia do Om-
bro e Cotovelo, entre eles o livro Fraturas e Luxações do Om-
bro e Cotovelo. Saiba mais da promoção no site da SBCOC:  
www.sbcoc.org.br. 

 �Trauma disponibiliza conteúdo científico 
para toda a comunidade ortopédica 

 �Novo endereço de e-mail da SBTO

“Osteossíntese Intramedular na Prática – com demonstração 
de técnicas cirúrgicas” é um curso online, gravado pelo Trauma 
em centro cirúrgico nos Estados Unidos, que agora está dispo-
nível para todos os membros ativos da SBOT.

As aulas podem ser acessadas na Academia SBOT, no site da 
Nacional, de maneira gratuita. Basta apenas que o ortopedista 
interessado insira seus dados de acesso para assistir em qual-
quer horário e dispositivo.

O curso é divido em 3 módulos, com abordagem de fêmur e úmero, e é o primeiro do projeto Trauma 
All Line, de ampliação da abrangência dos pontos de contato do Trauma com todos os seus públicos: 
membros e residentes do Trauma, ortopedistas das demais especialidades SBOT, residentes em ortope-
dia e acadêmicos de medicina.

Acesse www.otrauma.com.br ou a Academia SBOT na área restrita a membros no site da SBOT: www.
sbot.org.br. Outras atividades científicas estão sendo produzidas e serão lançadas on-line, com formato 
ao vivo e interativo. Acompanhe a agenda do Trauma All Line nas redes sociais e no site do Trauma.

O e-mail para contato com o Trauma agora é:  
adm@otrauma.com.br

Utilize-o para tirar dúvidas diversas sobre a Sociedade, eventos 
e cursos do Trauma, assuntos relacionados à sua associação ou 
pós-residência em Trauma Ortopédico, dentre outras.

ALL LINE

PROGRAMA 
DE ENSINO 

À DISTÂNCIA

OSTEOSSÍNTESE
INTRAMEDULAR NA PRÁTICA

com demonstração de técnica cirúrgica

NOSSO E-MAIL

DE CONTATO

MUDOU
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Alguém muito além do Xerém!

Na casa antiga, o final de tarde na quaren-
tena poderia ser bem mais solitário e tris-
te, mas caminhando para a sala da lareira 

percebia-se o facho incandescente da luz solar 
do crepúsculo, iluminando diretamente os cha-
péus no mancebo. Havia tempo que não saíam 
para proteger do sol externo, cabeça alguma. São 
tempos de pandemia e, confesso que ainda não 
tinha atinado para a riqueza de detalhes que dias 
inteiros de sol produzem na nossa morada. Não 
tínhamos até então, ficado tanto tempo em casa. 
Enclausurados!

No trajeto curto até o lavabo, fiquei pensando 
nas repercussões desse isolamento social que nos 
foi, de certa forma, imposto. Sim, imposto pelo 
bom senso e instinto de autopreservação. A Sonia 
e eu somos do grupo de risco e optamos, de co-
mum acordo por minimizar os riscos de exposição 
ao vírus. 

Pensando bem, hoje há mais de 4 meses em si-
tuação inédita em nossas vidas, estamos cheios de 
dúvidas e desinformações. Nem mesmo para nós, 
médicos, há consenso de comportamento mais 
adequado. Fazemos o que parece razoável e de 
bom senso. Assim, ficamos em casa, apenas ela e 
eu, não totalmente isolados, mas evitando saídas 
desnecessárias e recebendo tão somente o apoio 
e as vindas de nossos filhos e, por vezes, colabora-
dores agendados e orientados quanto às medidas 
protetivas e preventivas individuais.

Não se pode negar que estamos vivendo uma 
fase de travessia, cheia de incertezas e medos. Mas 
há, nisso tudo, que se valorizar coisas e fatos inau-
ditos, até então. Para muitos de nós, surgiram no-
vidades ou mesmo velhas rotinas com roupagens 
novas que foram e têm sido uma paralaxe do novo 
universo de oportunidades que se pode apreciar e 
aproveitar, para evoluir.

Hoje, há tempo em 
cada um de nós para a 

busca interna e revisão 
de valores que ficaram 

estocados numa prate-
leira de certezas absolutas e 

que agora revisitadas, podem mudar, mesmo 
que apenas um pouco. Há que se admitir que o 
sentimento humano de estarmos juntos está es-
timulado, aguçado e fica cada vez mais sensível e 
valorizado, a cada momento que nos lembramos 
com bem querer, de alguém que desejamos beijar, 
abraçar ou simplesmente conversar.

O medo da solidão, do isolamento nos faz suspica-
zes e frágeis, derrubando nossas guardas dos velhos 
muros e abrem-se novos desafios, novos “games”. É 
preciso se “logar”! A solidariedade humana é a água 
que mata a sede! Diferente da gripe que também 
é insossa e inodora, aquela, é essencial para a vida.

Nunca vi tantas “lives” sobre amigos, amizades, 
danças e declarações de sentimentos puros e reais 
que vinham sendo esquecidos e pouco valorizados 
no relacionamento humano. Algo do tipo: “deixa 
pra lá”, “depois eu falo”! São posturas ancestrais e 
banidas do comportamento, pois agora a ordem é 
falar, expressar o que se sente.

A amizade é um sentimento básico para a sobre-
vivência da espécie humana. Pode-se dizer de ma-
neira simples, mas também complexa que a amiza-
de é o cálcio da vida, fundamental para o coração 
e necessária para a resistência e solidez da nossa 
estabilidade estrutural, como pessoas, como seres 
humanos na abrangência e amplitude biopsicossocial.

Estamos mais sensibilizados e amamos mais 
o nosso próximo. Especialmente, o nosso amigo 
próximo. Diante dessa flagrante vulnerabilidade 
individual ou mesmo coletiva, o valor relativo das 
pessoas, ficou um pouco mais absoluto porque o 
que importa é ter alguém com quem se importar e 
que também se importe com a gente.

All we need is love !

With a little help  
from my friends.

“I get high with a little help 
from my friends

I gonna try with a little help 
from my friends

Do you need anybody?
I need somebody to love.

Could it be anybody?
I want somebody to love”

(The Beatles)

Não fazer da pandemia, 
o pandemônio 
Por Claudio Santili 
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Diretor da SBOT-GO, Dr. Aurélio Arantes em 
entrevista à Tv Anhanguera.

A pandemia transformou os hábitos dos brasilei-
ros, que passaram a buscar alternativas mais sau-
dáveis e seguras em sua rotina e de toda a sua 
família. Uma destas mudanças está relacionada ao 
aumento do uso de bicicleta, tanto como meio de 
transporte no dia a dia, quanto para a prática de 
atividade física ao ar livre. A Associação Brasileira 
do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) registrou au-
mento de 50% nas vendas de maio, se comparado 
com o mesmo período do ano passado.

Diante esta nova realidade, a Sociedade Brasilei-
ra de Ortopedia e Traumatologia – Regional Goiás 
(SBOT-GO) lançou a campanha Bicicleta Segura, 
em alusão ao Dia do Ciclista comemorado em 19 
de agosto. Os ortopedistas goianos concederam 
diversas entrevistas aos meios de comunicação 
goianos, dando dicas e orientações à população 
sobre prevenção de acidentes e lesões durante o 
pedal.

Em meio a esta época de isolamento social pro-
veniente da pandemia, algumas áreas da saúde 
se mobilizaram para oferecer cursos e palestras. 
Não diferente, a SBOT-DF com o apoio da SBOT 
Nacional e da Comissão de Ligas Ortopédicas da 
SBOT, elaborou e realizou a I Conferência Inter-
ligas Ortopédicas. O evento, totalmente online, 
abordou temas como: Introdução à Ortopedia, 
Lesões Ortopédicas associadas às práticas es-
portivas, Manejo da DDQ, Síndrome do Túnel do 
Carpo, entre outros. Todos os assuntos foram di-
rigidos com as participações especiais dos presi-
dentes das regionais. As aulas lecionadas foram 
um sucesso e tiveram mais de 15.000 acessos, 
todos eles de diferentes regiões do país.

Goiás  
 �Regional Goiás realiza campanha 
“Bicicleta Segura” com orienta-
ções à população 

Distrito Federal  
 �SBOT-DF realiza eventos on-line em meio à pandemia 

No dia 13 de agosto, o ortopedista Junichiro 
Sado Júnior falou à Band Tv. No dia 17, a campa-
nha da SBOT-GO foi capa do caderno de saúde 
de “O Popular”. No mesmo dia, Junichiro con-
cedeu entrevista à PUC TV e, no dia seguinte, à 
Fonte TV. No dia oficial do Dia do Ciclista, o or-
topedista Aurélio Arantes participou do Bom Dia 
Goiás – TV Anhanguera, afiliada à TV Globo em 
Goiás. Por fim, o ortopedista Adriano Meneses, 
direto da cidade de Ceres, interior goiano, falou à 
TV Brasil Central.
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Bahia  
 �Alta movimentação da SBOT-BA para 
manter suas atividades de forma 
remota

Rio de Janeiro  
 �SBOT-RJ inaugura “PORTAS ABERTAS”, canal de divulgação científica

A gestão 2020 da SBOT Regional Bahia está 
sendo marcada por uma intensa realização de We-
binars, discutindo diversos temas da Ortopedia. 
Desde o início da pandemia, foram promovidas 
cerca de 20 eventos online, com temas variados, 
que vão desde a Ortopedia Pediátrica, passando 
pela Traumatologia do Esporte, bem como Trau-
mas Ortopédicos, do Ombro, do Punho e da Mão 
e Tumores Ósseos, e assuntos referentes à mão, 
joelho, pé, tornozelo, ombro, coluna e quadril.

Neste período de pandemia, as sessões científicas 
têm reunido especialistas de toda a Bahia, bem como 
profissionais reconhecidos nacionalmente. Outro 

Este ano a SBOT-RJ deu início ao formato online de 
ensino à distância. A medida, imposta pela pandemia, 
foi a maneira encontrada para continuar viabilizando 
a educação continuada para seus membros, um dos 
pilares da Regional Rio de Janeiro. Uma das iniciati-
vas adotadas foi a criação de um canal batizado de 
“Portas Abertas”. Inserido na plataforma moodle de 
Ensino à Distância (EAD), o canal tem como objeti-
vo transmitir conteúdo científico para todos os seus 
membros de forma gratuita e contínua, abordando 
todas as subespecialidades da Ortopedia.

“Acredito que o impacto da pandemia na so-
ciedade vai refletir também na maneira que as 

 �Novidade

fator positivo é o expressivo número de participan-
tes, que encontram nos Webinars uma oportunida-
de para esclarecer dúvidas e adquirir conhecimento.

Outra ação que está marcando a gestão da 
SBOT – Regional Bahia 2020 é a realização de 
uma campanha que será encerrada pouco antes 
do Dia do Ortopedista (19 de setembro). Atenta 
às necessidades dos idosos, que compõem um 
dos grupos de risco da Covid-19, a entidade está 
arrecadando doações (em espécie) para reali-
zar a aquisição de fraldas geriátricas, que serão 
doadas aos idosos atendidos pelas Obras Sociais 
Irmã Dulce (Osid).

Diante do sucesso da plataforma, a SBOT-RJ criou um novo canal, que será lançado em setembro: o 
“SBOT-RJ Convida”, que consiste em reunir grandes nomes da Ortopedia para um bate papo científico. 
O primeiro encontro será entre os ex-presidentes Tito Rocha e Vincenzo Giordano em um bate-papo so-
bre “Politrauma: como chegamos até aqui e para onde iremos”. O encontro será realizado via ZOOM e a 
senha para acesso será divulgada nas redes sociais e site da SBOT-RJ na semana da exibição. 

pessoas consomem conteúdo científico, portanto, 
nosso objetivo é que o canal continue não apenas 
durante esse período de distanciamento social, 
mas que seja uma plataforma que venha pra ficar, 
contribuindo assim para a atualização científica 
e aperfeiçoamento profissional de nossos mem-
bros”, pontuou o presidente da SBOT-RJ, Dr. Car-
los Eduardo Franklin.

O canal, inaugurado em julho deste ano, propõe-
-se a disponibilizar conteúdos produzidos pela Re-
gional Rio de Janeiro e também divulgar materiais, 
práticas e conteúdos científicos produzidos por 
seus membros.

O endereço para acesso é www.sbotrjead.com.br
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São Paulo   
 �Novo projeto da SBOT-SP referencia os ortopedistas do estado 

A SBOT-SP está com um novo projeto chamado 
“Referências da Ortopedia Paulista” com entrevistas 
exclusivas de renomados ortopedistas paulistanos. 
Na lista de entrevistados, Flávio Faloppa, Moisés 
Cohen e Olavo Pires de Camargo. As entrevistas es-
tão sendo gravadas e ficarão disponíveis no site da 
SBOT-SP (www.sbotsp.org.br). 

Rio Grande do Sul  
 �SBOT-RS encontra alternativas 
para realização do Congresso Gaú-
cho de Ortopedia e Traumatologia

Nestes últimos meses, temos visto a adaptação 
da sociedade em busca de soluções, uma verda-
deira reinvenção na forma de se relacionar. Com a 
SBOT-RS não foi diferente. Já há dois anos vinha 
sendo preparando o evento regional, o CGOT, com 
um planejamento meticuloso e detalhado para 
uma grande confraternização dos ortopedistas do 
estado. Este evento, assim como os treinamentos e 
o simulado pré-TEOT, ofereciam um colorido espe-
cial à agenda de atividades. Em um primeiro mo-
mento, o pensamento foi postergar essas ativida-
des, mas diante da evolução do quadro presente, 
ficou claro que não poderiam ser nutridas expec-
tativas em relação a eventos presenciais. 

No início sobraram dúvidas, mas com calma e diá-
logo a diretoria e os comitês de especialidade par-
tiram para a reorganização e adaptação. Tanto o 
Congresso Gaúcho, como os eventos preparatórios 
para o TEOT, foram levados para o formato online. 
Testar ferramentas, estimar quantidade de partici-
pantes e patrocinadores e definir formato de reu-
niões, aulas e discussões científicas foram algumas 
das questões que foram surgindo e sendo resolvidas 
a cada dia. Um processo de construção típico dos 
momentos de dificuldade em que, retirados da zona 
de conforto, somos levados a crescer e aprender. 

Ao longo dos últimos dois meses já foram reali-
zados treinamentos para os residentes em diver-
sas áreas como: Oncologia Ortopédica, Dor, Orto-
pedia Pediátrica, Osteometabolismo Ortopédico, 
Artroscopia e Traumatologia do Esporte, Trauma 
Ortopédico, Coluna Vertebral, Cirurgia do Quadril, 

Ombro e Cotovelo e Cirurgia do Tornozelo e Pé. 

Neste momento estamos vivenciando o I CGOT 
Virtual. Os eventos pré-congresso foram realiza-
dos, com atividades das áreas de quadril e joelho, 
assim como simpósios patrocinados por empresas 
que acreditaram neste novo projeto e na capacida-
de construtiva da nossa sociedade. É preciso ad-
mitir que a expectativa sobre o evento é grande. 
Na próxima semanas haverá 3 salas simultâneas, 4 
dias consecutivos, com atividades intensas incluin-
do palestras, simpósios satélites, mesas redondas, 
convidados nacionais e internacionais. Se no mun-
do real as coisas por vezes nos fogem do espera-
do, neste mundo virtual encontram-se ainda mais 
desafios pela frente. Softwares, aplicativos, internet 
de alta velocidade, instabilidade do sistema, termos 
com os quais convivemos cada vez mais, e assim 
seguirá sendo. E nós seguiremos aprendendo. 

A SBOT-RS segue trabalhando. Se por um lado 
temos um furacão de novidades, temos também 
algo que não muda - nosso desejo pelo convívio, 
nossa vontade de fortalecer os laços e a vida em 
comunidade. Os eventos podem ser virtuais, mas 
a conexão é real. 

Carlos F Jungblut 
Presidente SBOT Regional RS 

Para Sérgio Piedade, coordenador do projeto, é 
importante referenciar personalidades de peso que 
ajudaram a construir a história da SBOT. “Uma forma 
de homenagear nossos colegas e relembrar os ca-
minhos que percorreram e que marcaram suas tra-
jetórias de sucesso”, acrescenta. Em breve no portal 
da SBOT-SP. 
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Mato Grosso do Sul  
 �Em tempos de pandemia e baixos estoques, 
SBOT-MS mobiliza população para doar sangue

A SBOT-MS  (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
em Mato Grosso do Sul) iniciou campanha de doação de sangue para 
reforçar os estoques do Hemosul que estão abaixo do esperado, em 
um período crítico, por conta da pandemia do novo Coronavírus (Co-
vid-19). A campanha também é parte das comemorações do Dia do 
Ortopedista, celebrado em 19 de setembro.

Segundo o presidente da SBOT-MS, Marcelo Quarteiro, ao menos 264 
ortopedistas e traumatologistas de todo o estado estarão envolvidos. 
“Sabemos o quanto os pacientes precisam, pois lidamos com isso no 
dia a dia. O setor de Ortopedia e Traumatologia dos hospitais concentra uma demanda importante por 
conta das cirurgias, então temos esta preocupação como médicos e cidadãos”, declarou o presidente.

Para a gerente de relações públicas da Rede Hemosul MS, Mayra Franceschi, a mobilização é bem rece-
bida e torna-se ainda mais importante em tempos tão difíceis. “Campanhas como esta são fundamentais 
para que consigamos manter o estoque e atender os pacientes que precisam. Nossos estoques caem 
muito de junho até a primeira quinzena de setembro e este ano ainda tivemos a pandemia, que contri-
buiu para a redução”, comenta a Mayra. Ela acrescentou que vários estoques estão baixos, com destaque 
para os tipos A positivo e O, tanto positivo quanto negativo.

Santa Catarina  
 �Regional de Santa Catarina encontra alternativas para continuar atividades

A SBOT-SC neste ano iniciou a realização de en-
contros virtuais, considerando os cuidados com a 
pandemia do vírus SARS-COV 2 e entendendo a 
situação que o mundo está atravessando. Os en-
contros científicos, que anteriormente ocorriam 
nas diversas cidades do interior de Santa Cata-
rina, agora estão adaptados em plataforma digi-
tal. Como destaque, no dia 21 de agosto, o tema 
abordado em um dos eventos foi “Lesões do Plexo 
Braquial”, ministrada pelo Dr. Jayme Bertelli, au-
toridade mundial no assunto. Nessa oportunida-
de houve sessões de perguntas, com média de 75 
participantes em plena sexta à noite. Essa aula foi 
gravada e o link será disponibilizado nas redes so-
ciais da regional. 

Gostaríamos de lembrar que o Congresso Anual 
SBOT que seria sediado em Florianópolis nes-
te ano será virtual e as inscrições estão abertas. 
O congresso presencial acontecerá em 2022. Os 

ortopedistas catarinenses farão assembleia e vo-
tação da nova diretoria para biênio 2021-2022 no 
mês de novembro em plataforma digital.

 Forte abraço a todos os colegas e antecipamos 
o nosso parabéns ao ortopedista, que celebra o 
seu dia em 19 de setembro. SBOT Vale Ser

Cristiano Paulo Tacca  
Presidente SBOT/SC 2019-20
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Mato Grosso  
 �Ação social é destaque na SBOT-MT

Cestas básicas foram arrecadadas por meio das 
doações dos ortopedistas membros da entidade

Com o intuito de levar auxílio aos mais neces-
sitados durante o período da pandemia causada 
pela Covid-19, a Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia, Regional Mato Grosso (SBO-
T-MT), por meio da ação SBOT Solidária, entregou 
na região metropolitana de Cuiabá 100 cestas bá-
sicas às famílias carentes moradoras do bairro São 
Matheus e ao Projeto Sonha Brasil, da Casa Irmã 
Faustina. A ação aconteceu durante o mês de julho 
e contou com o apoio dos membros da sociedade, 
em Mato Grosso.

A Casa Irmã Faustina enviou uma nota à enti-
dade, expressando o agradecimento pela entrega 

Minas Gerais  
 �SBOT-MG lança novo número da Revista Mineira de Ortopedia 

Depois do sucesso alcançado pelo primeiro Con-
gresso Mineiro de Ortopedia on-line, ocorrido na 
segunda e terceira semana do mês de junho com 
mais de 6.000 inscritos, a SBOT-MG voltou às suas 
ações para a realização de mais um número da Re-
vista Mineira de Ortopedia.  

A SBOT-MG tem a tradição de editar a Revista 
Mineira de Ortopedia a cada quadrimestre, sempre 
convidando fortes nomes da Ortopedia do esta-
do para escrever sobre um tema específico, mas 
que também englobe todas as especialidades or-
topédicas. A revista tem como editor responsável 
Marco Antônio Veado, ex-presidente do comitê de 
ombro, dedicado à elaboração deste periódico. O 
último número da revista abordou o tema “Infec-
ção nas patologias ortopédicas”, tornando-se um 
número muito atrativo da revista, sendo muito co-
mentado pelos ortopedistas regionais. 

Neste ano, todo o trabalho e hábitos de vida fo-
ram impactados pela pandemia do Coronavírus, 

e a tecnologia entrou em ação para propiciar as 
reuniões e eventos científicos, todos à distância. 
Essa foi a principal razão para a escolha do ter-
mo “avanços tecnológicos na cirurgia ortopédica” 
como tema da próxima revista Mineira de Ortope-
dia. Serão abordadas todas as incorporações tec-
nológicas de cada área da Ortopedia, enfatizando 
principalmente a experiência do autor nas novas 
tecnologias, ou tentando discutir se estas novas 
tecnologias podem ser incorporadas no dia a dia 
do cirurgião ortopédico. 

O lançamento da revista está sendo programa-
do para outubro/novembro de 2020, período que 
ainda não deve ser possível contar com os even-
tos presenciais, dando ainda mais importância a 
leitura de periódicos nacionais que ajudem a di-
vulgar a experiência regional no tratamento das 
patologias ortopédicas. Espera-se que a leitura 
da Revista Mineira de Ortopedia seja do agrado 
de todos! 

das cestas básicas, que fizeram a diferença para as 
famílias que foram beneficiadas pela entrega.

Através da SBOT Solidária, a sociedade tem como 
objetivo oferecer apoio às famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade social, proporcionando se-
gurança e tranquilidade aos mais atingidos pela 
pandemia.
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Arte e Medicina ou, Frank 
Netter como médico foi um 

grande... ilustrador!
Por Osvandré Lech

A descrição da arte de curar pode ser dida-
ticamente dividida em distintas eras: era 
“pré-livros”, era dos livros com textos ape-

nas (possuo muitos deles no Acervo de Livros Ra-
ros em Passo Fundo), era dos livros ilustrados (uso 
de fotos e desenhos junto ao texto, que se deveu à 
evolução da fotografia e da ilustração, onde a ima-
gem resumia o que muitas páginas de texto tenta-
vam descrever), e a atual era digital .  

Com o avanço da qualidade da fotografia e da 
era digital, a função do ilustrador médico passou a 
ter menor importância. Alguns ilustradores, porém, 
ficaram na lembrança de todos que aprenderam 
medicina nos últimos 100 anos, como W. West-
wood e R. Drake (Mayo Clinic), Grace Von Acher 
(Kleinert & Kutz Hand Care Center, Louisville) e R. 
Demarest (Columbia, Nova Iorque). 

Frank Henry Netter (1906-1991), porém, segue 
como o ícone desta categoria profissional. As suas 
ilustrações continuam a encantar os aprendizes 
da arte de curar. O nova-iorquino sempre quis 
ser artista. Na adolescência, conciliou o colégio e 

a National Academy of Design. Com a genialida-
de estampada em cada traço, inicia a carreira nos 
clássicos Saturday Evening Post e The New York 
Times, mas é desaprovada pela rígida família, que 
desejava uma profissão mais glamourosa e rentá-
vel para o filho. Então, formou-se médico na NYU 
e cirurgião geral no Bellevue Hospital. Neste pe-
ríodo, Netter descobriu que era mais fácil para ele 
fazer anotações em imagens do que em palavras; 
admirado por isso na faculdade, conseguiu pagar a 
sua educação médica ilustrando palestras e livros 
didáticos dos professores.  

A medicina na época da Depressão pagava mui-
to pouco e um engano fez Netter abandonar a 
carreira médica e se dedicar exclusivamente à ilus-
tração: contratado para fazer uma série de cinco 
desenhos, ele informou que o preço seria de US$ 
1.500; o pagador entendeu que o valor era para 
cada desenho e pagou-lhe US$ 7.500...!!! uma ver-
dadeira fortuna para a época.  

Segundo a Wikipedia e o relato do colega cardio-
logista Lauro Arruda, o primeiro trabalho “oficial”  
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icônico ilustrador médico do século. Ele sintetizava 
múltiplos aspectos de um problema clínico - cau-
sa, efeito, diagnóstico, tratamento e complicações 
– nas ilustrações de uma única página.  Substituir 
as descrições clínicas por desenhos – provável in-
fluência de Netter - foi característica de alguns gi-
gantes da cirurgia da mão, como William Littler 
(Nova Iorque), Eduardo Zancolli (Buenos Aires) e 
Lauro Barros de Abreu (São Paulo).

Durante a profícua carreira que se extendeu até 
depois dos 80 anos, Netter produziu cerca de 
4.000 ilustrações, onde levava uma média de três 
dias para pesquisar, diagramar, pintar e finalizar 
cada trabalho.  Para manter-se atualizado, o ilustra-
dor estudou todas as especialidades e viajou exten-
sivamente para acompanhar a evolução da medici-
na na intrépida segunda metade do século passado. 
Ele se mostrava contrariado com superficialidade 
de alguns ilustradores que passavam logo ao dese-
nho sem sequer entender o que estavam desenhan-
do... o perfeccionismo e profundo entendimento de 
cada imagem fez de Netter um ícone comparado 
por muitos ao “segundo Andreas Vesalius”. 

Esta vasta coleção de ilustrações originais perten-
ceu inicialmente à companhia farmacêutica CIBA, 
depois ao sucessor CIBA-Geigy, que mais tarde se 
fundiu ao Laboratório Sandoz formando a atual 
Novartis. Em 2000 a Novartis vendeu o portfólio 
para a MediMedia, a subsidiária norte-americana 
da Icon Learning Systems que, por fim, vendeu ao 
gigantesco conglomerado editorial Elsevier.  Desta 
forma, o trabalho de Netter continua a ilustrar de-
zenas de livros e publicações em todo o mundo.  
Da mesma forma, peças do seu trabalho original 
podem ser vistas em exposições itinerantes. 

A partir de 1966 até o falecimento em 1991, Frank 
Netter colecionou prêmios, distinções, diversos 
títulos de Doctor Honoris Causa, e homenagens 
como membro honorário de diversas sociedades 
médicas.  Fiel às convicções, negava-se a realizar 
ilustrações sobre a medicina alternativa e dietas 
“da moda” por não acreditar nos resultados.  

Em 2013 ocorreu a inauguração da Frank H. Net-
ter, M.D. School of Medicine, na Quinnipiac Univer-
sity, em Connecticut, EUA, graças ao investimento 
de cem milhões dólares feito pelos familiares. 

Netter personalizou a citação de Aristóteles (“a 
arte imita a vida”) e a de Oscar Wilde (“a vida imita 
a arte muito mais que a arte imita a vida”). 

como ilustrador médico foi para o anestésico No-
vocaína. Em 1936, a CIBA Pharmaceutical Com-
pany o contratou para uma ilustração do coração 
humano dobrado para promover a venda do me-
dicamento Digitalis. A ilustração tornou-se muito 
popular entre a classe médica; aproveitando o su-
cesso desta ilustração, uma série de outros órgãos 
foram também ilustrados. A seguir, produziu uma 
série de ilustrações de patologias, que foram dis-
tribuídas para médicos como cartões com a pro-
paganda dos produtos farmacêuticos.  A demanda 
por este tipo de informação médica estava criada.

O dom artístico do jovem médico foi utilizado 
pelo exército norte-americano durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando Netter liderou uma equipe 
de ilustradores para produzir uma grande quanti-
dade de manuais de fácil e rápido entendimento 
para as tropas. 

De volta à vida civil, Netter mantém a parceria 
com a CIBA – que duraria mais de 50 anos! – e 
organiza uma coleção de ilustrações reunida em 
livro, “CIBA Collection of Medical Illustrations”, que 
depois foi compactada em oito volumes. A partir 
de 1948, a CIBA utilizou as ilustrações em outros 
materiais: nascia a “Clinical Symposia Series”, pe-
quenas revistas ilustradas que enfocavam avanços 
médicos da época.  No auge do prestígio, o cirur-
gião de mão Harold Kleinert teve um livro desta 
série dedicado ao seu trabalho. O sucesso foi ta-
manho que estes livretos foram publicados até o 
início dos anos 90. 

Em 1976, numa matéria jornalística do Saturday 
Evening Post, Netter foi chamado de “o Michelan-
gelo da Medicina” e “provavelmente o maior edu-
cador médico do século XX”.  Em 1980, o cirurgião 
cardíaco William Devries convidou Netter para 
presenciar o primeiro implante de coração artifi-
cial, procedimento que ele ilustrou em detalhes.  
Em 1988 o NYT disse que ele era um artista que ti-
nha contribuído mais para a educação médica que 
a maioria dos professores de anatomia do mundo 
juntos...!  Em 1989, o Atlas de Anatomia Humana 
com ilustrações de Netter foi publicado e traduzi-
do para onze línguas, sendo considerado um mar-
co no ensino do corpo humano.  

As suas aquarelas descreveram cada aspecto da 
medicina do século XX e foram distribuídas gra-
tuitamente aos médicos de todos os continentes. 
O estilo único de Netter, o realismo e a precisão 
científica de seus desenhos o tornaram o mais 
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