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Homenagem da SBOT aos
nossos eternos amigos

Acompanhe nossas redes sociais!

INFORME PUBLICITÁRIO

A IMPORTÂNCIA
DE BUSCAR
PROTEÇÃO E
TRANQUILIDADE
NOS MOMENTOS
DIFÍCEIS

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

Parceria

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.

0800 887 0948

Sumário

JORNAL DA
Nº 148 - Out./Nov. 2020

Editorial
I Congresso Online SBOT 
Acontece SBOT 
SBOTPrev 
Homenagem 
Alguém Muito Além do Xerém 
Espaço Jurídico 
Espaço dos Comitês 
História da Ortopedia 
Espaço das Regionais 

4
5
8
11
12
14
16
17
23
26

Cartas
Use este espaço para enviar opiniões sobre os temas mais publicados no Jornal da SBOT.
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Editorial

Chegou o evento mais esperado pelos ortopedistas brasileiros: o I
Congresso Online SBOT está começando e com ele a certeza do comprometimento de toda a equipe SBOT. Me recordo quando a diretoria
definiu pelo evento virtual devido à pandemia da COVID-19 que assolou
o mundo. Acompanhei as inúmeras reuniões e discussões sobre a plataforma a ser escolhida, a grade científica e como preparar o evento da
melhor forma para os ortopedistas brasileiros.
Posso dizer com convicção que a diretoria está de parabéns pelas
escolhas feitas. Com certeza teremos a oportunidade de vivenciar um
grande evento online atendendo todas as expectativas dos nossos ortopedistas. Confira nesta edição os convidados internacionais, o resumo
da programação científica e como acessar a plataforma para ter a melhor experiência possível.
A COVID-19 nos trouxe muitas mudanças e, infelizmente, também a
perda de entes queridos, amigos e familiares. Nossa homenagem aos
colegas que se foram. Eles não estão mais presentes fisicamente, mas
sempre estarão nos nossos corações e mentes devido ao legado que
cada um deixa para nós!
Também gostaria de agradecer aos associados que participaram das
eleições SBOT e nos ajudaram a definir o futuro da sociedade. De forma
online, realizamos as nossas eleições para a diretoria 2023 e Conselho
Fiscal com a participação maciça dos associados no processo eleitoral.
O resultado será divulgado durante a Assembleia Geral da SBOT, marcada para o dia 09 de novembro, às 18h30, na plataforma do I Congresso
Online SBOT.
Confira também as ações realizadas pelas nossas Regionais e Comitês
e o que já estamos programando para dezembro, como a campanha do
Natal Solidário. Também é importante lembrar que o TEOT está com as
inscrições abertas até o dia 15 de novembro e que a prova será realizada
online. Acompanhe as nossas notícias!

Boa leitura!
Fernando Baldy dos Reis
Editor-chefe
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I Congresso Online SBOT

Desafios e expectativas para o
I Congresso Online SBOT

C

hegou o I Congresso Online SBOT! De 10 a
13 de novembro, das 17h30 às 21h40, os associados SBOT poderão participar de forma
virtual deste evento que traz três salas de atividades com centenas de convidados nacionais e internacionais. Os conteúdos serão divididos em palestras, mesas redondas, exposições de trabalhos
e interação do público com os palestrantes. “Além
disso, ao final das atividades do dia, realizaremos
um happy hour para confraternização e descontração dos participantes. Espero que todos possam aproveitar ao máximo nosso congresso”, diz
Renato Amorim, presidente do evento.
Para Arnaldo Hernandez, presidente da Comissão Científica, o congresso é certamente um dos

eventos mais importantes, e com a mudança para
a plataforma digital, se tornou a prioridade da
SBOT. “Discutimos muito para chegar neste formato virtual com 3 salas e em um curto horário
permitindo que os associados continuassem suas
atividades profissionais, sem perder a qualidade
científica”, explica.
“Conseguimos encontrar forças e formas para
proporcionar ao ortopedista uma grande experiência de aprendizado e atualização em Ortopedia e Traumatologia”, finaliza Glaydson Godinho.
Confira abaixo os convidados internacionais que
participarão do I Congresso Online SBOT e a programação científica resumida.

Convidados internacionais

Ali Mobasheri

Andre Spiguel

Behrooz Akbarnia

Finlandia

Estados Unidos
da America

Estados Unidos
Da America

Giovanni Di
Giacomo

Giuseppe
Porcellini

Italia

Italia

Miguel Ángel
Ayerza

Nicola Maffulli
Italia

Argentina

Bertrand
Sonnery-Cottet

Cesar de Cesar
Netto

França

Estados Unidos
da America

Horácio Caviglia

Javad Parvizi

John Charity

Laurent Lafosse

Martha Murray

Argentina

Estados Unidos
da America

Inglaterra

França

Estados Unidos
da America

Ofir Har-Noy

Paul Tornetta

Thorsten Gehrke

Estados Unidos
da America

Robert F.
Laprade

Stuart Green

Israel

Estados Unidos
da America

Alemanha

Estados Unidos
da America

Donald Bae

Freddie H. Fu

Estados Unidos
Da America

Estados Unidos
Da America

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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I Congresso Online SBOT

Programação científica resumida
10 DE NOVEMBRO - 1º DIA
HORÁRIOS
17h30 - 17h50

SALA 01

SBCOC / SBCM
FRAT. COTOVELO E PUNHO

17h50 - 19h20
19h20 - 19h50

SALA 03
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL JOELHO
Bertrand Sonnery-Cottet - Clinical Outcomes of
Combined ACL and ALL Reconstruction

ASAMI / SBOP
DEFORMIDADES MMII

CET
QUESTÕES MAIS ERRADAS e TEOT 2021

ABERTURA OFICIAL DO CONGRESSO
SBRATE / SBCJ
LESÕES LIGAMENTARES

ABOOM / ABOO / ABDOR
DOR A ESCLARECER

ONDAS DE CHOQUE / ULTRASSOM

CONFERÊNCIA
Gilberto Camanho - A ortopedia que eu vivi

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PEDIÁTRICA
Martha Murray - Bridge-Enhanced ACL Repair:
From Concept to Clinical Trial

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ONCOLOGIA
Andre Spiguel - Segmental Bone Loss in Tumor
Surgery. Past to Present

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL OMBRO
Giovanni Di Giacomo - Complex revision case in
shoulder arthroplasty

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DOR
Ali Mobasheri - Therapeutic options in
osteoarthritis for pain management
CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Laurent Lafosse - Brachial plexus arthroscopic
access / Arthroscopic reconstruction of the
posterior glenoid bone loss - Nicola Maffulli Orthobiologics: a real advance? / CEC - CURSO
DE ATUALIZAÇÃO

19h50 - 21h20
21h20 - 21h40

SALA 02

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL OMBRO
Laurent Lafosse - Arthroscopic latarjet : When and how to do it ? / All arthroscopic latissimus dorsi
transfer

11 DE NOVEMBRO - 2º DIA

17h30 - 17h50

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ONCOLOGIA
Miguel Ayerza - Técnica en la navegación
quirúrgica en tumores en las extremidades.
Estado actual. Indicaciones y resultados en
209 procedimientos.

17h50 - 19h20

ABOO / SBOP
TUs. ÓSSEOS NA INFÂNCIA

ABDOR / SBCM
LESÕES NEUROLÓGICAS

19h20 - 19h50

SIMPOSIO CRISTALIA
Tema: O desafio cotidiano da dor
Sessão interativa com experts
Palestrantes: Dr. Moises Cohen e Dr. Ricardo
Kobayashi

SIMPOSIO DAIICHI SANKYO
Tema: Uso de anti-inflamatório tópico no
tratamento da dor aguda: uma abordagem eficaz?
Palestrante: Dr. Edison Noboru Fujiki

19h50 - 21h20

SBCJ / ABDOR
COMP. DA CIR. DO JOELHO

ABTPé / SBOP
DEFORMIDADES DOS PÉS

CATÁSTROFE

21h20 - 21h40

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL MÃO Donald S. Bae - Post-traumatic distal radial
growth arrest

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PÉ E
TORNOZELO
Cesar de Cesar Netto- Joint preserving
techniques for Hallux Rigidus

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL CATÁSTROFE
Ofir Har-Noy - Humanitarian & Medical Assistance

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SBRATE
Robert LaPrade - Meniscal root tears: why we
need to repair them and tips and tricks

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
John Charity - 50 anos da Prótese Primária de
quadril Exeter

História da Ortopedia 19h20 - 19h30
Lançamento Livro ABOOM 19h30 - 19h40

12 DE NOVEMBRO - 3º DIA
17h30 - 17h50

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL TRAUMA
Paul Tornetta - Surgical approches to the tibial
plafond

17h50 - 19h20

SBTO / SBQ
FRAT. DO QUADRIL E PELVE

SBRATE / ABTPé
TORNOZ. E PÉ NO ESPORTE

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Giuseppe Porcelini - Difficult cases in
revision arthroplasty - Jayme Bertelli - Novas
perspectivas na reconstrução do membro
superior após trauma raquimedular cervical /
COMITÊS

19h20 - 19h50

SIMPÓSIO MYLAN Tema: Glicosaminas não são
todas iguais! Palestrante: Dr. Nicola Veronese
Moderador: Fábio Krebs

SIMPOSIO E.M.S. Tema: Casos clínicos de joelho
e novas tecnologias no tratamento da dor.
Palestrante: Dr. Moisés Cohen

SIMPOSIO GRUNENTHAL Tema: Desafios no
tratamento da lombalgia crônica: experiência
clínica com opioides atípicos. Palestrante: Dr.
Nuno Neves
Moderador: Dr. Ricardo Kobayashi

19h50 - 21h20

SBC / ABDOR
DOR NA COLUNA

SBQ / SBOP
QUADRIL NA INFÂNCIA

FÓRUM JOVEM ORTOPEDISTA / COMISSÃO DE
PRECEPTORES

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL COLUNA
Behrooz Akbarnia - Changing trends in EOS treatment

21h20 - 21h40
13 DE NOVEMBRO - 4º DIA
17h30 - 17h50

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL INFECÇÃO
Thorsten Gehrke - Diagnostic challenges in
periprosthetic joint Infections

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL OMBRO
Giovanni Di Giacomo - Biomechanics and biology
behind the Latarjet procedure

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SBRATE
Nicola Maffulli - Achilles tendinopathy

17h50 - 19h20

COMISSÃO DE INFECÇÃO
INFEC. PERIPROTÉTICAS - Part. Thorsten
Gehrke

SBCOC / SBRATE
OMBRO E COT. NO ESPORTE

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Horácio Caviglia - DDH femoral reconstruction Behrooz Akbarnia - Current state of MCGR for
EOS: Indications and complications / REGIONAIS
SIMPOSIO MONGERAL SBOT PREV - Tema:
Investimentos nos períodos pré e pós pandemia
e o desempenho do MONGERAL AEGON
SBOTPREV FIM - Palestrante Luiz Fernando Cruz
– MAG Investimentos

19h20 - 19h50

INTERVALO

INTERVALO

19h50 - 21h20

SBC / ABOO
TUMORES DA COLUNA

SBTO /ASAMI / ABOOM
FRAT. OSTEOPORÓTICAS

21h20 - 21h40

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL INFECÇÃO
- Javad Parvizi - Therapeutic challenges in
periprosthetic joint Infections

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ASAMI Stuart
Green - Post Operative Management during Limb
Lengthening
ENCERRAMENTO
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LIGAS ACADÊMICAS DE ORTOPEDIA
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SBRATE Freddie Fu - The latest is not always the greatest
- 20h40 - 21h40

Passo a passo de como
acessar a plataforma do
I Congresso Online SBOT
Guia – Como entrar e navegar no I Congresso Online SBOT
1. Acesse: www.sbot.live pelo Google Chrome e clique no botão de acesso ao congresso que aparece
na sua tela.
2. Digite o e-mail e senha utilizados na ativação da plataforma (os mesmos dados utilizados para entrar na área do associado SBOT). Caso você tenha esquecido sua senha, clique no botão “Esqueci
minha senha”. Lá, você terá mais informações de como recuperar sua senha.
3. Colocando seu e-mail e senha normalmente, você já estará dentro do ambiente virtual do Congresso.
4. Deslize os ícones para direita e para esquerda para navegar nas seguintes opções do evento:
 Temas Livres;
 Ligas Acadêmicas;
 Salas 01, 02 e 03;
 Exposição
 Programação.
Clique naquela que você deseja acessar!
Importante: as transmissões serão realizadas simultaneamente nas três salas ao longo do evento. Confira
a programação e escolha a sala que você quer participar. Não deixe de visitar a nossa área de exposição!

Bom evento!
#sbotvaleser

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

Inscrições abertas

E

stão abertas até o dia 15 de novembro, as inscrições para o exame para obtenção do título de especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT). Devido a pandemia da COVID-19 e o processo de
distanciamento social, a comissão de Ensino de Treinamento (CET-SBOT) estabeleceu que o exame
será promovido na modalidade on-line, respeitando as recomendações sanitárias. Para mais informações
sobre os requisitos e recomendações para a prova, acesse o edital na seção reservada para o exame no
site da SBOT (www.sbot.org.br).

Programe-se para a campanha
“Natal Solidário”

A

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT),
por meio de suas regionais, irá promover no mês de dezembro a campanha “Natal Solidário”, com a missão de levar recursos às instituições beneficentes em todos os estados do País.
Há cinco anos essa ação já acontece nas regionais do Pará e Ceará.
Observando o sucesso da campanha nestes estados e após o êxito
com as iniciativas solidárias realizadas no “Dia do Ortopedista”, a
SBOT decidiu expandir o “Natal Solidário” para todas as regionais.
Como irá funcionar
Cada regional deverá selecionar uma ou mais instituição beneficente e doar-lhe objetos como cestas
básicas, materiais de higiene pessoal, fraldas, brinquedos, a depender das pessoas atendidas no local. Em
breve, nas redes sociais da SBOT e no site, serão compartilhadas mais informações de como participar.
Segundo Jean Klay Machado, presidente da Comissão de Campanhas Públicas e Responsabilidade
Social, a campanha cumpre com um dos pilares da Sociedade, a responsabilidade social. “Ainda mais em
um ano tão diferente como este, em que nossas fragilidades sociais ficaram mais evidentes, nada mais
adequado que ações solidárias para que todos nós tenhamos sempre em mente que o bem-estar de um
está de fato atrelado ao de todos”, finaliza Jean Klay.
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SBOT inicia projeto de
Lives em seu Instagram

O

projeto é liderado pela Marcella Rodrigues,
ortopedista e cirurgiã da mão, preceptora
de residência médica em Belo Horizonte,
Minas Gerais, e membro da CET da SBOT - MG.
A ortopedista utiliza o Instagram para se aproximar da população, médicos e residentes com sua
profissão.

ajuda da internet muitas mulheres médicas, residentes de Ortopedia ou até acadêmicas se sentem mais seguras a continuar na profissão ou a
escolher a Ortopedia ao acompanhar suas redes
sociais. “Fico feliz de ter sido exemplo de dedicação e força de vontade para elas”, complementa
Marcella.

“Esta é uma das redes sociais mais utilizadas
hoje no Brasil, com maior potencial de alcance, e
por isso escolhi me dedicar a ela e fazer desse projeto um movimento de educação e tutoria”, afirma.

As lives realizadas estão salvas no Instagram da
SBOT e o projeto conta com mais duas lives ainda
este ano, assim, não deixe de acompanhar o Instagram da SBOT para conferir: https://instagram.
com/sbotnacional. Temas para próximas lives são
bem-vindos e podem ser enviados por e-mail para:
imprensa@sbot.org.br.

Segundo Marcella, o objetivo da live é alcançar
maior interação na rede social da sociedade e trazer temas atuais que pudessem ser discutidos.
Assim, a live de inauguração, em setembro, teve
como tema “As Mulheres na Ortopedia” e trouxe
como convidada a médica ortopedista e ex-presidente da SBOT, Patricia Fucs.
Na oportunidade, as participantes falaram sobre
as suas experiências, desafios, diferenças e histórias
na área. Além disso, Patrícia Fucs contou um pouco da sua trajetória da residência até a presidência
da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia.
Já no último mês, o tema da live trouxe uma
abordagem sobre o Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) com as vivências
e conhecimentos das médicas sobre a prova com
a convidada Giana Giostri, que já foi presidente da
Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT.

A internet ganha importância
Em 2019, a Marcella criou uma rede social para
difundir informação e orientar a população geral,
explicando sobre patologias comuns como lombalgia e dormência nas mãos, mas que ao longo
do tempo começou a alcançar médicos, residentes
de Ortopedia e alunos de Medicina.
Dessa forma, hoje seu objetivo também é a educação on-line e crescimento profissional de médicos e residentes. De acordo com a médica, com a
Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Dr. SBOT em ação na campanha
para retomada segura
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) compartilha
dicas para que todos retomem suas atividades diárias com proteção

A

pós lançar sua campanha pública com dicas e recomendações para implementar nos cômodos
da casa e no home office, com a série “Quarentena Segura”, a Comissão de Campanhas Públicas
da SBOT percebeu que com a desaceleração do contágio da COVID-19 no Brasil, seria agora o
momento certo para lançar uma nova campanha sobre a “Retomada Segura”.
Segundo o presidente da Comissão de Campanhas Públicas e Responsabilidade Civil da SBOT, Jean
Klay, as pessoas estão tendo a necessidade de retomar suas atividades e por isso, a Sociedade entende
que também é um momento de exercer sua função. “Naturalmente agora que as pessoas estão retomando suas atividades do dia a dia, nós como entidade procuramos levar o máximo de informação para
que isso seja feito de forma segura. E não só o que diz respeito à pandemia, mas também às eventuais
doenças ortopédicas e musculoesqueléticas”, afirma.
Desse modo, mais uma vez o Dr. SBOT lança em parceria com o Laboratório Cristália recomendações
de maneira didática e objetiva para o retorno das atividades físicas com segurança. A nova série de curta
metragem inclui quatro vídeos: pedal sem dor, corrida sem dor, coluna e artrose. Os vídeos incluem diversas recomendações como alongamento, calçados adequados, postura e outras.
É possível ver os vídeos nos canais de comunicação da SBOT (Facebook: www.facebook.com/
SBOTnacional/ Youtube: www.youtube.com/user/SBOTBR e Instagram: @sbotnacional) e nos canais do
Cristália (Facebook: @LaboratorioCristalia / Instagram: @laboratoriocristalia).
A expectativa para essa nova campanha é a melhor possível, no sentido de levar a informação à população geral e de alguma forma protegê-la dessas novas questões. “É um momento novo e a SBOT procura
cumprir o seu papel de orientar a todos”, conclui Jean Klay. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais
e com os seus grupos de amigos e familiares!
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SBOTPREV

Faça as contas e use o seu
SBOTPREV para pagar menos
Imposto de Renda sobre os seus
rendimentos de 2020
Chegou a época do ano em que milhares de profissionais liberais começam a fazer contas.
O objetivo é aproveitar a dedução de até 12% na
renda bruta que existe para planos de previdência.
Caso ainda não saiba, o benefício é triplo:
 Pagar menos IR agora.
 Investir o que iria para o “leão” e não pagar IR
durante a acumulação, também conhecido como
“come-cotas”.
 Ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro no
futuro, pagando uma alíquota de IR menor que
pode chegar a 10% (ao invés de 27,5%).
Importante aproveitar esta oportunidade. Mas
você precisa agir rápido. Legalmente, esta dedução precisa ocorrer até o último dia útil deste ano.

Então, fique atento as datas!
Final de ano é geralmente mais complicado, pois
ficamos repletos de compromissos e coisas para
lembrar.
Se você não aproveitar os 12% de dedução, ainda mais para investir em um plano com a qualidade do SBOTPREV, vai “deixar dinheiro na mesa”.
Para os médicos que possuem vínculo de emprego com alguma instituição, a oportunidade se amplia
porque em novembro e dezembro existe o 13º salário.

Demonstrativo anual
Sem
aporte extra

Com
aporte extra

R$ 5.000

R$ 5.000

SBOTPREV extra

0

R$ 7.000

IR economizado
pelo médico (*)

R$ 1.350

R$ 3.300

SBOTPREV normal

(*) para simplificar a conta, foi considerada a alíquota de 27,5%
de IR sem o efeito da parcela a deduzir

Aplique isso ao seu caso particular. A economia
de IR será tão maior quanto maior for sua renda
total no ano.
Agora, imagine essa economia extra rendendo
durante alguns anos, sem pagar “come-cotas” e
caindo em uma alíquota mais baixa lá na frente.

Você sabe por que essa estratégia é tão importante?
Porque nossa sociedade está vivendo mais, e
você, na condição de médico, sabe melhor do que
ninguém como serão as despesas das pessoas acima de 60 anos.
De acordo com o estudo “Índice de Preços ao
Consumidor da Terceira Idade”, elaborado pela
Fundação Getúlio Vargas, os produtos consumidos por idosos ficam 4% mais caros em um ano.

Como exemplo, considere um médico com uma
renda de R$ 100 mil por ano.

É necessário ter consciência sobre esta realidade
que vai impactar a nossa qualidade de vida no
futuro, e por isso, é importante ter recursos para
garantir sua longevidade financeira.

Suponha que ele invista 5% de sua renda no SBOTPREV todos os meses. Veja o que acontece quando ele aproveita essa oportunidade de aporte extra:

Entre hoje mesmo no site da SBOTPREV e acesse a área restrita para gerar seu boleto de aporte
ou ligue para 0800 887 0948.

Fazendo as contas

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Homenagem

Aos amigos que se foram, a
nossa homenagem

A

SBOT reserva esse espaço para homenagear os associados que infelizmente nos deixaram recentemente devido à pandemia da COVID-19, relembrando seus nomes e prestando condolências aos
familiares e amigos dos falecidos.

Estes, dentre muitos outros que lutaram pela saúde da população durante a pandemia, são uma perda
irreparável. A SBOT agradece por todos os anos de luta e atuação.
Glaydson Godinho, presidente da SBOT, declara que em todos os anos procura-se relembrar os nomes
dos colegas ortopedistas que faleceram. Por conta da COVID-19, houve um fenômeno ainda maior de
perdas de associados que atuaram de forma honrosa em meio à pandemia, e por meio desse obituário,
a SBOT tem o objetivo de homenageá-los.
“Buscamos eternizar a trajetória e a vida. Não buscamos apenas homenagear postumamente, mas
sim homenagear a vida, o que eles fizeram, o que representaram e a profissão que exerceram”, finaliza
Godinho.
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Alguém muito além do Xerém!

Vidas doadas

“Quem já passou por essa vida e não viveu,
Pode ser mais, mas vale menos do que eu.
Porque a vida só se dá pra quem se deu,
pra quem amou,
pra quem chorou,
pra quem sofreu.
Ai de quem não doa o coração;
esse não vai ter perdão!”
(Vinícius de Moraes)

Por Claudio Santili

O

casal era muito jovem, pouco mais que crianças, mas apesar
da imaturidade até que assimilaram com responsabilidade o
anúncio da chegada daquela pequena nova vida. Houve sim
um descuido, mas afinal, quem consegue controlar? Ok! Chamar-se-ia
Thayane? Não! Talvez fosse Tainá, sei lá!
No desespero, ante o anúncio do imprevisto, pais provedores exasperam-se em desarrazoados. Não porque não a quisessem, estavam
inseguros, apenas isso. Acusações mal pensadas foram bradadas com
alguma veemência, uns contra os outros. Mas tudo bem, tudo passa,
tudo se ajeita, afinal, Deus é grande. Vamos conseguir! Isso era mais
que um pedido, era uma corrente de pensamento, era a fé.
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Naquela noite porém, as coisas não correram
como se desejava. Mas não poderia ser diferente, Edilene mais uma adolescente grávida, filha
de família pobre e inculta, não tivera escolaridade e educação para saber a importância de um
acompanhamento médico pré-natal. E ademais,
este não é um assunto importante a ser propagado nas rádios e TVs que acessava, pois estão
preocupados com outras coisas “mais palpitantes” e que dão maior audiência. Começaram as
dores e ela não tinha nem idéia de para onde
ir. Depois do enorme corre-corre, quase que a
Thaís, não Thayane, sei lá, quase que a menina
nasce no caminho, no ônibus. Foi aquele desespero. O médico de plantão estava “nervoso”; a
porta lotada, só ele de médico e as urgências
chegando. Plantão maligno. Um inferno.
Avisa o centro obstétrico, chama o anestesista, leva logo, corre. A família desesperada cobra
ligeireza. É assim, ninguém pensou antes, mas
se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser...por que responsabilizá-lo, sempre?
É! Mas não deu! Tayane a RN sofreu muito,
Edilene estava com “pressão alta” e quase morreu. Nem ouviu a criança chorar, mesmo após as
tentativas desesperadas de reanimação, executadas pelo pediatra.
Durante um mês e meio, Edilene foi diariamente à UTI visitar Thayane, Tainá, não Thaís, não
importa o nome agora. Quando recebeu alta, alguém lhe disse que “faltou cigênio na cabeça”.
Ao trocá-la, quem diria, uma menina cuidando
de uma bebê, aos poucos foi se acostumando com aquele jeito “durinho” da menor e até
aprendeu a interpretar os seus olhares e sons.
“Doutor, ela conversa comigo“! É o que muitas
dizem!
E assim, de hospital em hospital, de médico
em médico, a esperança se enfraquece, mas se
renova. Ainda vou conseguir. É como se Edilene
não quisesse perceber, nem se conscientizar do
que está acontecendo, e assim, doa-se totalmente à Thayane (este é o nome). Mal percebe
o tempo passar e com ele um sem número de
acontecimentos. Não tem mais a vaidade feminina. Faz tudo pela menina, esquecendo-se de

si própria, como se não tivesse mais identidade, muito menos autoestima. A vida passando
enfim, e com ela o amor pelo Jonas, pai da menina que já as deixara. E assim, passou a sua
própria vida!
Hoje, como muitos outros desvalidos, continua
num desses bancos de ambulatório com uma
já adolescente nos braços. Busca ainda a esperança, embora já esteja se acostumando com a
ideia de que a lesão é inexorável e irreversível.
Praticamente um caminho sem volta, mas pouco importa.
O porquê desta história? Porque é preciso que
você, médico jovem, esteja sempre prevenido
de que deverá estar preparado para estas Edilenes, Thayanes, Tainás e outras quetais. São vidas
que vão e que chegam diante dos seus olhos e,
às vezes, imbuído de suas obrigações você que
tem olhos, não as vê, tem ouvidos, mas não as
escuta. Você passa por elas e parece não percebê-las, mas elas estão e sempre estarão ali. É
preciso reconhecê-las, ouvi-las, estender-lhes a
mão e ajudá-las.
Doutor! Orgulhe-se do que você é, do que você
conseguiu, mas não deixe que esse orgulho o
torne insensível, imune ao sofrimento e à dor.
Principalmente a dor d’alma, que não se acalma
com um simples analgésico prescrito.
Não quero falar aqui do privilégio e muito menos, da sina. Você que observa, sabe das inúmeras vidas doadas que perambulam por esse
nosso universo, no dia a dia de um hospital. É
a realidade, uma difícil e amarga idiossincrasia.
Sabe também, da força do instinto guardião e
protetor de uma mãe, que diante de um problema grave, quer seja congênito ou adquirido de
um filho, deixa de ter vida própria, doando-se
por completo como se vivesse aguardando que
“aquele pequeno e indefeso botão, um dia se
abra” para a vida. Quisera tivéssemos este dom.
Como não o temos, lembre-se sempre que a
prática médica exige eficiência e competência
sim, mas é preciso mais, é preciso dedicação e
compaixão, é preciso vocação, é preciso doação, enfim.

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Espaço Jurídico

A linguagem em
Ortopedia

O

s questionamentos relativos à prática da
Medicina eram quase que inexistentes até
o século XIX. O primeiro grande relato de
um “surto” de demandas judiciais por alegados erros médicos ocorreu nos Estados Unidos entre os
anos de 1835 e 1865, sendo que, aproximadamente 80% dos processos envolvia procedimentos em
traumatologia, tais como, fraturas que evoluíram
com deformidade dos membros, encurtamentos e
conduta falha no tratamento de luxações.
Em função da relevância dos relatos, em 1860
foi publicada a primeira abordagem doutrinária
sobre o tema, confirmando a extrema semelhança dos questionamentos daquela época com os
dias atuais em relação ao erro em ortopedia e
traumatologia. Portanto, se os maus resultados se
repetem há séculos numa mesma especialidade,
as estratégias de prevenção do risco seriam, em
tese, de simples execução - inicialmente com a individualização dos procedimentos de risco, seguida de programas e ações de evitação dos maus
resultados.
Uma primeira estratégia a ser considerada é a do
aprimoramento da comunicação do ortopedista
com o seu paciente. Apesar de ser aparentemente
de simples execução, representa benefício relevante na prevenção do dano.
A terminologia médica é comumente tida como
difícil e complexa. Na ortopedia, vários estudos
demonstraram que mesmo expressões muito corriqueiras como fratura, redução, fixação, luxação,
contusão, não são corretamente compreendidas e
assimiladas pelo paciente. Essa realidade, dificulta
a atuação do médico no sentido de bem informar
a respeito dos procedimentos a serem realizados.
O consentimento do paciente nessas condições,
é obtido com vício que não deve ser negligenciado, em benefício da informação com qualidade.
Especialmente em países como o Brasil, grande
parcela da população tem, por carências culturais
e intelectuais, restrições para compreender informações não ajustadas a essa realidade social. Essa
dificuldade se reproduz na elaboração do termo
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de consentimento livre e esclarecido, que com
frequência é redigido repleto de tecnicismos e
detalhes que nos procedimentos judiciais são reconhecidos pelo magistrado como imprestáveis
no sentido de produção de prova da informação,
principalmente pela observação da complexidade
inacessível da informação prestada.
O Conselho Federal de Medicina, em Recomendação, manifesta que “a redação do documento
deve ser feita em linguagem clara, que permita ao
paciente entender o procedimento e suas consequências, na medida de sua compreensão e que os
termos científicos, quando necessários, precisam
ser acompanhados de seu significado, em linguagem acessível”.
A boa informação, verbal ou escrita, em linguagem concisa, simples e precisa, proporciona
harmonia na relação médico-paciente, sem diferenciais de nível de informação, criando-se uma
relação de plena parceria entre as partes, tendo-se
como resultado a diminuição das insatisfações e
demandas judiciais.
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
Assessoria Jurídica SBOT

Espaço dos Comitês

Quadril
Sociedade do Quadril prepara JOPPAQ, evento híbrido pós-pandemia
A Sociedade Brasileira de Quadril anunciou para
o início de abril 2021 a XVII Jornada Paulista de Patologia do Quadril que, devido às restrições impostas pela pandemia, não pôde ser realizada este ano.
“Será um evento híbrido”, explica o presidente
da Regional Paulista, Osvaldo Guilherme Nunes Pires, “pois reuniremos cerca de 600 associados em
Ribeirão Preto, onde se apresentarão presencialmente os palestrantes brasileiros”. Os convidados
internacionais, cuja participação é muito importante, falarão por meio de teleconferência. O motivo, explica, é que se viessem ao Brasil teriam que
se submeter a 14 dias de quarentena no retorno a
seus países de origem, o que é inviável.
Osvaldo lembra, porém, que como o combate à
pandemia evolui constantemente, há esperança de
que até abril as restrições atuais tenham sido eliminadas ou pelo menos amenizadas com o advento de novos recursos, como as esperadas vacinas
contra a COVID-19.
Para o presidente da SBQ, Giancarlo Polesello, a
JOPPAQ, que tradicionalmente acontece em anos
alternados com o congresso bianual da entidade,
ganha maior relevo à medida que será a oportunidade também para a realização do II Simpósio de
Cirurgia Preservadora do Quadril e do I Simpósio
de Trauma, que igualmente não podem ser realizados no ano em curso por causa da pandemia.

Ele antecipa a importância da JOPPAQ de abril,
já anunciada como ‘Uma nova data para discutir os
novos tempos’, pois tem acompanhado de perto a
montagem da grade do simpósio da Preservadora, sob direção de Marcelo Queiroz, e da Comissão
de Cirurgia Preservadora e do simpósio de Trauma,
a cargo de Mustafá Zoghbi e Comissão de Trauma, que respondem por áreas de grande evolução
científica em anos recentes no âmbito da cirurgia
de quadril.
Os dois simpósios serão realizados no mesmo
local da JOPPAQ, o Royal Tulip JP Ribeirão Preto,
onde também será montada a exposição dos produtos e serviços das principais empresas do setor,
que já estão em processo de confirmação de presença e reserva de espaço para seus estandes.
Osvaldo Pires conta também que essa edição
da JOPPAQ terá como presidente de honra o Professor Luiz Sérgio Marcelino Gomes, que há muito
tempo é organizador do evento.
“Marcelino merece essa homenagem”, diz Osvaldo Pires, pois além de ter sido presidente da SBQ,
e por anos ter editado a revista ‘O Quadril’, foi também quem montou a primeira prova de título que
hoje reúne mais de cem candidatos a cada vez que
se realiza.
A SBQ aguardamos todos em Ribeirão Preto em
abril de 2021.

Cirurgia da Mão
Comitê de Mão realiza 15º episódio do Handcast
O episódio #15 do podcast da SBCM tem como
tema central a Deformidade de Madelung. Nesta
edição, os especialistas convidados foram o Dr.
Luiz Carlos Angelini, chefe da Clínica Ortopedia e
Traumatologia e da Clínica de Cirurgia da Mão no
Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM e
Dr. Emygdio José L. de Paula, médico do Instituto
de Ortopedia e Traumatologia.

O mediador foi o Dr. Diego Figueira Falcochio,
chefe de equipe de retaguarda da ortopedia e
traumatologia no Hospital Samaritano de São
Paulo.
Para conferir, acesse:
https://soundcloud.com/handcast/

Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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SBCM divulga prevenção à Tenossinovite de De Quervain
A Tenossinovite de De Quervain é uma inflamação nos tendões do polegar na altura do punho. Por conta disso, os movimentos da mão e
do polegar podem causar dor, principalmente
para agarrar ou torcer com força. Em alguns

casos, o tratamento pode ser a realização de
cirurgia.
A SBCM adverte que se procure sempre um especialista em cirurgia da mão e receba o diagnóstico e tratamentos indicados.

Dor
ABDOR destaca sua participação
no I Congresso Online SBOT
O ano de 2020 terá o inédito congresso anual
SBOT em versão toda on-line, e o comitê de dor não
ficará de fora. Estão sendo cuidadosamente preparados módulos em parceria com outros comitês
(Coluna, Joelho, Mão, Oncologia e Osteometabólica) e essa será uma grande oportunidade de ver diferentes especialidades debatendo sobre os temas:
 Dor a esclarecer (ABOOM – ABOO – ABDOR);
 Lesão nervosa e a dor (SBCM – ABDOR);
 Complicações da cirurgia do joelho (SBCJ
– ABDOR);
 Dor na coluna (SBC – ABDOR).
O Comitê de Dor da SBOT tem a grande felicidade de trazer esse ano para o congresso o convidado internacional Ali Mobasheri, presidente da
OARSI (Osteoarthritis Research Society International). Esta será uma participação que com certeza
trará grande acréscimo ao evento.
Outra grande novidade é que o Tratado de Dor
Musculoesquelética da SBOT, publicado em 2019,

Lançamento do livro Tratado de Dor
Musculoesquelética durante o congresso SBOT,
em Fortaleza
agora é referência para a prova de título de Área
de Atuação em dor da AMB. Assim, promove-se
mais uma grande conquista à disposição para todo
membro quite SBOT na área do associado no portal.
Além disso, o comitê está promovendo um curso de
atualização em dor focado para educação continuada dos ortopedistas. O curso é dividido em 12 módulos que abrangem diferentes casos de dor da rotina
da ortopedia, é gratuito e em breve será divulgado.
Acompanhe o site e nossas mídias sociais para
ficar atualizado sobre todas as informações relacionadas ao comitê.

ABTPé
ABTPé promove programa “Pé na Estrada”
O programa Humanitário Pé na Estrada da ABTPé visa ajudar pacientes em localidades com carência de cuidados e profissionais da área do pé e
tornozelo. Por meio de atendimento e realização
de cirurgias, o projeto busca devolver aos pacientes o convívio social e suas atividades laborais.
A ABTPé aconselha que os interessados em participar do projeto inscrevam-se de duas formas no
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projeto: como médicos voluntários ou como hospitais anfitriões. Neste segundo caso, o hospital
torna-se ponto de atendimento da região em que
se localiza, carente da especialidade.

Para saber mais e participar do Pé na Estrada,
acesse: http://projetopenaestrada.com.br/

Inscrições abertas para apresentação
de trabalho científico no 20º Congresso
ABTPé
A ABTPé convida interessados para apresentarem seus
trabalhos científicos no 20º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. O prazo de inscrição irá até
o dia 31 de janeiro de 2021.
Os estudos serão submetidos à análise da Comissão Científica. O resultado da seleção dos resumos, assim como as
informações a respeito das regras para confecção do pôster
e apresentação oral serão enviadas por e-mail e publicadas
no site até dia 28/02/2021.
Confira a regras e inscreva seu trabalho, acesse:
http://congressoabtpe.com.br/regras-gerais/#regras

Cirurgia do Joelho
Diretoria da SBCJ discute com Conselho ações e mudanças
Em mais uma iniciativa de interação da atual Diretoria com o Conselho Consultivo, valorizando a
experiência daqueles que já passaram pela Presidência, a SBCJ realizou no dia 15 de outubro a
segunda reunião de 2020 entre diretores e conselheiros para discutir temas importantes da Sociedade visando um planejamento estratégico a
longo prazo.
Na reunião on-line, a Diretoria compartilhou o
que vem sendo realizado na área de educação e
atualização, como o Curso para R4, todas as segundas-feiras, e o SBCJ Podcast, com episódios
semanais, além de ouvir a opinião experiente dos
seus ex-presidentes sobre as novas decisões a serem tomadas.
Um dos temas discutidos e aprovados foi a definição sobre a Assembleia Geral da SBCJ, que normalmente ocorre durante os Congressos. Dessa
vez, pelas circunstâncias, será realizada de forma
on-line no dia 4 de novembro, através da plataforma Zoom, quando todos os membros titulares serão convocados para participação e votação.

Dessa forma, ficou acordado que em 2021 só haverá o CBCJ e que em 2022 o Congresso Brasileiro
será feito junto com a Jornada Lyonesa no Brasil
e o Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas, ou
seja, serão três encontros em um grande evento,
no mesmo período e local.
Para finalizar, foi exibido um vídeo institucional
sobre os desafios e mudanças de 2020, mostrando como a SBCJ tem se modernizado para
manter o foco na educação e atualização dos colegas. O vídeo está disponível no site da SBCJ
(www.sbcj.org.br).
Com essas iniciativas de comunicação e interação da atual Diretoria com o Conselho, a SBCJ
confirma que conhecimento e experiência devem
ser sempre valorizados e compartilhados.

O calendário de eventos da SBCJ também foi
abordado, pois, com a pandemia e a mudança do
Congresso Brasileiro para 2021, tornou-se inviável
por razões sanitárias e econômicas realizar grandes eventos no mesmo ano.
Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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ASAMI
ASAMI Brasil participa de eventos científicos digitais
Nesse tempo de pandemia foram muitos os
eventos científicos dos quais a ASAMI BRASIL
participou debatendo grandes interesses da área.
Devido ao confinamento social, todos tiveram que
se adaptar às novas tecnologias e as plataformas
digitais foram muito utilizadas e incorporadas ao
dia a dia das empresas que prestam serviços às
entidades médicas em seus encontros científicos
e na vida dos colegas ortopedistas do país e do
exterior. E, ao que tudo indica, esse formato fez
tanto sucesso que será amplamente utilizado mesmo após esse momento de reclusão.
De acordo com o presidente da ASAMI, Marcelo
Sternick, a entidade fez um ótimo uso das plataformas digitais para os seus respectivos eventos
científicos. Como exemplo, ele cita o encontro realizado no dia 09 de setembro, através da Webinar
ASAMI/CET SBOT, sobre “Periarticular Knee Deformity Corrections Strategies”, que contou com
a participação do Professor Austin Fragomen, do
Hospital for Special Surgery-New York/USA; de
Glaydson Godinho, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-SBOT; de Guilherme Gairsa, de São Paulo/SP; de Rodrigo Mota/
Rio de Janeiro/RJ e do Giro Alberto Yoshiyasu, de
Curitiba - PR.

Anteriormente, ele lembra o lançamento do projeto “Gaiola Virtual”, ocorrido em maio, que reuniu
convidados para discussão on-line sobre assuntos
de interesse do associado ASAMI. “Na verdade, essa
iniciativa foi antecipada em virtude da pandemia.
O Gaiola é um projeto de educação continuada de
discussão de casos cujos debates foram feitos pela
plataforma GOTOMEETING e abertos aos membros da ASAMI BRASIL, colegas da América Latina
e residentes. O evento foi um grande sucesso em
conteúdo e em participação”, destaca Sternick.
Na rádio SBOT, a ASAMI BRASIL, através do podcast, também realizou outro evento online, sobre
“Atualização em Osteomielite Crônica”. Na ocasião, Marcelo Sternick entrevistou os colegas Gracielle Silva Cardoso e Marcus Aurélio Preti.
Tais ações reforçam o papel da ASAMI BRASIL
em difundir e atualizar os colegas em assuntos relacionados à reconstrução e alongamento ósseo.
São ações educativas, muitas realizadas em parceria com a SBOT, com ótimos resultados para os
ortopedistas brasileiros.
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Ombro e Cotovelo
Reunião discute novos projetos que beneficiam
o associado SBCOC
No dia 14 de outubro, a diretoria da SBCOC reuniu-se de forma online
para debater novos projetos que irão beneficiar seus associados. Dentre eles, a apresentação do programa Fellowship de Jovem Pesquisador da Fundação Lemann que prevê uma bolsa de estudos no exterior
no RUSH-IBTS International Fellowship Program em Chicago, EUA.
Também foram discutidas novas regras de credenciamento e descredenciamento dos serviços credenciados. As novas propostas de
mudanças serão levadas para aprovação na próxima Assembleia da SBCOC, que será realizada no dia 10
de novembro, às 19h30 de forma online.
Outro importante tópico da reunião foi a possibilidade de intercâmbio com entidades da América Latina como a SLARD e a SLAHOC. “Através dessa aproximação, proporcionaremos mais oportunidades de
fellowships em países vizinhos e participação dos colegas em nossos serviços”, explica o presidente da
SBCOC, Roberto Ikemoto.
Para finalizar, Roberto Ikemoto ressalta que o novo site da SBCOC disponibiliza um canal de comunicação com o associado. Através do Fale Conosco (https://sbcoc.org.br/fale-conosco/) os especialistas
podem mandar as suas sugestões e críticas. “Queremos conhecer as necessidades dos associados para
oferecer projetos que os beneficiem ainda mais”, diz Ikemoto.

SBCOC tem novo site
Os associados têm um novo site com conteúdo voltado para Cirurgia do Ombro e Cotovelo. O
novo portal conta com uma interface mais moderna, totalmente responsivo (pode ser acessado de
qualquer plataforma) e design que proporciona
uma navegação mais agradável.
Segundo Sandro Reginaldo, coordenador do projeto, o objetivo da plataforma é facilitar o acesso
ao conteúdo exclusivo para os cirurgiões de ombro e cotovelo, valorizando-os e aproximando-os
da SBCOC. “Para isso, sabíamos que precisávamos
otimizar a experiência do usuário, com conteúdo e
uma boa navegabilidade”, explica.
Na área restrita e exclusiva aos associados da SBCOC, o site traz informações sobre eventos científicos, vídeos, publicações, conteúdo de educação
continuada, termos de consentimento informado,
entre outros serviços que a SBCOC organiza. “Também criamos o Fale Conosco, um canal de comunicação direta com o associado onde ele poderá enviar suas sugestões, dúvidas e críticas”, acrescenta
Roberto Ikemoto, presidente da SBCOC.

Conteúdo para o público leigo
O novo site disponibiliza um canal específico para
o público leigo com artigos sobre as principais patologias relacionadas ao Ombro e Cotovelo. “No menu
‘Ortopedia e a sua saúde’, a população poderá encontrar informações sobre as lesões mais comuns”,
explica Maurício Rafaelli, responsável pelos artigos.
“Será neste canal que vamos aproximar a nossa Sociedade da população levando sempre conteúdo de
qualidade com a certificação da SBCOC”, acrescenta.
Para finalizar, Roberto Ikemoto ressalta e agradece a participação e comprometimento dos colegas neste novo projeto. “Para a sua elaboração,
foi montada uma comissão composta por Sandro
Reginaldo, Maurício Rafaelli, Diogo Rolin e Bruno
Gobatto e sou muito grato aos colegas pelo empenho”. Acesse agora mesmo o novo portal e conheça: www.sbcoc.org.br
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Chapa Única para diretoria da
SBCOC 2023
A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e
Cotovelo (SBCOC) recebeu a inscrição de uma
única chapa para diretoria 2023. A eleição acontecerá no dia 10 de novembro, às 19h30 durante
a Assembleia da SBCOC. A Assembleia será realizada online e em breve será divulgado o link de
participação.
Confira abaixo a composição da chapa:

Gestão 2023
 Presidente: Sandro da Silva Reginaldo (GO)
 1º Vice Presidente: Carlos Henrique Ramos (PR)
 2º Vice Presidente: Marcelo Costa de Oliveira
Campos (RJ)
 1º Secretário: Eduardo Angeli Malavolta (SP)
 2º Secretário: Flávio de Oliveira França (MG)
 1º Tesoureiro: Luciana Andrade da Silva (SP)
 2º Tesoureiro: João Felipe de Medeiros Filho (RN)

Conselho Fiscal
 Adalberto Visco (BA)
 Alberto Naoki Miyazaki (SP)
 Benno Ejnisman (SP)
 Martim Teixeira Monteiro (RJ)
 Paulo Sérgio dos Santos (PR)
 Ruy Rocha de Macedo (GO)

Assine o canal de Youtube da SBCOC
A SBCOC tem um canal no Youtube com conteúdo exclusivo para os cirurgiões de ombro e cotovelo.
Estão disponíveis os webinários realizados, reuniões e a lista de reprodução com vídeos para o tratamento pós Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Acesse agora mesmo: https://www.youtube.com/c/SBCOC/

Siga a SBCOC nas nossas Redes Sociais
Você já segue a SBCOC no Facebook e Instagram? Siga agora mesmo a SBCOC e fique por dentro dos
serviços, eventos, promoções e conteúdos exclusivos para o cirurgião de ombro e cotovelo.
Acesse:
Facebook - https://www.facebook.com/sbcocorg
Instagram - https://www.instagram.com/sbc.ombroecotovelo/
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Cirurgia da Mão
e as contribuições que
vieram de fora
Por Osvandré Lech
“Para ensinar há uma formalidade a cumprir:
saber” disse Eça de Queiroz. E Pitágoras foi ainda
mais pontual: “cala-te ou dize coisas que valham
mais que o silêncio”. Por isso, a escolha do palestrante ideal para um congresso envolve muitos
pontos subjetivos e objetivos.
O I Congresso Internacional de Cirurgia da Mão
no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro em 1965 e foi
coordenado pelo notável Henrique Jorge Bulcão
de Moraes, antes mesmo que a SBCMão organizasse o seu primeiro congresso nacional, em São
Paulo, em 1967, coordenado pelo também notável
Alípio Pernet. Esse talento de articulação internacional vinha, em parte, dos contatos dos brasileiros
com os cirurgiões estrangeiros em programas de
treinamento. De outro lado, também fazia parte do
esforço mundial de ter a especialidade reconhecida e do esforço brasileiro de ser reconhecido internacionalmente. A SBCMão deve muito aos conferencistas estrangeiros que nos visitaram.
É preferível produzir uma lista incompleta destes
palestrantes que vieram ao Brasil dividir conosco
seus conhecimentos do que relegar ao esquecimento uma relação tão nobre de ícones, verdadeiro elenco de heróis de diferentes gerações. Como
esta lista contou com a colaboração de colegas
com boa memória, como Afrânio Freitas, Arlindo
Pardini, Milton Pignataro, Mogar Dreon Gomes,
Ronaldo Carneiro, Ronaldo Azze, Samuel Ribak,
Valdir Steglich.
Que expectativa move um cirurgião para vir ao
Brasil palestrar? Conhecer o “país exótico do samba, praia e carnaval”? Rever amigos? Descansar?
Divulgar seu serviço, nova técnica ou invenção?
Seja qual for o motivo, ele veio trazer a sua experiência, que nos é repassada dentro de padrões
éticos e, quase sempre, sem conflito de interesses.

Dessas visitas científicas nasceram grandes amizades e parcerias – seja na sala de conferências, seja
ao redor de uma mesa com bons vinhos - além de
incontáveis oportunidades de aprendizado para as
novas gerações. As diretorias da SBCMão devem
ser aplaudidas de pé pelo gigantesco esforço em
obter fundos para patrocinar a vinda de lista tão
extensa de palestrantes.
Em sentido inverso, um crescente número de
brasileiros é requisitado a mostrar as suas experiências no exterior, pois o visitante internacional
passou a observar o bom nível da cirurgia da mão
produzida aqui e, não raro, a divulgá-la. Heitor Ulson, por exemplo, teve o seu material para fixação
das fraturas distais do rádio patenteada nos EUA
pela relação de amizade com Harold Kleinert e o
grupo de Louisville.
Os cirurgiões da mão do Brasil souberam utilizar
ao máximo esta oportunidade de aprendizado e
estão hoje entre os melhores do mundo. O único
“ponto cego” desta linda história de 61 anos de Cirurgia da Mão foi não ter conseguido trazer o Congresso Mundial para cá. Mas isto virá...!
Com a globalização e o advento das novas formas de ensino a distância tornou ainda mais difícil
a missão de escolher o palestrante ideal. A pandemia pelo novo Coronavírus e a incrível ascensão
das plataformas de comunicação – Zoom, Google
Meetings, GoToMeeting, dentre outros, transforma para sempre a relação com os palestrantes internacionais. Hoje o conhecimento está a poucos
clicks no celular e é dominado por muitos, ao contrário do “Magister clixit” (o mestre disse - referência costumeira de saudação a Aristóteles depois
dos seus pronunciamentos). Abaixo a relação dos
notáveis palestrantes e com asterisco aqueles que
vieram mais de três vezes.
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Arnaldo Zumiotti, José Pistelli e Ronaldo
Azze recepcionam James Steichen (EUA) e
Guillermo Loda (Argentina)

Valdir Steglich e Henrique Ayzemberg
recepcionam Bill Cooney (EUA) em Joinville

Alemanha - Dieter Buck-Gramko, Hermann Krimmer, Karl-Josef Prommersberger, James Henry
Voepel, Jörg Bahm, Michael Kamminga, Milomir
Ninkovic
Argentina - Alejandro Vértiz, Alfredo Olazabal,
Bassi Baldomero, Carlo Firpo*, Carlos Zaidemberg*, Claudio Angrigiani, Daniel Mussini, Eduardo
A. Zancolli*, Eduardo R. Zancolli Jr.*, Gerardo Galluci, Guillhermo Allende*, Guillermo Loda*, Jorge
Guilhermo Boretto, José Maria Rotela*, Juan Carlos Cagnone*, Marcela Vazquez, Mario Sammartino*, Miguel Capomassi *, Oscar Varaona*, Pablo de
Carli
Austrália - Bernard Mc O’Brien, Thimothy Herbert,
Jason Harvey
Áustria - Hanno Millesi
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I Congresso Internacional em 1965 - Alipio
Pernet e Lauro Barros de Abreu interagem
com os estrangeiros ao redor do projetor de
slides de carrossel reto. Fumar no ambiente era
permitido...

Bélgica - Bernard Lèfreve
Bolívia - Juan Carlos Suarez*
Canadá - Bruce Williams, Donald LaLonde, Frank
Duerksen, Graham King, Howard M. Clarke, Martin Entin, Patricia Mckee, Ralph Manktelow, Robert
MacFarlane
Chile - Alberto Perez, Alejandro Bifani, E. Rossel,
Francisco Andrade, Javier E. Gonzales Garcia, Jorge Vergara*, José M. Breyer Diaz, Luís Rossel, Manuel Mendez, Manuel Ivan Faúndez, Marco Naranjo
Reyes, Rene Jorquera Aguilera
Colômbia - Fabio Suarez, Francisco Camacho, Jairo Gomez Ramirez
Espanha - Alberto Calaf, Alberto Lluch, Alex Musset Lara, Carlos Casado, Carlos Irisarri*, Fabiola

Eder Labairu, Fernando G. Lucas, Francisco Mir
Bulló, Francisco Soldado Carrera, Juan Ignácio Soria Durán, Juan Sagales, Marc Garcia-Elias*, Miguel
Cuadros, Miguel Del Cerro Gutiérrez, Pedro Cavadas*, Xavier Mir
Equador - William A. Mejia
EUA - Adrian Flatt, A. R. Wakefield, Alejandro
Badia*, Alexander Davit lll, Alexander Shin, Allen
Bishop *, Alfred Swanson, Amanda Tritsch, Amit
Gupta, Antônio Jorge Forte, Arnold-Peter Weiss,
Arthur Barsky, Bassem Elhassan, Charles Clark,
D. Botzenka, David Green*, David Ring, David Lichtman, Francisco Schwartz-Fernandes, George
Omer, Harold Kleinert*, Herbert Conway, Hill Hastings *, James Calandruccio, James Steichen*,
James Urbaniak, Jennifer Teeters, Jesse Jupiter*,
Jeffrey Greenberg, Jeffrey Yao, Jorge Orbay, Joseph Boyes, Joseph Kutz, Julia Terzis, Julie Adams,
Júlio Taleisnik, Lee Ostermann, Leonard Bodell,
Luiz Schecker*, Mark Rekant, Melvin Rosenwasser,
Michael Hausman, Michael Wood *, Paul Manske,
Peter Amadio, Randy Bindra, Raymond M. Curtis,
Richard Berger, Robert Schultz, Ronald Linscheid,
Ronaldo Carneiro*, Robert Szabo, Scott Duncan,
Scott Edwards, Scott Kozin, Scott Wolfe, Sterling
Bunnel, Steve MacCabe*, Steve Zinder, Thomas
Wolff, Tsu-Min Tsai, Wayne Thompson, Warren
Breidenbach, William Burkhalter, William Cooney,
William Lanzinger, William Metcalf, William Seitz
Jr.*

Índia - Antônio Salafia
Inglaterra - Donald Meredith Brooks, Graham
Stack, Guy Pulvertaft, Nicholas Barton
Israel - Anna Seltser, Amir Arami, Amiran Sagi, Avhsalom Carmel, Eitan Melamed, Layalee Abo-Naser,
Ronit Wollstein, Shai Luria
Itália - Angela Penza, Antonio Landi, Bruno Battiston, E. Margaritondo, Ernesto Amelio, Gaetano
Mauricio Grippi, Giorgio Brunelli, Giorgio Pivato,
Juan José Maldonado, Landino Cugola, Umberto
Passaretti
Japão - Susumo Tamai, Yoshiki Yamano
México - Alejandro Espinosa Gutiérrez, Luiz Gómez-Correa, Jorge Clifton, Rafael Reynoso
Paraguai - Cândido Ojeda Sotelo, José Aguilera
Duplard, Juan Bernardo Galeano
Peru - Alvaro Carlo Bueno Lanzo, Luiz Fernando
Flores Vilca
Portugal - Abel Nascimento*, Antônio Tavares, Antônio Duarte, Antonio Enes Martins, Ana Pinto *,
Cesar Silva, Fernando Cruz, Maria Manuel Mouzinho, João Mota da Costa *, Joaquim César F. da
Silva, José Manuel Teixeira, Sérgio Figini Santos
República Dominicana - Marcos Nuñes C.

Finlândia - Kauko Vainio

República Checa - Lars Muller, Radek Kebrel

França - Alain Gilbert*, Alain Masquelet, Amy Ladd,
Caroline Le Clercq, Christophe Mathoulin*, Christophe Oberlin, Claude Le Quang, Corine Becker, E.
Chevaleraud, Francesco Brunelli *, G. Hidden, Gilles
Dautel, Guy Foucher*, Jacques Baudet, Jacques
Michon, Jean Michael Ragot, Marc Iselin, Michel
Merle*, Michel Schoofs, Patrick Houvet, Philippe
Valenti*, Philippe Saffar*, Pierre Jean Regnard, R.
Gomis, Raoul Tubiana*

Suécia - Erik Moberg, Jan Fridén
Suíça - Algimantas Narakas, Diego Fernandez*,
Ladislav Nagy, Gotran Sennwald *, G. Segmüller
Uruguai - Carlos Carriquiry, Gerardo Badell, Jorge
De Vecchi *
Venezuela - Antonio de Santolo, Fiesky Nuñez*,
Gerson Molina, Rodolfo Contrera
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Bahia
SBOT-BA realizou mais de 20 Sessões Científicas on-line neste ano
Ao longo de 2020, com a participação ativa das
Ligas Acadêmicas, dos ortopedistas do interior,
palestrantes locais e nacionais, foram realizadas
sessões de Inter-Residências de diversos temas
como: Mão, Tumor, Ortopedia Pediátrica, Joelho,
Traumatologia do Esporte, Ombro e Cotovelo,
Coluna, Quadril, Pé e Tornozelo, Tumores Ósseos,
entre outros, por parte da Regional da Bahia.

Da mesma forma, foram realizadas sessões com
as Ligas de Ortopedia de temas como: Quadril,
Coluna, Patologias do Pé e Tornozelo.
Por fim, também houve Mesas Redondas, com
participação de ortopedistas do interior, protagonizaram debates sobre Traumas Diafisários Complexos, Trauma do Ombro, Trauma do Punho e da
Mão e Trauma do Quadril.

São Paulo
Assista a IV Jornada de Residentes da SBOT São Paulo
A SBOT-SP acaba de disponibilizar os vídeos da IV Jornada de Residentes que aconteceu no dia 12
de setembro, totalmente on-line.
No canal do YouTube da SBOT-SP que pode ser acessado aqui (https://www.youtube.com/channel/
UCTlCPk53owg191oea8260xQ/) você terá acesso às aulas e workshops realizados. Estão disponíveis
conteúdos sobre todas as subespecialidades da Ortopedia, através de vídeos com aulas teóricas. O
conteúdo prático foi explorado através de vídeos com técnicas cirúrgicas, representando os workshops
tradicionalmente realizados.
Acesse aqui o conteúdo da IV Jornada de Residentes (http://bit.ly/IVJornada_Residentes)
Acesse aqui os vídeos de técnicas cirúrgicas do Workshop (http://bit.ly/Workshop_IVJornadaResidentes)
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Maranhão
Campanha SBOT Solidária é apoiada por SBOT-MA
A SBOT Regional do Maranhão, participando da
campanha da SBOT Solidária, convidou os profissionais da área da Saúde e a população em geral
para apoiarem essa grande ação social.
Alguns médicos ortopedistas, incluindo o presidente, aderiram ao ato da Doação de Sangue.

Confira as instituições auxiliadas pela SBOT-MA
Centro De
Hemodiálise
do Hospital
Universitário
Do Maranhão
– HUUFMA

Fundação
Antonio Dino –
Casa de Apoio
Para Crianças
com Câncer

As doações de cestas básicas e brinquedos foram realizadas pela Sociedade e outros colaboradores, e foram destinadas às crianças do Centro
de Hemodiálise do Hospital Universitário do Maranhão – HUUFMA e instituições de caridade da
cidade de São Luís.

Associação
Beneficente da
Vila Itamar

Mato Grosso do Sul
SBOT-MS contribui para campanha “Nossa União Faz A Diferença”
No dia do ortopedista, 19 de setembro, a regional
SBOT-MS não ficou de fora e aderiu, junto a todos
estados mais o Distrito Federal, à campanha “Nossa União Faz A Diferença”, a qual reuniu em frente
ao Hemosul da cidade de Campo Grande inúmeros
doadores de sangue, num ato de solidariedade para
com a população. A regional fez campanha durante a semana anterior, on-line e pelas emissoras de
televisão aberta da cidade, explicando a importância da doação e pedindo a adesão das pessoas. Na
doação de sangue ocorrida no dia 19, Marcelo Quarteiro, presidente da SBOT-MS esteve presente.

Participação da SBOT–MS no Hemosul de
Campo Grande, no dia do Ortopedista, pela
campanha “Nossa União Faz A Diferença”.
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Eleições
Foi realizada a eleição para o próximo biênio (2021/22), que ocorreu de forma on-line, pela plataforma
Zoom com ata gravada, presidida pelo então Presidente da Regional, Marcelo Quarteiro. A chapa única
nas eleições, presidida por Rodrigo Kancelskis Prado, foi eleita. O novo presidente explicou que, inicialmente, a preocupação foi montar uma chapa com todos membros adimplentes e quites com a SBOT.

Pará
SBOT Pará promove campanha solidária em alusão ao Dia do Ortopedista
Em alusão ao Dia do Ortopedista, comemorado
em 19 de setembro, e a inauguração do programa Doenças Ortopédicas da Infância, lançado pelo
Governo do Pará, a SBOT Regional Pará realizou
no dia 26/09 uma campanha solidária no Hospital
Regional Abelardo Santos.
Com a colaboração dos ortopedistas paraenses,
a SBOT Pará arrecadou 125 cestas básicas que foram distribuídas na ação para as famílias assistidas
pelo hospital, conforme explicou o presidente da
SBOT Pará, Edmilson Farias. “Gostaria de agradecer a todos os ortopedistas que puderam fazer
parte desta campanha em celebração ao Dia do
Ortopedista e que colaboraram com a doação de
cestas básicas para as famílias atendidas pelo Hospital Abelardo Santos”, agradeceu o presidente.
O programa Doenças Ortopédicas da Infância
irá oferecer cirurgias de alta complexidade para
crianças portadoras de deformidades ortopédicas,
sejam congênitas ou adquiridas. À princípio, deverão ser realizadas cerca de 30 cirurgias por mês.

O atendimento ambulatorial é realizado pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir) e as
cirurgias ocorrem no Hospital Regional Abelardo
Santos (HRAS), em Icoaraci.
O programa é um momento de realização para
vários ortopedistas, em especial, para o Paulo Braga, que há muitos anos lutava para levar às crianças paraenses o atendimento ortopédico adequado e necessário.

SBOT Regional Pará e ortopedistas paraenses
arrecadam cestas básicas em campanha solidária

Regional do Pará retoma atividades presenciais com Reunião Clínica sobre
Lesões Musculares
A SBOT Regional Pará realizou no dia 30 de setembro, no auditório do Hospital Adventista, uma
Reunião Clínica com o tema ‘Lesões Musculares –
Da prevenção ao tratamento’. O evento marcou o
retorno das atividades presenciais da sociedade
no pós-quarentena.
A programação teve início com a aula do fisiologista Eric Cavalcante, que falou sobre como evitar
lesões musculares e o papel do fisiologista para
evitar tal acontecimento.
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O ortopedista Wilton Neri, em sua aula, fez um apanhado histórico das classificações das lesões musculares chegando até as mais atuais, como as lesões
diretas e indiretas, parciais e totais, dentre outras.
A terceira aula da noite abordou a temática
“Diagnóstico por imagem” e foi comandada pelo
médico do esporte, Flávio Freire.
Encerrando a programação de aulas, o ortopedista Jean Klay Machado ministrou uma aula a

respeito da prevenção e do fluxo de tratamento
das lesões musculares.
Após as quatro aulas, Edilson Andrade, também
ortopedista, conduziu uma mesa redonda moderna, em que apresentou 3 casos clínicos para serem
debatidos pelos convidados presentes: Heribert
Pidner (ortopedista), Júnior Furtado (fisioterapeuta), Marcelo Barros (ortopedista), além dos especialistas que ministraram as aulas.
SBOT Regional Pará retorna atividades
presenciais com Reunião Clínica

Ceará
Regional do Ceará entrega cestas básicas para entidade que atende crianças
carentes em Fortaleza
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) - Regional Ceará realizou a entrega
de 44 cestas básicas na Casa da Criança Irmã Marsilac, localizada no bairro de São João do Tatuapé,
em Fortaleza. Os alimentos foram arrecadados durante campanha de aniversário da SBOT, chamada
“Nossa União faz a Diferença”, realizada no dia do
Ortopedista, 19 de setembro.

Para nós é uma imensa satisfação poder ajudar
quem precisa, principalmente nesta fase de incertezas que estamos vivenciando. Com ações assim, cumprimos um pouco do nosso compromisso, atuando com responsabilidade social”, disse o
presidente da SBOT, José Atualpa Pinheiro.

A vice-diretora da Casa, Irmã Dilma, recebeu as
cestas ao lado das crianças atendidas pela entidade. “Nós agradecemos a todos da SBOT - Regional
Ceará pela doação que recebemos. Que o Nosso
Senhor abençoe e que possam receber em dobro,
pois assim poderão ajudar ainda mais famílias que
estão precisando”, disse a vice-diretora.
A Casa da Criança Irmã Marsillac é uma escola
católica confessional, administrada pelas Filhas da
Caridade de São Vicente de Paulo. É uma entidade
civil de direito privado, filantrópica e beneficente,
de assistência social sem fins lucrativos. As crianças atendidas pelo projeto são, em sua grande
maioria, residentes nas comunidades do Lagamar
e Cidade de Deus. Alguns não tem mãe e nem pai,
são criados pelos avós ou tios que não têm salário
fixo e precisam pagar aluguel. Na Casa da Criança
Irmã Marsilac, as crianças são acolhidas, cuidadas,
alimentadas, recebem conforto e desenvolvimento educacional, como internet, parque infantil e
biblioteca.

Irmãs recebem cestas básicas ao lado das
crianças atendidas pela Casa da Criança Irmã
Marsilac
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