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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
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Editorial

Estamos chegando ao fim de 2020. Um ano de muitos desafios para
todos nós. Tivemos que nos reinventar logo no começo do ano e, além
da capacidade de adaptação, tivemos que lidar com sentimentos como
o medo, a incerteza e a dor da perda de grandes amigos e familiares
para a COVID-19.
Quando olho para trás, tenho a crença de que o pior já passou. No
futuro próximo, a imunização de toda a população com a nova vacina é
o que esperamos e tenho certeza de que chegaremos ao final de 2021
seguros e com saúde.
Nunca foi tão importante estarmos unidos como sociedade e a SBOT
foi um exemplo desta união. Logo no início do ano, assim que foi decretada a pandemia, a diretoria já tomou providências visando a valorização do nosso associado.
Reduzimos gastos, diminuímos o valor da anuidade e procuramos levar ao ortopedista o melhor da atualização médica continuada respeitando o distanciamento exigido. Para isso, novos formatos de comunicação foram desenhados, criamos soluções e caminhos eficientes de
distribuição de conhecimento médico.
Prova disso foi o nosso I Congresso Online SBOT realizado em novembro com a participação de mais de 5 mil e 400 ortopedistas e uma
média de 1.100 congressistas por sala diariamente, que se dividiram entre conferências internacionais e nacionais, mesas redondas, palestras,
casos clínicos e fóruns. Além das apresentações científicas, todas ao
vivo, também tivemos oito apresentações artísticas no “Happy Hour”
elaboradas por nossos associados. O I Congresso Online SBOT ficará
marcado na nossa história para sempre.
Já no começo de 2021, o Exame para Obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia totalmente digitalizado. Mais um
projeto inovador que a Comissão de Ensino e Treinamento está trabalhando assiduamente garantindo toda a segurança e sigilo da prova.
Para terminar este último editorial do ano, gostaria de desejar um ótimo natal e um ano novo maravilhoso para todos. Que 2021 nos traga muita saúde e sabedoria para seguirmos sempre em frente e em
evolução.
Para a diretoria de 2021, representada pelo Adalberto Visco, gostaria
de desejar as boas-vindas. Tenho a certeza de que a nossa SBOT estará
muito bem representada no ano que vem!
Muito obrigado!

Fernando Baldy dos Reis
Editor-chefe
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Gestão 2020

Os desafios em

2020

E

m período de transição da gestão 20 para a
21, o presidente da SBOT, Glaydson Gomes
Godinho, concedeu uma entrevista para o
Jornal da SBOT falando sobre como foi o ano de
2020 e o que significou a experiência de presidir a
Sociedade. Confira a seguir:

 O ano de 2020 foi desafiador para
todos. Quais eram as suas expectativas no início do ano?
As expectativas eram baseadas numa administração mais participativa, agregando-se maior
proatividade de todos os diretores da SBOT. Pensava-se na organização do congresso presencial,
já que na época ainda não existia a pandemia.
Através dos Comitês e Regionais, fazer uma aproximação com o ortopedista SBOT de todo o país
usando o fortalecimento do setor de Comunicação e Marketing. Fizemos uma avaliação crítica e
a nossa expectativa era de dar o máximo de atenção para a comunicação com os associados e à
população visando um fortalecimento contínuo
da nossa instituição.
Mantivemos um planejamento estratégico formado no início do ano que já era bem comandado há dois anos pelo professor Antônio Almeida.
Criamos um comitê, de catástrofes, com profundo
sentimento humanístico, e pensamos na importância da formação do acadêmico, não apenas no
lado técnico da Ortopedia, mas o conhecimento
da instituição SBOT. Para isso, criamos a comissão
de Ligas SBOT de Ortopedia e demos uma grande
força a recém criada comissão de infecção, que já
era um projeto anterior que tínhamos traçado com
Marcelino Gomes.

Fórum de Planejamento Estratégico da SBOT.
Único evento presencial antes da pandemia
Houve uma forte atuação na defesa profissional, estendendo-se as atuações no campo político
na Frente Parlamentar de Medicina, na atuação
forte junto ao IBDM e uma ação conjunta com o
Ministério da Saúde. A Comissão de Dignidade e
Defesa Profissional fez uma revisão das tabelas
SUS e pretendemos implementar novos materiais.
Grandes sonhos de interesse da categoria que
começamos a colocar em prática quando veio a
pandemia.

 Como foi quando entendeu que
a pandemia acarretaria diversas
mudanças no planejamento da
sua gestão? E quais foram os desafios enfrentados?
Tão logo foi decretada a pandemia, ainda em
março, início de abril, o terror iniciou-se em todo
mundo. Nós sentimos que a pandemia seria
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duradoura, incerta e que tudo iria mudar. Tivemos que ser proativos, apesar do susto, e diante de toda incerteza veio o desafio. Incerteza do
que nós nunca tínhamos vivido antes, a mudança
brusca dos meios de administração que nós tivemos que impor e a crise econômica que exigiu um
novo planejamento financeiro com preservação
do patrimônio da SBOT e do ortopedista, já que
todos os trabalhadores sentiram a força negativa
da pandemia. Manter a adimplência, a fidelização
com a SBOT para manutenção da instituição seria
um desafio.

 Quais foram as ações pensadas em prol da sociedade e dos
ortopedistas?
Como ações, nós fizemos a redução do custo
SBOT, não demitimos nenhum funcionário, fizemos
o ajuste salarial de acordo com um planejamento
financeiro, houve redução dos valores da anuidade
em 50% e com isso tudo nós lutamos pela visibilidade muita clara de todas as nossas ações, de todo
nosso esforço em prol da SBOT e do ortopedista.
Com isso, nós conseguimos despertar a confiança
do ortopedista, que manifestou, sobretudo, pelos
índices de adimplência em percentuais históricos.
Foi uma grande vitória.
Nós ainda conseguimos planejar e vamos executar o TEOT totalmente on-line. Essa é uma iniciativa, como todas as outras, arrojada, mas que
com certeza faremos com o máximo de segurança, com grande qualidade técnica e que irá primar
pela eficiência. É uma grande novidade que será
um grande legado que deixaremos para SBOT.
Ela favoreceu a logística, reduziu custos para os

Reuniões online aconteceram semanalmente
para definir projetos e o dia a dia da sociedade
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ortopedistas, para a SBOT, e será uma prova de
alto nível, tanto tecnológico, quanto de capacitação de avaliação dos candidatos.

 Quais foram seus aprendizados?
O grande aprendizado foi transformar as ações
em algo muito transparente, porque isso, nós sabemos, implica em aumento da confiança e união
dos membros, mesmo com sacrifícios financeiros
de todos para manter a instituição. Conseguimos
nos aprofundar na consolidação dos princípios
pessoais de cada um dos membros da SBOT. Nos
aprofundamos naquilo que nós já somos: transparentes, esforçados, trabalhando em união e com
sacrifícios.

 Em sua opinião, quais são os
maiores legados de sua gestão?
Manter a confiança na SBOT, a união de toda a
diretoria e de seus membros. Uma visão completamente nova de administração da SBOT, com custos
operacionais menores e compartilhada com toda a
diretoria. É a junção de fé, coragem e responsabilidade para manter a SBOT atuante e forte, mesmo
vivendo em meio a maior catástrofe sanitária dos
últimos cem anos.

 O congresso anual em 2020 passou por uma mudança de modelo
em meio ao ano. Como foi organizar este evento?
Primeiro, foi preciso acreditar em nós mesmos e
transmitirmos essa confiança para todos, em todos os níveis da diretoria, para todos os funcionários e todos os ortopedistas. O grande desafio
entre todos foi a própria falta de qualquer vivência
semelhante no passado. Os desafios incontáveis
foram noites e noites em claro, dúvidas, medo, mas
jamais covardia.
Fomos movidos pela coragem, pela vontade
de cumprir com nosso compromisso e nós tivemos um grande apoio da equipe técnica, dos
funcionários da SBOT, e da equipe formada pelo
presidente do congresso, Renato Amorim, o presidente da Comissão Científica, Arnaldo Hernandez, que muito contribuiu nas ações da diretoria
devido a sua experiência de ter sido presidente

da SBOT anteriormente, e o diretor de TI da
SBOT, Leonardo Antunes. Capacidade, disponibilidade e união de esforços. Isso foi fundamental, fazer as empresas parceiras e o próprio ortopedista acreditarem que seria possível e que
faríamos o congresso no formato on-line, completamente diferente. Isso foi muito importante
para mantermos a possibilidade de realizarmos
esse congresso.

 Como está sendo feita a passagem de bastão para a gestão de
Adalberto Visco? Qual o maior
conselho que fosse daria a ele?
Adalberto Visco é um velho amigo e companheiro, com mais de duas décadas convivendo
dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo, e com nível de amizade muito
próxima. Ele participa intensamente de todas as
reuniões da SBOT durante grande parte do ano
e isso faz parte da nossa visão de que a diretoria não termina no ano em que termina a gestão.
Ela é a própria existência da SBOT, é preciso ter
continuidade nos projetos e não se pode isolar
cada ano. Nós dois e Jorge dos Santos Silva, presidente eleito para 2022, sabemos do significado
estratégico de mantermos essa continuidade e
essa presença.
Não tem uma linha de separação entre a administração 2020 e 2021, porque uma já está entrelaçada com a outra. Essa afinidade e o nosso pensamento homogêneo é fundamental para que a
SBOT continue mantendo uma linha de progresso
em todos os seus projetos. E, esta visão de continuidade e administração compartilhada existiu

agora, já foi estipulada e organizada para 2021,
2022 e 2023.
Adalberto Visco não precisa muito de conselhos,
porque ele tem ideias próprias muito inteligentes e
boas para a SBOT, além de ter vivido a nossa administração ativamente, ele sabe de tudo. Porém,
o que eu diria para qualquer um, em qualquer tempo, que venha a administrar a SBOT é: faça tudo
pela unidade, pela transparência das ações, isso
é fundamental. Dê sempre seu olhar para o mais
distante dos ortopedistas no Brasil, evidencie para
cada um a sua vontade de defender o profissional,
de estar ao lado dele o tempo todo.
Temos que fortalecer intensamente as ações políticas do ortopedista. Ele tem que entender e trabalhar no sentido de que ele só terá seus direitos
garantidos à defesa dos interesses se ele eleger legisladores realmente comprometidos com a causa
médica. Cada ortopedista, cada médico tem que
ser um agente político muito forte.

 Deixe uma mensagem para todos
associados da SBOT sobre sua
gestão como presidente da SBOT.
Eu desejei aproximar-me de todos e esse é um
dever como dirigente da SBOT. Não é um favor,
isso é obrigação. Não deixar dúvidas sobre o zelo
com que cuidamos do patrimônio SBOT. Acredite,
a SBOT é a nossa força. Defenda a SBOT, porque
desta forma, você estará se defendendo também.
A SBOT é a nossa própria defesa. União de todos,
defesa da instituição e participação é o apelo que
eu faço a todos e que tenhamos todos sempre o
orgulho da nossa instituição.

“Acredite, a SBOT é a nossa força. Defenda a SBOT, porque desta forma,
você estará se defendendo também.”
Glaydson Gomes Godinho
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TEOT

Saiba tudo sobre o

N

o dia 26 de fevereiro de 2021 será realizado o 50º Exame para Obtenção do Título de Especialista
em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) totalmente on-line. Preparamos um documento com as
principais perguntas relacionadas ao exame. Você também pode conferir o Edital com todas as
informações que está disponível no site da SBOT em: https://sbot.org.br/a-sbot/teot/.
A prova será presencial?
Não, o TEOT será realizado em modelo on-line
inédito.
Como serão realizadas as avaliações?
O TEOT será dividido em duas provas, uma teórica
e outra teórico-prática. Ambas serão realizadas de
forma totalmente on-line, em seu próprio computador, com a supervisão de uma equipe remota que irá
aplicar a prova e observar suas ações ao longo do
teste.
Como saberei se minha internet e computador são
suficientes para realizar as provas?
Serão realizados pré-testes nos dias 04 e 18 de
fevereiro de 2021 para que o participante receba as
instruções necessárias para realização da prova de
acordo com as regras estabelecidas no edital e verificação da viabilidade de realização da prova com
o computador e conexão de internet utilizados no
pré-teste.
Qual o dia e os horários da prova?
A prova será realizada no dia 26 de fevereiro de
2021. A prova da 1ª fase – Teórica – será aplicada das
12h às 15h. A prova da 2ª fase – Teórico-prática – será
aplicada das 16h às 18h.
Como funcionará a prova teórica?
A prova teórica será composta por 80 questões semelhantes as provas dos anos anteriores, sendo todas as questões de múltipla escolha contendo quatro
alternativas cada
Como funcionará a prova teórico-prática?
A prova teórico-prática constara de questões clínicas no modelo da prova oral dos exames anteriores.
Serão situações clínicas que englobaram também
exame físico e técnicas cirúrgicas. Haverá questões
de múltipla escolha e questões discursivas.
Quais as diferenças deste TEOT para o exame presencial dos anos anteriores?
Apesar do formato online, a prova será muito
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parecida com os outros exames no quesito tipo de
questões e dificuldade da prova.
Como será realizado o controle durante a prova
para evitar fraudes?
Um fiscal estará a postos para observar durante
todos os momentos de prova cada participante.
Além disso, o programa utilizado para realizações
dos testes irá bloquear a utilização de outros aplicativos instalados no computador ao longo do teste,
excluindo a possibilidade de algum auxílio externo.
Além disso, a câmera e microfone do candidato serão gravados e sua tela observado durante todo o
exame.
Poderei usar algum rascunho ao longo do teste?
Não será permitido o uso de qualquer papel com
anotações, livros ou qualquer outro impresso.
Poderei consultar meu celular no teste?
Não será permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico durante as provas que não seja o computador em que o teste está sendo feito.
Poderei comer durante a prova?
Será permitido o consumo de água e alimentos
adequados que não necessitem de deslocamento do
local em que você esteja realizando o exame
Poderei ir ao banheiro durante a prova?
O candidato poderá deixar o local de prova mediante a validação do fiscal, contudo, não será
acrescido nenhum tempo a mais por conta dessa
ausência.
O que acontece caso haja algum problema de conexão ou falha com a energia elétrica?
A prova do candidato entrará em modo de gravação automática, sendo permitido a ele retomar a partir da questão subsequente em que parou se essa falha durar por um período inferior a 10 (dez) minutos.
Caso a interrupção seja superior a 10 (dez) minutos, a
prova será automaticamente finalizada, e o candidato
desclassificado do exame.

Anuidades SBOT

Seja um sócio quite
com a SBOT

S

er um associado SBOT é mais do que estar ligado à comunidade de ortopedistas no Brasil. A anuidade garante uma série de benefícios financeiros, acadêmicos e sociais que oferecem um retorno
enorme para o investimento feito.

Além disso, até 31 de dezembro, será cobrado apenas metade do valor da anuidade de 2020.
Veja a seguir todos os benefícios que só o associado possui:

1 - Academia SBOT

A Academia SBOT é a ferramenta ideal para o
constante aprendizado. São cursos, diversas videoaulas e muito mais! Um vasto conteúdo que
auxiliará o ortopedista em sua atualização. Tenha
acesso a todas as palestras do último e demais
congressos anuais da SBOT

2 - Clube de Benefícios

O Clube de Benefícios SBOT é um programa exclusivo para o ortopedista titular. Para facilitar o
seu dia a dia, oferece descontos em uma rede de
mais de 200 estabelecimentos de diversas categorias. Você tem a possibilidade de abonar todo
o investimento da anuidade em descontos exclusivos do Clube.

5 - Software Orthoview

Desconto de 50% na compra da licença anual
e perpétua do software Orthoview. O software é
usado no planejamento pré-operatório ortopédico
e otimiza o dia do dia do ortopedista.

6 - Mini Site SBOT

Um portal exclusivamente seu para divulgar a
sua clínica e a sua atuação acadêmica e profissional. Melhore sua divulgação através do mini site
SBOT e tenha a chance de aumentar sua rede de
atendimento.

7 - Identidade Virtual

Uma identidade digital que dá acesso a descontos exclusivos ao associado SBOT.

8 - Valorização Profissional

3 - SBOTPREV

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

4 - Seguro de Responsabilidade Civil

Essencial para realização do ofício de ortopedista, a anuidade SBOT garante esse seguro ao associado, oferecendo uma cobertura para os associados quites SBOT de até 20 mil reais pela Mapfre.
Disponível através do site da SBOT!

Busca por padronização na tabela de honorários
médicos. Presença no Governo e na discussão de
melhores condutas para o médico ortopedista. Todas as questões são garantidas ao tornar-se sócio
SBOT e incentivar a união da classe.

Aos associados inadimplentes há mais
de três anos

Para retomar a condição de sócio quite, a cobrança máxima a ser realizada pela SBOT é de
duas anuidades mais a anuidade de 2020 que possui 50% de desconto. Não perca essa chance!
Não perca: acesse a sua área do associado no
site da SBOT e faça agora mesmo!
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Alguém muito além do Xerém!
El Cóndor Pasa
I’d rather be a forest than a street.
Yes, I would, if I could, I surely would.
I’d rather feel the earth beneath my feet.
Yes, I would, if I only could, I surely would.

Waldemar de
Carvalho Pinto Filho: uma raiz
latina da Ortopedia!

(Simon & Garfunkel)

Por Claudio Santili

N

os idos anos da década de 90, havíamos
sido convidados para passar um fim de
semana na fazenda. Tomamos a Castelo e
como não reparar o quanto é maravilhosa e bela
a natureza dos campos do interior. Grandes áreas
de montanhas e planícies virgens e outras agricultáveis, aradas e plantadas. Grotões coloridos de
diferentes matizes pontuados por enormes flamboyants, manchando de vermelho rutilante o conformismo que nos imobiliza e atiça a nossa índole
latina.
Na região de Itapetininga, em um lugar muito
bem cuidado, o WCP descansava nos finais de
semana. Eu, ainda jovem, ele experiente e sábio.
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Caminhamos entre pastos, plantações e animais e,
depois visitamos as baias, enquanto ele contava
estórias. Estórias da vida, histórias da Ortopedia.
Formado na Escola Paulista de Medicina (EPM),
fora aperfeiçoar-se nos EUA com John Moe e lá fez
amizade indissolúvel com Bob Winter, que inclusive morou em sua casa aqui no Brasil. Eram tempos
lentos, os primórdios das especialidades, e apesar
da precariedade dos transportes vigentes, cruzou
de cima abaixo toda a América Latina. Inúmeras
vezes transpôs os Andes, divulgando o conhecimento, fazendo amigos influentes nos seus países,
e por trazê-los ao Brasil internacionalizou e apresentou ao mundo, o Pavilhão Fernandinho.

No Brasil, desenvolveu toda a sua carreira na
Santa Casa - SP. Não era, aparentemente, afeito à
escrita, tanto que livre docente e profundo conhecedor das afecções da coluna vertebral teve poucos artigos publicados, mas quando lhe davam a
palavra nos eventos por este mundo afora: “sai de
baixo!” O homem se transformava e convencia!
De aparência mal humorada, transparecia ser circunspecto e introvertido, talvez para ocultar sua timidez e de repente, transformava-se em um exímio
orador, com gestuais e interpretações os mais variados, e muitas vezes, citações nominais de amigos
na plateia, chamavam a atenção para a palestra.
Coisa do tipo: “ Hola Juan, ¿qué pensarías en hacer en este caso?”
Era um “showman” nas apresentações! Envolvente, provocava os mais jovens a se interessarem
pelo assunto, até então muito árido, difícil e “chato” pelas dificuldades terapêuticas e escassez de
recursos materiais. Divulgava muito mais os princípios do que as técnicas.
Costumo dizer que, àquela época, início da década de 70 até final dos anos 90, o jovem que
quisesse oportunidade em grupos já formados de
Ortopedia, recebia a seguinte proposta: “se quiser
entrar para o grupo, vá para São Paulo aprender
coluna e aí volte”.
E assim foi para muitos ótimos profissionais!
Quem viveu o Pavilhão nesse período se acostumou com a imagem gélida e intrigante do WCP
no final do corredor à direita, em frente a biblioteca. Na salinha da coluna, debruçado sobre slides
ou revendo radiografias de seus pacientes. Quase
sempre só! Poucos tinham liberdade com ele, mas
para estes, despojava-se daquela carranca fleugmática e se tornava um divertido contador de estórias. Como um amigo comum!

Era muito inteligente e por isso conquistou quase tudo que quis. Foi diretor do Departamento de
Ortopedia e Traumatologia, diretor da Faculdade
(FCMSCSP), Provedor reeleito da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e tudo
mais. E, no tempo que quis!
Nunca, aparentemente, se interessou por cargos
nas Sociedades de especialidades, mas sempre
teve sua posição respeitada, mesmo sem dizer
uma só palavra. Só no olhar!
Espirituoso, certa vez, em uma daquelas memoráveis visitas ao “pé do leito”, transferiu literalmente
seu avental para o irrequieto e questionador Mercadante : “Tome, a partir de agora, você é o chefe!”
Assim como outros grandes professores das
outras escolas, que também foram personalistas
e enigmáticos, não é possível entendê-los se não
houver o adequado e honesto ajuste de interpretação de suas posturas, de acordo com a época.
Isto é ético! O WCP foi um grande líder na vastidão
estendida do seu poder de educar, ensinar e entregar o que aprendeu.
Analogamente ao frondoso flamboyant, ofereceu
guarida aos que buscavam conhecimento ortopédico e com a base sólida de suas imensas raízes,
conferiu confiança e segurança ao aprendiz para
que enfrentasse dificuldades e desafios da profissão. Espalhou, enfim, boas sementes.
Para mim, o Waldy foi uma grande e poderosa
personalidade que acreditou no meu trabalho e me
confiou funções importantes no Pavilhão: “Obrigado Prof. Waldemar de Carvalho Pinto Filho!”
*PS* 1) Em abril de 2020, completaram-se 20 anos que o
Prof. Waldemar nos deixou.
2) Relembro que esta é uma coluna criada para que VOCÊ
também possa homenagear um mestre que tenha sido importante na sua vida e na Ortopedia Brasileira. Com certeza você tem lembranças de fatos interessantes que podem
ajudar a divulgar e consignar a relevância do seu professor. Conte a sua estória/história.
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Congresso

I Congresso Online SBOT
marca o ano de 2020

E

ntre os dias 10 e 13 de novembro, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) realizou de maneira inédita seu I
Congresso Online, com um recorde de 5400 congressistas ativos no evento e uma média de 1.100
congressistas por sala diariamente, que se dividiram entre conferências internacionais e nacionais,
mesas redondas, palestras, casos clínicos e fóruns.
Ao todo o congresso discorreu ao longo dos
quatro dias com 280 palestrantes nacionais, 21
palestras internacionais e 186 atividades científicas. Além disso, oito apresentações artísticas no
Happy Hour animaram todas as noites de encerramento do evento.
Do olhar do presidente do evento, Renato Amorim, foi possível realizar tudo o que foi planejado.
“Os palestrantes escolhidos pelos comitês foram

 Momentos especiais
Na abertura do evento o presidente da SBOT
2020, Glaydson Gomes Godinho, entrou em cena
para discursar e falar um pouco sobre os desafios
deste ano e pôde também passar simbolicamente o medalhão da presidência da sociedade para
Adalberto Visco, que assumirá a presidência em
2021. “Nós deixaremos muitas experiências para o
futuro e as próximas gerações estão nas mãos de
pessoas extremamente competentes que eu tenho certeza que sempre farão da SBOT esta grande instituição”, aponta Glaydson.
Na ocasião, a SBOT homenageou a todos ortopedistas que faleceram em virtude da Covid-19,
em um vídeo mostrando cada profissional em uma
forma de agradecimento a todos por sua batalha
diária na Ortopedia e Traumatologia. E ao fim, todos ficaram alguns segundos em silêncio em respeito a esses profissionais que tanto colaboraram
para a área.

12

Jornal da SBOT - Dez. 2020

de altíssimo nível, com palestras excelentes, temas
atuais e de interesse geral. Com destaque, na minha opinião, para a Comissão de Catástrofes que
trouxe assuntos extremamente relevantes e práticas que precisam ser implementadas na maioria
das cidades brasileiras”, destaca.

 Dos desafios às grandes emoções
“Quando tivemos que desistir do congresso presencial foi frustrante, mas hoje vemos que foi a decisão
mais acertada, não poderíamos colocar em risco nossos associados. Hoje digo que estou muito honrado
de ter participado deste evento, que foi um momento histórico para a nossa sociedade, com certeza esse
ano ficará marcado na memória de todos”, afirma Renato Amorim, que começou o ano com a expectativa de um congresso em Florianópolis e com o planejamento inteiro criado.
Da perspectiva científica, o congresso online possibilitou uma nova maneira de agregar todos os comitês, já que no presencial seriam seis ou mais salas, cada uma abordando uma subespecialidade da
Ortopedia. “Como presidente da Comissão Científica, achei interessante a possiblidade de navegação em
diversas salas tendo acesso aos mais variados conteúdos científicos. Meu feedback também é positivo
sobre a proposta de integração dos comitês. O número de participantes nas salas nos deixa a impressão
de que o formato teve muita aceitação”, comenta Arnaldo Hernandez, presidente da Comissão Científica
do I Congresso Online SBOT.

 Atualidade e modernidade
Esse ano, a comissão organizadora do congresso
trouxe grande liberdade para que os comitês e a
Comissão de Educação Continuada da SBOT escolhessem e discutissem os temas que gostariam
de abordar em suas apresentações. “Ninguém deu
palpite na escolha de temas e palestrantes nacionais e internacionais, Renato Amorim e Arnaldo
Hernandez reuniram a CEC e a presidência de todos os comitês para decidirem seus temas. Desta
vez, fomos rigorosos em não opinar na elaboração
da grade, deixamos a critério a quem deve fazer
isso, o que gerou uma programação inovadora”,
informa Godinho.

“Do ponto de vista científico eu consegui ter um
aproveitamento melhor dos assuntos que foram
expostos, pois como estamos a sós em frente de
uma tela e sem distrações, a capacidade de concentração aumenta muito. Deixa a desejar em relação a confraternização, o contato que fazemos
com os amigos é muito importante e isso fez muita
falta”, demonstra Amorim.
Contudo, caso o congressista tenha perdido algum tema ou queira rever alguma palestra, o material ficará disponível no site da SBOT como todos
os anos. “Quando o congresso for lançado no site,
teremos a experiência de assistir com calma as aulas que mais nos interessarem”, acrescenta o presidente da comissão científica.
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Congresso

 A experiência
O congresso este ano trouxe grande aprendizado e uma nova experiência para a SBOT e para todos
os participantes. Diante de todo evento, para o ano que vem a torcida é que o congresso seja presencial,
mas já a SBOT tem a experiência do evento virtual. “Temos a possibilidade de algumas palestras online,
por exemplo, para otimizar a presença de alguns convidados internacionais”, afirma Hernandez.
Além disso, a grande dica do presidente da SBOT, Glaydson Gomes Godinho, é que a próxima comissão do
congresso observe, sobretudo, a obediência estrita à CEC e aos comitês. “A grade científica não deve sofrer
mudanças por escolhas pessoais, deve ser um direito e dever das comissões. É um orgulho para a SBOT ter
pessoas competentes que falam a linguagem do ortopedista sem interferência administrativa”, conclui.

 As Celebrações
Diariamente ao fim das apresentações foi exibido o happy hour, com duas bandas por dia. No 1º
dia, Renato Amorim deu início as celebrações chamando a banda The Rolling Bones, composta por
Flávio Dotto, no vocal; Marcelo Bragança e Jailson
Lisbôa, nas guitarras; Márcio Chicralla, no baixo e
Giovane Marcelino, na bateria, e o Grupo Red Feet
com Túlio Cesar Xavier Ravelli na guitarra e bateria
e Elvis Antônio Gaitarosso, na bateria.
Já no 2º dia, Adalberto Visco convidou banda
Doctor Soul, com Eduardo Gil (ortopedista), voz e
guitarra base; Fábio Maron (anestesista), guitarra
solo; Guilherme Queiroz (cirurgião plástico), bateria; Marcus Thadeu (ortopedista), baixo e Maurício
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Pimentel (ortopedista), voz e violão e para continuar agitando a noite, Ronaldo Marks.
Leonardo Antunes chamou no 3º dia a banda
Forró Varado composta por Fábio, que terminou
Ortopedia no INTO/RJ e Fernando, que é R3 de
Ortopedia, e a banda Rockwood, que atualmente
é composta por Wander Brito, no baixo; Carlos Mattos, na guitarra; Rafael Barcellos, na guitarra; Gustavo Postal, no vocal e Diogenes Machado, na bateria.
E no último dia, Glaydson Gomes Godinho convidou para encerrar o congresso, Manuel Porto e a
banda Ex-Culápios comporta por Luiz Sérgio Marcelino Gomes, crooner/violão; Said Miguel Jr, cavaco; Ricardo Mele Filho, teclado; Wendell, bateria e
César Amoroso, violão, guitarra e contrabaixo.

Clube de Benefícios

Sócio quite com a SBOT tem
descontos exclusivos em lojas
por todo o Brasil

E

ntre todos serviços oferecidos pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) ao
associado, está o Clube de Benefícios com mais de 200 lojas parceiras com descontos e convênios
exclusivos em eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, acessórios, cursos, restaurantes, bebidas, viagens e muito mais.
“O Clube de Benefícios foi lançado na SBOT em 2019, e é mais um serviço que a sociedade já estava
prevendo aderir para proporcionar melhores vantagens aos associados”, afirma Marco Antônio de Castro
Veado, responsável pelo Clube de Benefícios na SBOT.
As lojas agregadas ao clube são exclusivas para cada estado e região. Assim, estabelecimentos próximos da sua casa podem estar dentro das vantagens. “Também estamos sempre em contato com novos
possíveis parceiros para garantir uma melhor economia ao sócio quite”, ressalta Veado.
O responsável pelo Clube de Benefícios na SBOT, explica também que os descontos são tantos que
ao longo do ano é possível abater o valor pago da anuidade utilizando os cupons e vantagens do clube.
“Acesse a área do associado no site da SBOT e confira todos os descontos e quais são nossas lojas parceiras, aproveite e economize em seus produtos favoritos”, conclui.
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Espaço Jurídico

A Autonomia do
Consentimento Informado

O

pai da Medicina moderna ocidental, Hipócrates de Kós (460-377 a C), é reconhecido por ter desenvolvido a estratégia da
observação clínica dos sinais e sintomas, seguida
de conclusões objetivas que direcionam a terapêutica. Considerou ainda, que a própria doença poderia ser a causa de modificações emocionais de
interferência na evolução da afecção - o paciente
seria um complexo psicossomático a ser cuidadosamente investigado.
Essa difícil atividade justifica o posicionamento do médico grego ao manifestar-se sobre a sua
arte: “Aplicarei os regimes para o bem do doente seguindo o meu poder e entendimento.” Essa
visão de autonomia do médico é reconhecida até
os nossos tempos, sendo que hoje, a Autonomia
do paciente passa ser a principal atitude para uma
prática médica atualizada e ética.
Beauchamp e Childress ao descreverem os princípios da ética biomédica confirmaram essa realidade ao indicarem a Autonomia do paciente como
um deles. Para a efetivação do direito do paciente
e como expressão do dever do médico, o Consentimento Informado se apresenta como instrumento de formalização da informação, da anuência e
do compromisso de conduta.
Trata-se de componente presente e fundamental
para o efetivo exercício da autonomia do paciente.
A forma do termo é decisão do próprio médico,
existindo modelos e formulários que podem ser
adaptados de acordo com as especificidades do
atendimento com respeito à capacidade do paciente, à informação adequada, à voluntariedade e
ao envolvimento.
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Em alguns países, como é o caso do Reino Unido, existe a recomendação de que todos os riscos
materiais graves sejam descritos, tornando o documento excessivamente complexo para o entendimento, principalmente considerando-se que mesmo
naquele país, 15% da população adulta tem nível de
alfabetização equivalente a uma criança de 11 anos
e que o adulto médio inglês tem capacidade de entendimento de leitura de um adolescente de 16 anos.
Com essa realidade, nos Estados Unidos, são utilizadas fórmulas de legibilidade (fórmula de Flesh)
para que seja assegurado o nível adequado de entendimento das propostas, o processo, os riscos,
benefícios e alternativas. Em especialidades médicas que atuam em emergência e urgência, como é
o caso da Ortopedia, as dificuldades se agravam
pela limitação de tempo além de estressores ambientais, familiares e pessoais.
Respeitadas as características próprias da assistência médica no nosso país, resta ao médico organizar a sua conduta pelo princípio subjetivo da
razoabilidade - a informação fornecida pelo profissional seria aquela que um profissional razoável
forneceria para um padrão de informação razoável
que todo paciente receptor gostaria de saber para
decidir com voluntariedade.
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

SBC
 Comitê oferece webinares de
atualização em coluna vertebral
Com uma trajetória de quatro anos, o Webinar
da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) é um sucesso de audiência entre os cirurgiões ortopedistas e neurocirurgiões de coluna, que buscam um
recurso ágil e interativo para a discussão de temas
de atualização da área.
A ferramenta digital promove a videoconferência na plataforma Zoom uma vez por mês. Posteriormente, as sessões gravadas são disponibilizadas no link (http://portalsbc.org/webinares/
webinares-sbc/).

armazenadas no portal da SBC. Em 2020, a média
de audiência é de 100 participantes por videoconferência”, salienta o ortopedista de coluna.

O webinar da SBC é um evento de educação
continuada coordenado pelo Dr. Edson Pudles e
exige planejamento, estrutura e divulgação para a
apresentação de uma programação desenvolvida,
exclusivamente, para as discussões on-line.

Neste ano, a realização dos webinares ocorreram
em nível nacional e internacional com a participação, preferencialmente, de membros da SBC, e de
médicos estrangeiros que possuem relação com a
Sociedade.

Na opinião de Pudles, o webinar veio para ficar,
conquistando o associado com abordagens de assuntos atualizados e que despertam o interesse de
todos. “Temos obtido uma boa receptividade nos
eventos on-line e nas visualizações por streaming

Até o final do ano, haverá mais três webinares. Interessados em assistir as sessões devem acessar o
site www.coluna.webinario.online. A programação
dos webinares é divulgada no workplace da SBC,
da SBOT e por meio do e-mail marketing da SBC.

 Comitê realiza 18º Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna
A Sociedade Brasileira de Coluna anunciou que
realizará o seu 18º Congresso no período de 02 a
05 de junho de 2021, em Fortaleza, no Centro de
Eventos do Ceará.

Fernando Façanha enfatiza
que a prospecção de todas as
atividades científicas-profissionais garante, antecipadamente, o sucesso da edição
2021 do Congresso da SBC.

18 CONGRESSO

SBC
Sociedade Brasileira de Coluna

Após várias reuniões, a diretoria da SBC decidiu
assumir o compromisso de manter o evento na
data prevista de forma presencial. “Estamos assumindo o desafio de promover o nosso Congresso
respeitando todos os protocolos de segurança
preconizados pela OMS e pelo governo do Ceará,
em nível local. Precisamos renovar laços e esperança, salienta o presidente do encontro, Fernando Façanha Filho.

02 a 05 de junho
A programação contará com
Centro de Eventos do Ceará
a realização de simpósios internacionais, inúmeras sessões de atualização de
temas na área da Coluna e destaque para a difusão
dos trabalhos ‘Temas Livres e Orais’. Haverá mesas
redondas modernas (high-tech), conversa com especialistas, além de outras atividades paralelas.

De acordo com o ortopedista de coluna, o programa científico encontra-se em fase de elaboração e
trará uma experiência de alto nível para os participantes, com a inclusão de nomes referenciais, nacionais e internacionais, da coluna vertebral.

Para o pré-congresso, a AO Spine já confirmou
participação num curso com ênfase em cirurgia minimamente invasiva. Em breve, entrará no ar o site
oficial do 18º Congresso Brasileiro da SBC, que divulgará as informações atualizadas sobre o evento.

FORTALEZA 2021
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Espaço dos Comitês

SBCM
 SBCM lança novo livro: Atualização em Cirurgia da Mão – Traumatologia
Com a missão de promover a educação continuada e o aperfeiçoamento dos especialistas em cirurgia da mão, a SBCM acaba de
lançar uma nova publicação, o livro “Atualização em Cirurgia da
Mão – Traumatologia”, pela editora Dilivros.
A obra reúne revisões bibliográficas, análises críticas e revisões
conceituais sobre os principais temas da traumatologia da área cirurgia da mão, além de descrição de cases de sucesso. O livro foi
escrito pelos membros da Sociedade Samuel Ribak, Marcelo Rosa
de Rezende, Milton Bernardes Pignataro, João Batista Gomes dos
Santos, Antônio Tufi Neder Filho e Antonio Carlos da Costa.
“A contínua busca por atualização e conhecimento é o que diferencia os profissionais. Esta é uma grande obra, que irá mostrar as
condutas e técnicas da área que estão corretas e aquelas que, apesar
de serem adotadas há anos, precisam ser atualizadas”, afirma João
Batista dos Santos, um dos autores do livro e presidente da SBCM.
Para adquirir o livro na versão digital ou física, acesse:
www.dilivros.com.br

Lançamento do livro Tratado de
Dor Musculoesquelética durante
o congresso SBOT, em Fortaleza

 Congresso MÃO 2021 será realizado no Rio de Janeiro
A 41ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão será realizada na cidade do Rio de Janeiro,
entre os dias 18 e 21 de agosto de 2021. Paralelo ao evento, também será realizada o 18º Congreso Latinoamericano de Cirurgia de la Mano e 12º Congreso Latinoamericano de Terapistas de la Mano.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.mao2021.com.br.

ABTPé
 ABTPé divulga aprovados da prova para membro titular
A diretoria da ABTPé e a Comissão de Ensino e
Treinamento, atentas a situação de saúde pública e
as recomendações das autoridades devido a pandemia COVID-19, conseguiram realizar, com grande
esforço e dedicação dos envolvidos, a prova de título de especialista em Cirurgia do Tornozelo e Pé no
formato on-line, evitando o adiamento para 2021.
O planejamento levou em consideração todas as
medidas necessárias para manter a elevada qualidade da prova, a segurança e o acesso adequado
de todos os candidatos aos testes. Realizada no
dia 11 de novembro de 2020, o exame contou com
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apoio e supervisão da empresa Primeira Escolha.
Dos 85 inscritos, 80 candidatos participaram da
prova no formato on-line e completaram as três
etapas do exame (teórico, casos clínicos e artigo
científico) sem intercorrências.No último dia 17 de
novembro, foi divulgada no site da Associação a
lista dos candidatos aprovados.
Parabenizamos a todos pela participação no
exame e damos boas-vindas aos novos membros
titulares da ABTPé.
Alexandre Godoy – Diretor da CET

 ABTPé convida todos a participarem do 20º Congresso
O 20º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Tornozelo e Pé será realizado
em 2021, entre os dias 11 e 14 de agosto, em Campos do Jordão (SP). Este
é o maior evento nacional da especialidade, que costuma reunir cerca de
1.000 participantes, entre congressistas, palestrantes e expositores.
Além disso, o Congresso ABTPé terá a presença de grandes expoentes da área no Brasil e a participação de convidados internacionais reconhecidos pelo trabalho científico e de campo.
Outro importante atrativo para participar do evento é o debate de temas desafiadores e atuais. Entre os
temas principais estão artroscopia, artroplastia, cirurgias percutâneas, lesões esportivas, fraturas e lesões
tendinosas, patologias do pé infantil e do antepé do adulto e pé diabético.
Garanta sua vaga: http://congressoabtpe.com.br/

ABDOR
 Comitê de Dor SBOT oferece Curso Online de Atualização

 Comitê de Dor mostra balanço
positivo da gestão 2019-2020
“O objetivo principal para a criação do Comitê de
Dor (ABDOR) foi melhorar a formação em dor do
residente e do ortopedista. Neste contexto, realizamos 13 eventos em 2019 e 14 eventos em 2020.
Além disso, buscando aprimorar a formação do
residente realizando o curso de dor no fórum dos
preceptores em 2019 e o curso de dor online para
os residentes em 2020 com 1025 participantes.

A ABDOR está colocando no ar o curso EAD de
Atualização em Dor, com o objetivo de atualizar os
ortopedistas da área.
O evento abordará os seguintes 12 módulos:
1: Avaliação do paciente com dor
2: Dor aguda (PS e Pós-operatória)
3: Dor crônica
4: Osteoartrite
5: Dor em coluna
6: Tendinopatias
7: Dor em criança
8: Dor em gestante
9: Dor em idosos
10: Fibromialgia
11: Intervencionismo em dor
12: Tendências no manejo da dor
Acompanhe as mídias sociais do comitê “@dorsbot” para ficar atualizado e não perder essa oportunidade. Faça o curso e garanta seu certificado
de participante!

Lembrando que teremos em dezembro o CINDOR online (Congresso Interdisciplinar de Dor da
USP), o maior congresso de dor da América Latina, no qual faremos um curso de atualização com
mesas redondas sobre os casos mais comuns do
dia a dia do ortopedista. Os residentes da SBOT
terão inscrição gratuita.
Na assembleia geral de 01 de dezembro, a aprovação da gestão 2019-2020 foi de 96%. Agradecemos o trabalho exaustivo de toda a diretoria da
ABDOR nestes 2 anos, bem como a participação
ativa dos nossos 600 membros.
Agradecimento especial a toda diretoria da
SBOT Nacional 2019 e 2020 pelo apoio e parceria,
assim como todos os funcionários da SBOT que de
forma direita ou indireta contribuíram para a consolidação desse projeto.”
Ricardo Kobayashi – Presidente do Comitê de
Dor 2019/2020
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SBCJ
 Presidente agradece por sua passagem e apresenta os membros da
gestão 2021 da SBCJ
“O ano de 2020 foi diferente em tudo e nos fez
inovar em todas as nossas frentes ao longo dos
meses. As atividades que estávamos habituados
a fazer presencialmente, passamos a vivenciar de
outra forma, através da internet. E foi assim inclusive a eleição da nossa nova diretoria.
Devido ao distanciamento, realizamos a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para eleger
a diretoria no dia 4 de novembro, de forma virtual. Foram deliberadas as prestações de contas
da atual gestão, aprovada a reforma do Estatuto
Social da SBCJ e realizada a eleição para o mandato que se inicia no primeiro dia do ano de 2021.
O colega Sérgio Canuto, atualmente ocupando a
dupla função de vice-presidente e primeiro secretário, será o presidente.
Como presidente da SBCJ em 2020, empenhei-me junto com toda a diretoria e colegas das comissões para realizar as mais diferentes atividades
de educação e atualização, apesar da distância física. Finalizamos o ano com 24 módulos do Curso
Preparatório para R4; com nosso canal SBCJ Podcast com mais de 20 episódios publicados; diversos webinares nacionais e internacionais, e repensamos nosso congresso, transferido para junho de
2021.

Foi um ano diferente, de novos desafios, mas que
nos ensinou a buscar oportunidades e inventar novos modelos de disseminar conhecimento e de
compartilhar experiências.
Esperamos que em 2021 muitas atividades voltem a ser realizadas presencialmente, mas temos
certeza de que as inovações desse ano vieram
para ficar.”
André Kuhn – Presidente SBCJ

Confira como ficou a Diretoria da SBCJ 2021
Presidente: Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
Vice-Presidente: Victor Marques de Oliveira
Primeiro Secretário: Alan de Paula Mozella
Segundo Secretário: Marcelo Seiji Kubota
Primeiro Tesoureiro: Guilherme Nunes Zuppi
Segundo Tesoureiro: Ricardo Gomes Gobbi
Diretor Científico: Guilherme Moreira de Abreu Junior
Vogal: Osmar Valadão Lopes Junior
Suplente: Aloisio Reis Carneiro

ASAMI
 ASAMI realiza XVI CBRAO em 2021
O comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo está promovendo seu congresso, que está
marcado para 18 a 20 de abril de 2021, no centro
de convenções Centro Sul em Florianópolis – SC.
O presidente da ASAMI Brasil, Dr. Marcelo Sternick, destaca que “depois de dois adiamentos em
virtude da pandemia de COVID-19, o congresso está sendo organizado com esmero, com a
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programação inicial readaptada, com convidados
internacionais confirmados e o curso pré-congresso mantido. Contamos com a participação de todos os colegas, pois será um momento de celebração, depois de tempos delicados pelos quais todos
passamos”.
O tema central do evento é “Correção de deformidades na infância” e “Falhas ósseas”, que serão

abordados por renomados ortopedistas, entres
eles o Dr. Mark Eidelman, de Haifa/Israel; Dr. Peter
Calder, Londres/Reino Unido; Dr. Maurizio Catagni,
Lecco/Itália; Dr. Craig Robbins, Mississipi/EUA; Dr.
Nuno Craveiro Lopes, Portugal; e Dr. Fernando de
La Herta, de Guadalajara/ México, que participarão
de debates, conferências e mesas redondas sobre
os assuntos mais atuais da área, ao lado de expressivos convidados brasileiros de diversos estados.
O público-alvo do XVI CBRAO é de médicos
ortopedistas especializados em reconstrução e

alongamento ósseo, além daqueles interessados
no trauma ortopédico e em ortopedia pediátrica,
bem como fisioterapeutas especializados na reabilitação do trauma e da reconstrução óssea, residentes e acadêmicos.
A ASAMI também aposta nos atrativos de Florianópolis, com suas praias, hospitalidade e pontos turísticos para encantar todos os participantes do evento.
Todas as informações sobre o XVI Congresso
Brasileiro de Reconstrução e Alongamento Ósseo
estão no site congressoasami.com.br

SBCOC
 SBCOC realiza diferentes contribuições a seu associado em 2020
Neste ano em que nenhuma sociedade pode
realizar os seus congressos, encontros e reuniões
presenciais, a forma que o comitê encontrou para
manter todos os membros informados e atualizados foram as reuniões virtuais. As quais, com o
passar dos meses, foram se tornando mais bem
estruturadas e com conteúdos relevantes a todos
associados.
A SBCOC trabalhou forte na busca de temas de
interesse, inicialmente que levassem informações
gerais ao ortopedista sobre a situação da pandemia e novos rumos de atendimento ao paciente.
Com este foco, foram realizados três webinares
voltados à saúde financeira após a pandemia, telemedicina e visão do CFM e CRM. Paralelamente,
outros encontros foram feitos com direcionamento
aos temas da cirurgia do ombro e cotovelo, com
discussões de casos clínicos, aulas de professores
nacionais e internacionais que agregaram valor a
estas reuniões, finalizando com o primeiro cadáver
lab realizado pela SBCOC.

Neste mesmo cenário de pandemia, a SBCOC
procurou realizar vídeos instrutivos aos leigos, que
facilitaram os cirurgiões de ombros a orientar seus
pacientes na sua reabilitação pós-operatória, evitando a necessidade de uma consulta presencial.
Seguindo as regras estatutárias da Sociedade,
foram realizadas também duas assembleias extraordinárias e uma ordinária, quando houve a
oportunidade de reunir todas as informações do
comitê e temas como liderança e o cenário pós-covid, apresentados pelo Dr. Zuckermann e a Dra.
Mariana Perroni. Outro ponto de destaque foi a homenagem ao Prof. Arnaldo Amado Ferreira Filho.
O comitê conseguiu realizar inúmeras atividades científicas no ano, visando o objetivo primário
da SBCOC que é o de levar ensino, treinamento e
atualização do conhecimento a todos os membros
da Sociedade do Ombro e Cotovelo.
Roberto Ikemoto
Presidente da SBCOC
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SBRATE
 SBRATE define Diretorias para
2021, 2022 e 2023
No dia 11 de novembro foi realizada a Assembleia Geral da SBRATE totalmente online. Todos
os associados foram convocados a participar para
definir e tomar conhecimento das atividades realizadas no ano de 2020. Foram apresentadas as
informações sobre as atividades científicas realizadas, prestação de contas, homenagem ao colega
Ernane Avelar Fonseca, a data e a programação
para o congresso de 2021, além de assuntos gerais.
Na ocasião, foram definidas as gestões para os
anos de 2021, 2022 e 2023. Em 2021 a presidência da
SBRATE passa a ser comandada por Carlos Vicente
Andreoli. Confira abaixo a relação da nova diretoria:

 Diretoria 2021
 Presidente: Carlos Vicente Andreoli
 1º Vice-Presidente: Mario Ferretti Filho
 2º Vice-Presidente: Sérgio Marinho de Gusmão
Canuto
 1º Secretário: Marcos Antonio da Silva Girão
 2º Secretário: Marcelo Costa de Oliveira Campos
 1º Tesoureiro: João Alves Grangeiro Neto
 2º Tesoureiro: Adriano Marques de Almeida
 Comissão Científica: Sandro da Silva Reginaldo,
Pedro Baches Jorge, André Guerreiro Gonçalves,
Otaviano de Oliveira Jr., Rickson Guedes de Moraes Correia, Alberto de Castro Pochini e Álvaro
Chamecki.
 Conselho Consultivo: Cristiano Frota de Souza
Laurino, Rodrigo Campos Pace Lasmar, Fabio
Krebs Gonçalves, Alberto Naoki Miyazaki e Lucio
Sergio Rocha Ernlund.
 Conselho Fiscal: Fabio Krebs Gonçalves, Carlos
Górios e Benno Ejnisman.

 Confira as gestões para 2022 e 2023:
Diretoria 2022
 Presidente: Mario Ferretti Filho
 1º Vice-Presidente: Sérgio Marinho de Gusmão
Canuto
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 2º Vice-Presidente: Marcos Antonio da Silva Girão
 1º Secretário: Marcelo Costa de Oliveira Campos
 2º Secretário: João Alves Grangeiro Neto
 1º Tesoureiro: Adriano Marques de Almeida
 2º Tesoureiro: Sandro da Silva Reginaldo
 Comissão Científica: Pedro Baches Jorge, André Guerreiro Gonçalves, Otaviano de Oliveira Jr.,
Rickson Guedes de Moraes Correia, Alberto de
Castro Pochini e Álvaro Chamecki.
 Conselho Consultivo: Carlos Vicente Andreoli,
Cristiano Frota de Souza Laurino, Rodrigo Campos Pace Lasmar, Fabio Krebs Gonçalves e Alberto Naoki Miyazaki.
 Conselho Fiscal: Carlos Vicente Andreoli, Carlos
Górios e Lucio Sergio Rocha Ernlund.
Diretoria 2023
 Presidente: Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
 1º Vice-Presidente: Marcos Antonio da Silva Girão
 2º Vice-Presidente: Marcelo Costa de Oliveira
Campos
 1º Secretário: João Alves Grangeiro Neto
 2º Secretário: Adriano Marques de Almeida
 1º Tesoureiro: Sandro da Silva Reginaldo
 2º Tesoureiro: Pedro Baches Jorge
 Comissão Científica: André Guerreiro Gonçalves, Otaviano de Oliveira Jr., Rickson Guedes de
Moraes Correia, Alberto de Castro Pochini e Álvaro Chamecki.
 Conselho Consultivo: Mario Ferretti Filho, Carlos
Vicente Andreoli, Cristiano Frota de Souza Laurino, Rodrigo Campos Pace Lasmar e Fabio Krebs
Gonçalves.
 Conselho Fiscal: Mario Ferretti Filho, Carlos
Vicente Andreoli e Cristiano Frota de Souza
Laurino.

Rádio SBOT

Projeto de podcast
faz sucesso em 2020

I

dealizada pela Comissão de Educação Continuada (CEC), a Rádio SBOT é um projeto novo que
foi criado neste ano com intuito de estruturar
uma ferramenta de comunicação que chegasse de
forma direta e objetiva aos ortopedistas brasileiros. Foram inúmeros temas colocados em pauta e
destrinchados no programa.
Segundo Francisco Nogueira, presidente da CEC
e um dos idealizadores do projeto, a Rádio SBOT
teve um impacto até maior do que o esperado e
continuará levando conteúdo didático e acessível
para os ortopedistas. “A Rádio SBOT superou as
expectativas e tem um potencial real de crescimento, pois se trata de uma ferramenta de comunicação de grande alcance”, comentou Nogueira.
Sobre os números e aprovação, o podcast chegará a 2021 com mais de 40 episódios e 10 mil
acessos feitos através da área do associado no site
da SBOT e plataformas de streaming de áudio.
Após seu início em maio, o programa oferecia
aos associados um episódio por semana, porém,
a partir de outubro, passaram a ser disponibilizados dois episódios semanais. Essa iniciativa foi

propiciada também devido ao apoio recebido de
empresas como Mantecorp e P&G, que viram potencial no podcast.
Para o futuro, Francisco Nogueira diz que “a CEC
tem a pretensão de continuar avançando, aperfeiçoando e inovando o projeto”, uma vez que a Rádio
SBOT vem recebendo boas avaliações e sugestões
de assuntos e de participações de profissionais da
classe ortopédica.
“O podcast é uma ferramenta com potencial ilimitado de crescimento e pode atingir todos os ouvintes de uma forma objetiva e direta, para isso é
fundamental o apoio da Diretoria e de todo o ortopedista brasileiro”, completou Nogueira.
Para acessar ouvir os podcasts da Rádio SBOT
e não perder nenhum episódio dessa iniciativa
de atualização profissional, basta ser sócio quite
SBOT e acessar a área do associado (alguns episódios são restritos a essa categoria) ou digitar “Rádio SBOT” na barra de pesquisa de plataformas de
streaming de áudio como Spotify, SoundCloud e
Google Podcast.
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Themistocles Gluck – o gênio
que iniciou a artroplastia
Por Osvandré Lech

T

hemistocles Gluck (foto) nasceu na Moldávia em 1853, filho
do médico do rei Carol l e da família real. Estudou medicina
em Leipzig tutoriado pelo anatomista suíço Wilhelm His, e na
Universidade de Humboldt, em Berlim, com o cirurgião Bernard
von Langenbeck e o patologista Rudolf Virchow. A sua genialidade ficou evidente ainda como estudante, quando foi premiado
por estudo sobre vascularização e regeneração nervosa através
de tubulização, técnica que ficou no esquecimento por mais de 70
anos. Sete anos após a formatura, já conquistava o título de professor assistente, uma raridade para os padrões germânicos. Nos anos
iniciais da carreira médica, Gluck utilizou cilindros de marfim para
fixar fraturas de fêmur pela técnica intramedular 50 anos antes
de Gerhard Küntscher. Ele também antecedeu em 65 anos o trabalho pioneiro de John Charnley no uso de substância semelhante ao
atual cimento ósseo para preencher perdas e defeitos ósseos e fixar
as próteses. Gluck realizou suturas arteriais e enxertos de veia nos
anos de 1880, antecipando em 30 anos o trabalho do norte-americano Alexis Carrel, que recebeu o Nobel de Medicina de 1912 pelo
trabalho de reparação vascular. Talento, genialidade e pioneirismo
não faltavam a Gluck, que foi chefe de cirurgia do “Kaiser-und-Kaiserin-Friedrich-Krankenhaus” - Emperor and Empress Friederich
Paediatric Hospital – em Berlim, de 1890 a 1924.
No final da década de 1880, Gluck desenvolveu implantes de marfim para articulações acometidas de artrite tuberculosa, uma das
patologias endêmicas na época. Os implantes de vários materiais
– alumínio, vidro, níquel - foram testados com todo o rigor científico
inicialmente em animais e somente mais tarde foram implantados
em pacientes. O marfim foi a matéria prima escolhida pela abundância, já que a Costa do Marfim, na Africa, era colônia alemã na época.
Em 1890, distante apenas 44 anos do início da anestesia (Crawford Long, Horace Wells e William Morton), 23 anos depois da
descoberta dos processos de esterilização de John Joseph Lister
e cinco anos ANTES da descoberta acidental do RX por William
Roentgen, foi especial para Gluck, também conhecido como “o homem da artroplastia”, e para a medicina alemã. Este ano de 1890
marca o início da era da substituição de articulações humanas e o
início da era do emprego de biomateriais em medicina .
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Existe debate entre historiadores sobre qual teria sido a primeira artroplastia. Em 20 de maio de
1890 ele substituiu a articulação do joelho de uma
menina de 17 anos, seguido de uma substituição de
punho três semanas mais tarde. Foi dele também o
desenvolvimento da primeira prótese “socket and
ball” de quadril. Ao longo daquele ano, Gluck realizou a substituição de 14 articulações (joelho, punho, ombro, cotovelo, quadril, e tornozelo); porém,
apenas 5 foram descritas na literatura .

Debate acadêmico de lado, o fato é que as cirurgias de substituição articular de Gluck tinham
resultado clínico inicial surpreendentes, já que
os pacientes relatavam grande alívio da dor; porém, três dos cinco implantes foram removidos
mais tarde devido a infecções. Ardoroso seguidor dos conceitos de esterilização de Lister,
Gluck aprendeu com seus próprios erros que
não se deve realizar implantes em articulações
com infecção prévia.

Pela intensa crítica recebida dos seus pares alemães pelo pioneirismo na área da artroplastia e
biomateriais, Gluck abandonou completamente a
ideia dos implantes e se dedicou a outras áreas da
medicina com a descrição de grande variedade de
técnicas para laringectomia, ressecção pulmonar,
tromboflebite, peritonite, investigação da função
renal, quimioterapia, dentre outros.
O reconhecimento pelas notáveis contribuições
ocorreu ainda em vida. Foi membro honorário da
Sociedade Alemã de Otorrinolaringologia. Em
1922 recebeu o título de “Professor Extraordinário”
. Em 1930, aos 77 anos, passou a integrar a galeria da Sociedade de Cirurgia da Alemanha. Fritz
Lange, notável ortopedista alemão, escreveu a sua
biografia em 1933, como homenagem aos 80 anos.
O Themistocles Gluck Hospital, nome dado em sua
homenagem, foi fundado em 1897 e funciona até
hoje em Ratingen, Alemanha. O “homem da artroplastia” faleceu aos 88 anos em Berlim em 1942,
em plena Segunda Guerra Mundial. A sociedade
alemã de ortopedia instituiu o “Prêmio Themistocles Gluck de Inovação em Artroplastias” a partir
de 2000.

Enquanto o francês Jules Emile Péan é aclamado na literatura da cirurgia do ombro como o
pioneiro da artroplastia por realizar este procedimento em 1893 em Paris (foto) , Gluck já havia
realizado procedimento idêntico em Berlim três
anos antes.
Para comemorar a introdução da endoprótese na
ciência médica e demonstrar aos colegas médicos
como isto era possível, Gluck inseriu as próteses
nas diversas articulações de um esqueleto, mas foi
proibido de mostra-lo no 10º Congresso Alemão
de Cirurgia pela vaidade e competitividade de von
Bergmann, então chefe da cirurgia alemã. Outros
países, no entanto, receberam com entusiasmo o
“Esqueleto de Paris” (foto), como ficou conhecido. Esta peça passou a fazer parte da famosa Berlim Medical Collection, que desapareceu durante
a invasão russa na Alemanha durante a Segunda
Guerra Mundial.
Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Bahia

São Paulo

 Presidente da SBOT-BA escreve
carta de agradecimento pelo seu
período de gestão

 Inscrições abertas para o 22º Encontro de Residentes

“Tive a honra de presidir a SBOT Bahia nesse
ano, período assolado pela pandemia que mudou
as nossas vidas. Presto aqui minha homenagem
aos colegas ortopedistas que nos deixaram por
conta da Covid-19.
No campo das ações, realizamos, de forma pioneira, sessões clínicas interativas entre os Serviços
de Residência que foram um sucesso tanto de conteúdo científico quanto de participação. Tivemos
90% dos palestrantes locais e 10% de convidados.
Organizamos uma excelente campanha de doação
de fraldas geriátricas para as “Obras Sociais Irmã
Dulce” como forma de marcar o dia do Ortopedista.

Promovemos campanhas informativas e de prevenção, interagimos com as Ligas de Ortopedia da
Bahia, e novamente de forma pioneira levamos verdadeiramente a SBOT ao interior, realizando sessões
exclusivamente com casos clínicos moderados e discutidos pelos colegas que residem fora da capital.
Agradeço ao nosso presidente da SBOT Nacional,
professor Glaydson Godinho, e à executiva nacional
pelo apoio. Também desejo ao Dr. Adalberto Visco
uma excelente gestão na SBOT Nacional em 2021.
Desejo ainda uma gestão profícua aos colegas que
vão iniciar a gestão da SBOT-BA em janeiro.
A chapa presidida por Luis Alfredo Gomez Vieira, tendo como vice-presidentes Márcio Passos Leandro e Ricardo Brito Cotias, será responsável por uma gestão digna do tamanho da nossa Ortopedia. Sucesso, amigos!”
Por Dr. Carlos Alberto Sant’Anna
Presidente SBOT-BA
Confira a carta na íntegra no www.sbotba.com.br
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Nos dias 29 e 30 de janeiro de 2021 irá acontecer
o tradicional Encontro de Residentes em Ortopedia e Traumatologia de São Paulo, mas desta vez
totalmente on-line.
O evento é voltado para os R3 do estado de São
Paulo e as inscrições vão até o dia 10 de janeiro de
2021.
Confira a programação:
https://www.sbotsp.org.br/inscricoes-abertas-parao-22o-encontro-de-residentes/

Maranhão
 Associados da Regional Maranhão
celebram o Dia do ortopedista
No dia 19 de setembro de 2020, às 19:30hs, foi
comemorado o dia do Ortopedista, com um grande jantar, no qual foram convidados os pioneiros
da Ortopedia no Maranhão, e seus familiares, que
receberam merecidas homenagens.
No dia 19 de setembro de 2020, às 19:30hs, foi
comemorado o dia do Ortopedista, com um grande jantar, no qual foram convidados os pioneiros
da Ortopedia no Maranhão, e seus familiares, que
receberam merecidas homenagens.

João Damasceno Serra Figueiredo, o Ortopedista
mais antigo do Maranhão, com 98 anos.

Alguns dos ortopedistas pioneiros que foram
homenageados:
 João Damasceno Serra Figueiredo;
 José Cristóvão M. G. de Almeida;
 José Carlos de Jesus Sales;
 Marcos Antonio Couto;
 Hamilton Lima Oliveira;
 José Victor Haickel Abdala;
 Antonio Carlos Pereira de Oliveira;
 Raimundo José Maranhão Santos;
E com eles, Raul Frankllim de Carvalho Almeida
– Presidente da SBOT-MA.
Todos em um momento agradável de reencontro
e satisfação.
Os pioneiros e a nova geração
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional do Maranhão, SBOT-MA, agradeceu a presença de todos que compareceram a
essa noite de comemoração para celebrar o Dia do
Ortopedista.
“Foi uma grande honra unir gerações de profissionais que tanto fizeram e continuam fazendo
pela Ortopedia do Maranhão”, disse o presidente
da SBOT-MA, Raul Almeida.
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Santa Catarina
 Nova diretoria
Em 1º de janeiro de 2021 inicia a gestão da diretoria eleita da SBOT-SC para o biênio 2021/2022.
Sem festas, e pronta para os desafios inerentes ao
trabalho de conduzir uma entidade sempre tão envolvida com os associados. Neste ano tão diferente que vivemos, respeitando as normas dos órgãos
oficiais, a eleição ocorrida em 6 de novembro foi
realizada pela internet.

 SBOT-SC realiza campanha solidária em comemoração ao dia do
ortopedista

Como parte da celebração ao dia do ortopedista, em 19 de setembro, a Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia de Santa Catarina
(SBOT SC) promoveu uma campanha de solidariedade em todo o estado. Devido ao momento
diferente causado pela pandemia, a diretoria da
regional concluiu que a melhor forma de festejar
data, que é importante para a classe médica, seria
a união em torno de um objetivo solidário em benefício da comunidade, ao mesmo tempo em que
homenagearia os ortopedistas do Brasil em reconhecimento por tudo o que fazem pela população.
O resultado dessa iniciativa foi a contribuição
de diversos ortopedistas catarinenses, que colaboraram para o bem-estar dos idosos abrigados
nos asilos Irmão Joaquim e Serte, em Florianópolis
com a doação de duas mil fraldas geriátricas.
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A Casa de Acolhida Santa Bernarda também
foi ajudada. A instituição, gerida por grupo de
voluntárias, depende de doações e fornece suporte de acolhimento com local para pouso, alimentação e fornecimento de itens de higiene
pessoal e roupas para acompanhantes carentes
do Hospital Regional São Paulo, referência de
cardiologia no oeste catarinense. Em Lages, a
SBOT-SC fez doação de leite para a instituição
Lar Menino Deus.
Paralelamente, a regional estimulou as doações
de sangue, feitas em nome da Sociedade, que é
credenciada no Hemosc - Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Santa Catarina. Na avaliação da
diretoria, o resultado das campanhas foi excelente,
com a contribuição dos colegas ortopedistas para
auxiliar entidades que fazem um belo trabalho de
solidariedade no estado.

Ceará
 Nova diretoria é eleita em Assembleia Geral Ordinária com palestra do
ortopedista João Matheus Guimarães
No evento de escolha da nova diretoria, o ortopedista e traumatologista Leonardo Rocha Drumond foi eleito presidente da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) Regional
Ceará e a ortopedista Christine Maria Muniz Silva
será a vice-presidente. A eleição aconteceu durante Assembleia Geral Ordinária Regional no dia
19 de setembro, durante as comemorações do Dia
do Ortopedista. Os profissionais também puderam eleger o novo Conselho Fiscal para o biênio
2021-2022.
Mais cargos foram definidos na Assembleia
como: Romero Pinto de Oliveira Bilhar – 1º Secretário, Pedro Ricardo Mesquita Coutinho – 2º

Secretário, Rafael Gomes Leitão – 1º Tesoureiro e
Jonatas Brito de Alencar Neto – 2º Tesoureiro. A
cerimônia de posse aconteceu no último dia 10 de
dezembro, em Fortaleza.
Antes da eleição, os profissionais puderam assistir palestra online com o ortopedista João Matheus
Guimarães, do Rio de Janeiro. O médico falou sobre “Fratura Trocantérica do Fêmur: Evidências
Atuais” e sobre “Não Consolidação Pós Haste Intramedular do Fêmur - Como tratar?”. João Matheus é especialista em trauma ortopédico, professor do curso da “AO Trauma” e representante
brasileiro da Sociedade Internacional de Estudo do
Tratamento das Fraturas e de Técnicas Cirúrgicas.

 Regional do Ceará participa do I
Congresso Online SBOT
Entre os dias 10 e 13 de novembro, os profissionais da SBOT - Regional Ceará participaram do I
Congresso Anual Online. “Foi a primeira vez que o
Congresso foi totalmente on-line. Tivemos a participação de alguns colegas e muita troca de conhecimento. Ano que vem, o Congresso acontecerá em Florianópolis”, disse Leonardo Drumond,
já visando a participação da regional no próximo
evento.
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