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

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

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

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

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

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

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

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

Faça parte você também.

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

Você está recebendo a primeira edição do Jornal da SBOT de 
2021. Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança da Dire-
toria em me manter no cargo de editor-chefe deste importante 
veículo de comunicação da SBOT. Para mim, é uma honra poder 
editar este jornal que já está na sua 150ª edição. 

Apesar de termos outros canais de comunicação mais dinâ-
micos na SBOT, como as nossas redes sociais e site, acredito 
na importância do nosso jornal em dar espaço para conteúdos 
diferenciados através das nossas colunas e dos Espaços das Re-
gionais e dos Comitês. É ali que conhecemos o trabalho que a 
SBOT exerce em cada região do país. 

O ano de 2020 foi desafiador e quero deixar registrado aqui 
os meus parabéns a toda diretoria capitaneada por Glaydson 
Gomes Godinho. Apesar das dificuldades, as comissões manti-
veram suas atividades realizando cursos e eventos on-line. Pa-
rabéns à CEC que organizou todo o congresso on-line da SBOT 
ao lado dos comitês e à CET, responsável pelo 1º TEOT On-line. 

Para 2021, acredito que ainda teremos muitas provas pela fren-
te. Sei do comprometimento da SBOT em traçar os melhores 
caminhos para os nossos associados e isso foi demonstrado no 
nosso Fórum de Planejamento Estratégico que aconteceu no iní-
cio de fevereiro. Confira a matéria nesta edição. 

Também tivemos o Fórum de Regionais On-line e o nosso 1º 
TEOT On-line. São mudanças impostas devido a pandemia da 
COVID-19, mas vejo que a SBOT tem conseguido lidar com esses 
desafios com primazia. São momentos difíceis que exigem novas 
estratégias sem deixar de realizar atividades que beneficiem os 
ortopedistas brasileiros.  

Para 2021, que tenhamos força e perseverança para atraves-
sarmos momentos ainda tão incertos. Mais uma vez, desejo às 
boas-vindas a nova diretoria da SBOT e deposito a minha total 
confiança em uma gestão equilibrada com foco no associado. 
Veja a entrevista do nosso presidente, Adalberto Visco. 

Boa leitura 

Fernando Baldy dos Reis 

 Editor-chefe

Editorial 
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53º Congresso Anual SBOT

Programe-se para o  
53º Congresso Anual SBOT

Já estão abertas as inscrições para o 53º Congresso Anual SBOT, que está programado para aconte-
cer presencialmente em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no Transamerica Expo Center. 
Para os organizadores do evento, será o momento máximo para renovação dos conhecimentos. 

A retomada da realização do congresso presencial, seguindo todos os protocolos de saúde e segu-
rança, proporcionará um relacionamento próximo entre a classe médica e a indústria. A programação 
científica já está sendo desenhada e prevê a vinda de importantes convidados nacionais e internacionais. 

 �Sócios adimplentes com a SBOT em 2021 terão gratuidade no evento! 
Os sócios que pagarem as anuidades SBOT 2021 até o dia 30 de abril terão a gratuidade na inscrição 
no 53º Congresso Anual SBOT. Para garantir o benefício, o sócio quite com a SBOT deverá se inscre-
ver através do site: https://sbot.org.br/congresso/. 

 Acompanhe os canais de comunicação da SBOT para mais informações! 
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Acontece SBOT 

Fique por dentro dos  
benefícios aos associados

 �Rádio SBOT 

Programa de podcast da SBOT. Toda sexta-feira 
um novo programa disponível. 

Acompanhe nas principais plataformas de aúdio: 

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/br/
podcast/r%C3%A1dio-sbot/id1513437321

SoundCloud: https://soundcloud.com/radiosbot

Google Podcast: https://podcasts.google.com/
search/R%C3%A1dio%20SBOT

Spotify: https://open.spotify.com/
show/3LehDFj0uneOnXekesnBR9

Academia SBOT: https://ensino.sbot.org.br/index.
php?page=home

 �Clube de Benefícios 
Com mais de 200 lojas parceiras com descontos 

e convênios exclusivos em eletrônicos, eletrodo-
mésticos, roupas, acessórios, cursos, restaurantes, 
bebidas, viagens e muito mais! 

As lojas agregadas ao clube são exclusivas para 
cada Estado e região. Assim, estabelecimentos 

próximos da sua casa podem estar dentro das 
vantagens. Acesse agora mesmo o Clube de Be-
nefícios a partir do site da SBOT: www.sbot.org.br. 
Para acessar, é preciso ser membro quite com a 
SBOT e estar logado na área do associado. 

SBOT Vale Ser! 

 �RBO 

Publicada bimestralmente, a Revista Brasileira 
de Ortopedia (RBO) traz artigos essenciais para a 
atualização científica do ortopedista. Toda sema-
na, disponibilizamos os principais temas nas redes 
sociais da SBOT. 

Para ler, basta acessar o site: www.rbo.org.br ou 
baixar o app RBO! Atualiza-se!  
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50º TEOT On-line aconteceu no 
dia 26 de fevereiro para mais de 

1 mil candidatos

Na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, das 12h às 18h, a SBOT organizou o seu 50º Exame para Obtenção 
de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia para mais de 1 mil candidatos. Pela primei-
ra vez on-line devido à pandemia da COVID-19, o evento foi estruturado pela Fundep – Fundação 

de Desenvolvimento da Pesquisa, com total coordenação da CET-SBOT.

Para supervisionar a prova enquanto acontecia em todos os cantos do país, a CET montou uma estru-
tura no Hotel Intercontinental, em São Paulo com a presença de toda a comissão e os sombras (ex-mem-
bros da CET), que observaram os candidatos. “Tudo ocorreu bem, não tivemos nenhuma falha durante 
a prova. Estamos muito satisfeitos com o resultado 
do primeiro TEOT On-line”, acrescenta Luiz Eduar-
do Moreira Teixeira, presidente da CET. 

Adalberto Visco, presidente da SBOT e que esteve 
no Hotel para acompanhar o TEOT On-line aprovei-
tou a oportunidade para parabenizar a CET. “Quero 
parabenizar à CET e ao Luiz, que capitaneou essa 
missão tão difícil. A SBOT agradece a todos vocês 
que trabalham por esse engrandecimento da nos-
sa sociedade e por esse momento tão importante 
que é a prova de título e que continuou sendo de 
excelência como sempre foi. Em meu nome e do Dr. 
Glaydson Gomes Godinho, agradecemos e parabe-
nizamos pelo trabalho que fizeram”. 
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Acontece SBOT 

SBOT celebra integração de 
procedimentos de coluna 

vertebral em planos de saúde

XIV Fórum de Regionais da 
SBOT teve planejamento on-line 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) aprovou na última quarta-feira, 24 
de fevereiro, um novo rol de procedimentos 

de cobertura obrigatória por parte dos planos de 
saúde. A agência incluiu 15 novos procedimentos, 
como exames, terapias e cirurgias. 

A atualização também contemplou a incorpo-
ração de 46 itens relativos a medicamentos. Ao 
todo, houve a inclusão de 61 novas tecnologias em 
saúde.

Na área da coluna vertebral, foram incorporadas 
duas tecnologias importantes e cientificamente 
comprovadas no tratamento cirúrgico de condi-
ções vertebrais:

A manhã do sábado, dia 27 de fevereiro, foi de trabalho na SBOT. Totalmente on-line, foi realizado o 
XIV Fórum de Regionais com a participação dos presidentes das Regionais e representantes das 
principais comissões da SBOT.  

Das 08h às 12h, os presidentes das Regionais tiveram a oportunidade de se apresentar, além de conhe-
cerem e debaterem com as principais comissões da SBOT. Também foi realizada uma atividade em que 
os presidentes se dividiram por regiões para definir um plano estratégico para cada região. 

Para Cristiano Menezes, coordenador das Regionais em 2021, o fórum foi dinâmico e interativo apesar 
de todas as adaptações necessárias para o formato virtual. “Tivemos a oportunidade de trocar informa-
ções muito relevantes sobre a governança da nossa sociedade, que tem como uma de suas prioridades 
o fortalecimento das atividades das regionais. Essa regionalização das ações é crucial para os objetivos 
estratégicos da SBOT”, disse.

 � Artroplastia discal de Coluna Vertebral;

 � Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral - Hér-
nia de Disco Lombar.

Os procedimentos incorporados integram o es-
forço conjunto da Sociedade Brasileira de Coluna 
(SBC), da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 
(SBN) e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT) que, unidas, obtiveram esta 
significativa conquista para o cirurgião de coluna 
e, respectivamente, para os seus pacientes.

Cabe ressaltar, que esse trabalho teve início há 
alguns anos pelas três Sociedades, que se dedica-
ram a valorizar o exercício profissional do cirurgião 
de coluna ortopedista e neurocirurgião. 

SBOT Vale Ser! 
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Planejamento Estratégico

Valorização Profissional  
continua sendo a meta da SBOT 

para os próximos anos

Ter uma estratégia bem definida é essencial 
para o crescimento de qualquer instituição. 
O planejamento estratégico auxilia na com-

preensão das mudanças do ambiente interno e ex-
terno, ajuda a reconhecer as principais ameaças, 
identificar as oportunidades e a traçar a melhor 
rota a ser seguida. Agora imagine a importância 
disso em um ano onde ainda somos assolados pela 
pandemia da COVID-19. Planejar todos os passos 
com cautela e segurança tornou-se primordial.

Com isso em mente, representantes da SBOT en-
tre presidentes de Regionais, Comitês, Comissões 
e as diretorias 2021, 2022 e 2023 se reuniram no 
dia 05 de fevereiro para planejar 2021 e pensar nas 
principais estratégias em um ano ainda muito in-
certo devido à pandemia da COVID-19. “Planejar 
tem sido a palavra de ordem em um cenário tão in-
certo em que todos estamos vivendo”, pontuou o 
professor Antonio Almeida, responsável pela con-
dução do fórum, logo no seu início. 

 �Valorização Profissional como 
prioridade 
Revisitar o planejamento estratégico é primor-

dial para manter as ações alinhadas com os valo-
res da Sociedade. Em 2018, o tema “Valorização 
Profissional” foi definido como prioridade e con-
tinuará sendo o posicionamento da SBOT para os 
próximos anos. 

“O nosso slogan ‘SBOT Vale Ser’ nunca foi tão 
necessário como agora em um momento que pre-
cisamos nos unir e mostrar aos nossos associados 
o quanto a SBOT faz para a valorização do ortope-
dista. Seja através de cursos, programas de educa-
ção continuada, luta por uma melhor remuneração, 

gratuidade no congresso e benefícios, como des-
conto na anuidade”, explica Adalberto Visco, pre-
sidente da SBOT em 2021 ressaltando que o com-
promisso da Sociedade é com o seu associado.

Para continuar o trabalho de valorização profis-
sional, foram elencadas as seguintes prioridades. 
São elas: 

- Governança

- Receitas com patrocínios 

- Comissão de Ensino e Treinamento 

- Comissão de Educação Continuada 

- Políticas Médicas 

- Defesa profissional 

- Preceptores  

- Jovem Ortopedista

Será através de um trabalho focado nesses prin-
cipais temas que as ações da SBOT serão desenha-
das. “Elegemos as prioridades e os pontos a serem 
aprimorados, otimizando os nossos serviços para 
maior benefício dos associados e da entidade”, ex-
plica Adalberto Visco. 

Posto isto, as comissões que representam as 
prioridades da SBOT apresentaram os seus princi-
pais projetos para 2021 sempre procurando ofere-
cer mais benefícios aos associados. “É importante 
que todos os ortopedistas se sintam representa-
dos pela SBOT. Afinal, todas as ações têm um úni-
co objetivo: a valorização do profissional”, finaliza 
Adalberto Visco. 

Tema foi definido durante o Fórum de Planejamento Estratégico que 
aconteceu on-line com a presença dos principais representantes da SBOT
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Entrevista

Dos desafios de 
2020 às expectativas  

para 2021

Quais são suas expectativas em relação 
à SBOT para 2021?

O ano de 2021 ainda nos trará grandes desafios 
devindo a pandemia da COVID-19, mas com a che-
gada da vacina, temos a esperança de voltarmos a 
nos reunir nas realizações de eventos presenciais, 
sempre com foco na educação continuada em ofe-
recer benefícios aos associados.  

Quais fatores da gestão anterior serão 
mantidos para 2021?

A gestão de 2020 teve um grande desa-
fio com a pandemia, e nos deixou grandes 
lições, vamos manter os programas de edu-
cação continuada coordenada pela Comissão 
de Educação Continuada (CEC) e Comitês, o 
nosso programa de podcasts - a Rádio SBOT, 

A nova diretoria da SBOT, comandada por Adalberto Visco, busca em 2021 cada vez mais o apri-
moramento da Ortopedia brasileira apesar de todos os desafios impostos pela pandemia. Confira 
abaixo sua entrevista ao Jornal da SBOT. 

“A SBOT se voltará cada vez mais para o seu associado fazendo valer o 
slogan “SBOT Vale Ser”. ”

Adalberto Visco

Jornal da SBOT - Jan/Fev 2021 10



o Dr. SBOT com vídeos educacionais voltados 
à população leiga e um programa de redução 
de gastos.

Quais são os projetos para este ano?   
Vamos manter os programas de educação conti-

nuada e ensino e treinamento, intensificar as ações 
sociais, a comunicação e o nosso Clube de Benefí-
cios. Estamos programando o Congresso Anual pre-
sencial em São Paulo, em novembro, e vamos criar 
um programa de benefícios aos associados com 
descontos na anuidade, descontos significativos na 
inscrição do congresso e até chegando à gratuida-
de em alguns casos. A SBOT se voltará cada vez 
mais para o seu associado fazendo valer o slogan 
“SBOT Vale Ser”. 

Quais são os desafios de ser presidente 
da Sociedade ainda em meio à pande-
mia da COVID-19?

É uma honra enorme presidir uma das maiores 
sociedades médicas do mundo. Os desafios são 
imensos, pois a excelência da educação continuada 
e o ensino e treinamento têm que se manter e para 
tal, precisamos de recursos.

Existe uma retração de patrocínios da indústria e 
uma necessidade de proporcionar benefícios aos 
sócios e essa balança tem que ter um ajuste fino 
para não haver perdas. Mas a SBOT tem diretores 
competentes e comprometidos capazes de esta-
belecer esse equilíbrio sem deixar de oferecer o 
melhor aos seus associados. 

Em 2021, o congresso anual da SBOT 
está programado para voltar ao for-
mato presencial. Quais são as expec-
tativas para a mudança de modelo do 
congresso?

Não basta o Congresso Anual voltar a ser pre-
sencial, precisaremos reinventar o nosso maior 
evento da Ortopedia brasileira. Mas tenho certeza 
de que o presidente do Congresso, Moisés Cohen, 
e o presidente da Comissão Científica, Osvandré 
Lech, dois experientes em inovação trarão uma 
programação científica inovadora e participativa. 
Tanto os nossos associados como a indústria irão 
gostar.

 Como pretende manter a integração 
entre SBOT Nacional, suas Regionais e 
seus Comitês?

As Regionais e Comitês são pilares da SBOT e 
representam a sociedade em todo território na-
cional. Com uma gestão unida e integrada, todos 
temos o mesmo objetivo: trabalhar em prol da en-
tidade maior, a SBOT. 

A Valorização e a Defesa Profissional são 
temas de destaque para a SBOT. Como 
será a atuação da sociedade em 2021? 

A Valorização e a Defesa Profissional são duas 
áreas de atuação que os associados pedem para 
a SBOT interagir e isso já acontece. A SBOT é pro-
tagonista nas ações perante o Instituto Brasil de 
Medicina (IBDM), que interage com a Frente Par-
lamentar de Medicina onde as ações em prol da 
medicina e dos médicos acontecem. A nossa Co-
missão de Defesa Profissional tem realizado um 
trabalho intenso na elaboração de tabelas de ho-
norários médicos tanto na rede suplementar quan-
to no SUS e esse trabalho terá continuidade em 
2021, pois é um programa institucional da SBOT.

Em relação às anuidades, qual a impor-
tância de o ortopedista fazer parte da 
SBOT?

A anuidade é a maior fonte de receita da SBOT, 
que por sua vez precisa desta quantia para realizar 
suas ações em prol do ortopedista brasileiro. Em 
2021 manteremos o desconto na anuidade para 
o colega que ainda está com sua receita médica 
apertada devido a pandemia. Mas aqueles que 
quiserem pagar o valor integral contribuirão ainda 
mais para os projetos educacionais da SBOT.  

Deixe uma mensagem para todos asso-
ciados da SBOT sobre o que eles podem 
esperar para 2021. 

 A mensagem que deixo para todos os ortope-
distas é que a SBOT os representa, está e estará 
sempre de portas abertas para os seus associados.

Valorize sua sociedade pois ela é grande, impor-
tante, respeitada e pertencer à SBOT é uma honra. 
Todo ortopedista SBOT é um médico respeitado e 
diferenciado. SBOT Vale Ser!
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De uma forma poética, poderíamos traçar um paralelo entre a ortopedia 
brasileira e a música no mundo. Nos meados dos anos 60, começava 
a popularização do rock e, para melhorar as performances individuais, 

surgiram as formações dos “conjuntos” caracterizados por grupos de quatro 
ou cinco jovens músicos. Foram quartetos geniais como os Beatles e Cree-
dence Clearwater Revival ou quintetos, como os Rolling Stones. 

A renovação ocorreu em várias áreas do conhecimento, e assim como na 
música, tivemos aqui na ortopedia nacional a formação de diversos núcleos 
de excelência. Na Santa Casa de São Paulo, um grupo de jovens médicos 

Roberto Attilio Lima Santin:  
Os sons de uma bela história
Por Cláudio Santili 

Alguém muito além do Xerém!

Na foto, Cláudio Santili entrega o prêmio Nicolas Andry concedido a Roberto Attilio Lima Santin 
para seus filhos, Fúlvio Pessoa Santin e Fernando Pessoa Santin. A entrega aconteceu na sede 

da SBOT, no dia 12 de fevereiro
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recém-chegados se embalou nos modernos con-
ceitos e tendências e acreditou nas reformas pro-
postas pelo competente caçador de talentos José 
Soares Hungria Filho.

Num ato de invejável serendipidade, ao estabe-
lecer a carga horária de “período integral”, o Prof. 
Hungria acabou com a zona de conforto em que 
vivia grande parte do “staff” mais antigo e inje-
tou sangue novo no Pavilhão. Sob nova filosofia e 
com grande entusiasmo, despontou um quarteto 
fantástico de jovens, esforçados e talentosos, que 
era com- posto por Andrea Sérgio Aristide Ru-
delli, Elio Consentino, José Carlos Lopes Prado e 
Roberto Attilio Lima Santin. Advindos de várias 
regiões do estado, destacaram-se dentre outros 
nos primórdios da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São Paulo. Conquistaram 
espaço e respeita- bilidade, primeiro na ortopedia 
nacional e depois mundo afora, levando o nome e 
a marca Pavilhão.

Tudo como se fosse uma orquestra na sintonia de 
uma música, em que as partituras haviam sido dis-
tribuídas, e cada um teve o seu preparo e desem-
penho. Estilos diferentes, mas afinados no objetivo 
“conjunto”: o crescimento científico do Serviço.

O Santin destacou-se com sua expertise inicial-
mente focada nas afecções do pé, e depois conco-
mitantemente passou de forma pioneira pela abor-
dagem cirúrgica da pélvis e do acetábulo, devido à 
sua destreza cirúrgica. 

Dentre outros feitos, foi também fundador e 
presidente da Sociedade Brasileira de Fixadores 
Externos.

Como presidente da regional da Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia de São Paulo 
(SBOT-SP), criou os cursos itinerantes nas subre-
giões do Estado e foi um sucesso. Na presidên-
cia da SBOT nacional, ao altruísmo somou-se de 
forma despojada ao seu vice Gilberto Camanho e 
trouxeram a sede própria para a Rua Lorena. Gran-
de mérito político- administrativo.

Era tão hábil nas cirurgias quanto na lida com os 
colegas. Elegante, conseguia, com facilidade, ensi-
nar a operar e aproximar pessoas.

Ético e preparado, tinha prazer de ensinar e sabia 
como poucos potencializar e alavancar talentos de 
jovens profissionais. Poder-se-ia sim dizer que o 
Prof. Santin na sua vida e na sua prática ortopédica 

lidava com habilidade no trato social, sendo reco-
nhecido o seu estilo agregador.

Foi um verdadeiro embaixador da Ortopedia do 
Pavilhão Fernandinho Simonsen nos contatos que 
fazia dentro e fora da instituição. Somou muito va-
lor ao conceito Pavilhão!

Na lisura de sua trajetória, compôs com diploma-
cia e elegância sua música de vida. Na partitura, 
a letra inflexível calcada no conhecimento médi-
co ortopédico e na sua habilidade para operar. Na 
harmonia, leve e solta, esbanjou com humildade a 
facilidade de lidar e ensinar pessoas.

Adeus, Comendador Santin!

O Adeus dos seus colegas e amigos do Pavilhão 
Fernandinho Simonsen!
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Espaço Jurídico

O contrato na pandemia 

O contrato reúne as vontades livres e cons-
cientes de duas ou mais pessoas capazes 
(físicas ou jurídicas), em torno de um ob-

jeto lícito, estabelecendo direitos e obrigações 
recíprocos. 

Tal conceito contém de forma suscinta os ele-
mentos subjetivos essenciais ao contrato: auto-
nomia da vontade das partes; ausência de vícios; 
reciprocidade; forma permitida legalmente. 

Seja em suas versões mais complexas ou nas 
modalidades mais singelas, informais e até verbais, 
não se pode deixar de reconhecer a função social 
exercida pelos contratos. 

As obrigações convencionadas pelos contratan-
tes adquirem força vinculante entre eles, devendo 
ser cumprida a avença na forma estipulada – pacta 
sunt servanda. Advém daí a mínima interferência 
estatal na regulação do que foi livremente estabe-
lecido pelos signatários do negócio. 

Os princípios da autonomia da vontade e da 
força vinculante, no entanto, não são absolutos, 
podendo ser limitados e regulados por circuns-
tâncias supervenientes que tornem impossível ou 
excessivamente oneroso para uma das partes o 
cumprimento do contrato na forma originalmente 
avençada. 

A pandemia mundial decorrente do novo coro-
navírus que acometeu a população mundial no 
último ano impactou de forma substancial as re-
lações contratuais, impondo em muitos casos a 
necessidade premente de readequação das bases 
negociais para retomada do equilíbrio entre os 
contratantes. 

O direito brasileiro traz normas prevendo situa-
ções de força maior, imprevisibilidade, onerosida-
de excessiva e desequilíbrio contratual como fun-
damentos para a rescisão do negócio. 

O artigo 478 do Código Civil Brasileiro prevê a 
ocorrência de “acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis” como motivação para a resolução 
do contrato caso a prestação de uma das partes 
se torne “excessivamente onerosa com extrema 
vantagem para a outra”. 

Paralelamente à tradicional e genérica previsão 
de “caso fortuito e força maior”, o nosso legislador 
buscou aperfeiçoar os cenários que tornam impos-
sível a contraprestação contratada. O Código de 
Defesa do Consumidor traduziu em norma a teoria 
da superveniência ao prever como direito básico 
do consumidor “a modificação das cláusulas con-
tratuais que estabeleçam prestações despropor-
cionais ou sua revisão em razão de fatos superve-
nientes que as tornem excessivamente onerosas”.

O Poder Judiciário vem assumindo uma postu-
ra ponderada em relação aos contratos não cum-
pridos sob a justificativa da pandemia. Há de se 
afastar tentativas oportunistas perpetradas por 
devedores de má-fé que pretendem obter vanta-
gem frente a emergência sanitária para descum-
prir obrigações. Por outro lado, faz-se absoluta-
mente necessária a retomada do equilíbrio entre 
as partes nos contratos cujo objeto a ser atingido 
ou a contraprestação a ser cumprida, tornaram-se 
impossíveis frente aos graves reflexos econômico-
-sociais trazidos pela pandemia. 

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

COVID-19

Coronavirus
Vaccine
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Em janeiro deste ano, a nova diretoria do Comitê 
de Dor da SBOT, eleita para a gestão 2021-2022, 
iniciou suas atividades com vários projetos para a 
disseminação do ensino da dor na Ortopedia pelo 
Brasil. Segundo o novo presidente, Frederico Barra, 
o comitê tem vários desafios pela frente, como o 
desenvolvimento do site, de materiais didático-ins-
trucionais, cursos pelo país, internacionalização do 
comitê, ações importantes na área de intervenção 
em dor e desenvolvimento e implementação do 
comitê nas redes sociais. “O nosso trabalho terá 
como um dos grandes legados a realização do I 
Congresso Brasileiro de Dor na Ortopedia, que 
será realizado em Brasília (DF) em meados de se-
tembro de 2022”, explica Barra.

O comitê de dor trará muitas novidades em 
2021. O foco deste ano será no ensino dos concei-
tos de avaliação e manejo da dor aguda e crônica 
para que o ortopedista possa examinar, avaliar e 

Neste ano, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão (SBCM) irá desenvolver suas atividades em 
torno de um tema central: a mão infantil. Desta 
forma, ao longo do ano, diversas ações serão reali-
zadas sobre esta temática.

A primeira delas é a promoção de uma campa-
nha para o público leigo, com orientações sobre 
as principais lesões e anomalias da mão da crian-
ça. Nas mídias sociais da SBCM serão publicados 
posts sobre os perigos de acidentes envolvendo a 
mão e os membros superiores da criança de acor-
do com sua idade. A cada mês uma faixa etária 
será abordada.

 A SBCM também se organiza para promover uma 
ação social com a realização de cirurgias na região 
Norte do Brasil. O objetivo, no entanto, é operar 
mais de mil crianças em todo o país. Para isso, con-
tarão com o apoio de outras sociedades médicas.

DOR  
 �Grandes novidades expectam o ano para o Comitê de Dor

CIRURGIA DA MÃO  
 �SBCM tem ano temático em 2021

entender as queixas e anseios dos pacientes, pro-
porcionando um tratamento satisfatório com re-
sultados duradouros e melhor qualidade de vida.

 Para a população em geral, por exemplo, irão 
trabalhar ao longo do ano com diversas campa-
nhas de patologias frequentes que acometem os 
pacientes, com a realização de lives, com os espe-
cialistas interagindo com o público para melhorar 
o entendimento da dor e tratamentos frequentes 
para melhora da qualidade de vida de todos.

Na parte científica, o comitê estará presente com 
os seus integrantes nos maiores eventos como o 
Congresso Bianual da Sociedade Brasileira do En-
sino da Dor - SBED, que será realizado em São 
Paulo, em setembro, e o Congresso Bianual da So-
ciedade Brasileira de Médicos Intervencionistas da 
Dor - Sobramid, que será realizado em Porto de 
Galinhas, em dezembro.

O 41º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão 
também seguirá este e outros temas, trazendo 
aos especialistas a oportunidade de aprofundar 
seus conhecimentos em técnicas de tratamento. O 
evento será realizado entre os dias 9 e 11 de dezem-
bro, no Rio de Janeiro, junto com dois congressos 
internacionais, o 18º Congreso Latinoamericano de 
Cirugía de la Mano e o 12º Congreso Latinoameri-
cano de Terapeutas de la Mano.

Para ficar por dentro das novidades, acompanhe 
o site e as mídias sociais da Sociedade. Para se ins-
crever no Mão 2021, acesse: www.mao2021.com.br.
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SBQ 
 �Sociedade Brasileira de Quadril comemora seu 25º aniversário
Há 25 anos, em 1996, o então presidente do Co-

mitê de Patologia do Quadril, Pedro Ivo de Carva-
lho, anunciava que a partir de então a instituição 
passaria a ser a Sociedade Brasileira de Quadril, 
gerida por um estatuto recém-aprovado e que já 
antecipava o futuro crescimento da entidade cien-
tífica hoje respeitada pelas congêneres mundo 
afora.

A comemoração da efeméride ocorre em mo-
mento difícil, por conta da pandemia que limitou 
as cirurgias eletivas, afetando economicamente os 
associados e impediu a vinda ao Brasil dos con-
vidados internacionais que tradicionalmente apre-
sentam as inovações e resultados das pesquisas 
que se sucedem na nossa área.

A pandemia se constituiu também num imenso 
desafio para a Diretoria que, otimista, tentou man-
ter os grandes eventos científicos tradicionais, Jor-
nada Paulista de Patologia do Quadril - JOPPAQ, 
Congresso Bianual, Curso de Cirurgia Avançada de 
Quadril no Sírio Libanês e o Encontro de Cirurgia 
de Quadril de Itaipava.

O tempo foi passando, entretanto, e sem que a 
pandemia mostrasse sinais de arrefecimento, ten-
tamos organizar esses eventos on-line e, mais tar-
de, tivemos que cancelá-los. O último cancelado 
foi a JOPPAQ, enquanto a realização ou não do 
Congresso Bianual será decidida no final de março.

Os entraves e restrições, inclusive financeiras, 
que enfrentamos não impediram, porém, o tradi-
cional dinamismo da SBQ que, à medida que se via 
limitada por um lado, passou a se desenvolver em 
outros campos. Foi assim que centenas de cirur-
giões de quadril passaram a se reunir toda semana 
nos ‘Encontros Virtuais com Amigos Verdadeiros’.

Foi assim também que a plataforma Zoom foi 
contratada e disponibilizada para todas as Re-
gionais, que não deixaram de fazer seus eventos 
científicos, culminando com os Painéis Nacionais, 
onde as peculiaridades da Cirurgia do Quadril em 
cada região brasileira são apresentadas e discuti-
das nacionalmente.

A assembleia geral também foi realizada de forma 
virtual e nela foi criada a Comissão de Tecnologia 

Espaço dos Comitês

de Informação, essencial num momento em que 
dependemos tanto da Internet. E foi pela rede que 
passamos a atender à demanda dos clientes com 
os ‘Vídeos de um Minuto’, apresentando respostas 
claras e cientificamente precisas para as dúvidas 
do paciente. São virtuais igualmente o Quadricur-
so, os Talk Shows e realizamos dezenas de mesas 
redondas com discussão de casos, propiciando a 
Educação Continuada que sempre foi uma de nos-
sas maiores preocupações.

Foi também pelos programas virtuais que im-
plementamos o DICE – Desenvolvimento Interno 
Curricular do Especializando, que hoje já atende as 
necessidades dos especializandos dos 66 Serviços 
de Quadril credenciados pela Sociedade. É pelo 
DICE que cada pós-graduando vai registrar e rece-
ber a confirmação da pontuação para o exame de 
título, fazer provas simuladas para a titulação e é 
nele que cada preceptor poderá avaliar a evolução 
individual do especializando.

É com satisfação que vemos a SBQ hoje ainda 
maior e oferecendo mais serviços ao associado 
que antes da pandemia, registramos que vários 
associados se ofereceram para os testes das va-
cinas tão necessárias, incluindo quem vos escre-
ve. Outros se prontificaram a atender pacientes 
de Covid-19 e num caso 
pelo menos, um sócio 
da SBQ assumiu, apoia-
do por vários de seus 
ex-alunos, a direção de 
um novo Hospital de 
Referência no Nordes-
te, inteiramente voltado 
para o tratamento de 
pacientes vítimas do ví-
rus. Tempos difíceis que 
nos deixarão, apesar da 
tormenta e do lamento 
pela perda de muitos 
colegas, amigos e pa-
rentes, um legado de 
resiliência e resistência. 

Por: Giancarlo Polesello, presidente da SBQ
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ABTPé 
 �ABTPé promove eventos presenciais em 2021
A ABTPé dando seguimento a sua intensa pro-

gramação científica e, seguindo todas as medidas 
de segurança estabelecidas pelas autoridades de 
saúde, irá ao longo dos próximos meses realizar 
dois grandes eventos presenciais.

 Já com data marcada, o 20º Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia do Tornozelo e Pé acontecerá em 
Campos do Jordão - SP, entre os dias 11 e 14 de 
agosto. O evento tem como temas oficiais artros-
copia, artroplastia, cirurgias percutâneas, lesões 
esportivas, fraturas e lesões tendinosas, pé dia-
bético e patologias do pé infantil e do antepé do 
adulto. E, além disso, conta com uma extensa lista 
de grandes expoentes nacionais e internacionais já 
confirmados.

O evento será realizado no centro de conven-
ções Centro Sul, da bela cidade de Florianópolis/
Santa Catarina, depois de dois adiamentos em vir-
tude da pandemia de Covid-19. De acordo com o 
presidente da ASAMI Brasil, Marcelo Sternick, “será 
um momento de celebração, depois dos tempos 
delicados pelos quais todos passamos. O con-
gresso está sendo organizado com esmero, com a 
programação inicial readaptada, com convidados 
internacionais confirmados e o curso de pré-con-
gresso mantido. Contamos com a participação de 
todos os colegas”, ressalta. 

De acordo com Sternick, além da atualização 
científica, o evento será um momento especial 
para rever amigos e aproveitar a beleza da cida-
de de Florianópolis, com suas lindas praias, pontos 
históricos que merecem ser visitados, povo recep-
tivo e ótimos restaurantes. 

O congresso terá como temas a “Correção de de-
formidades na infância” e “Falhas ósseas”, assuntos 

ASAMI   
 �Participe do XVI CBRAO - Con-
gresso Brasileiro de Reconstrução 
e Alongamento Ósseo! De 18 a 20 
de abril, em Florianópolis/SC

No último mês do ano, de 3 a 4 de dezembro, 
será realizado o curso Hálux Valgo, em Vitória – 
ES. No encontro, os participantes irão se aprofun-
dar no tema ao debater técnicas de tratamento e 
avaliar os casos. Além de palestrantes nacionais, o 
curso contará com presenças internacionais, como 
os médicos Cristian Ortiz (Chile), Pierre Barouk 
(França) e Paul Dayton (Estados Unidos).

A ABTPé também programa a realização de mais 
três cursos teórico-práticos: cirurgia percutânea, ar-
troplastia e artroscopia do tornozelo e pé, mas ainda 
não há uma data marcada. Todos os eventos devem 
acontecer no IRCAD América Latina, em Barretos – SP.

Fique atento à divulgação das datas dos cursos 
e inscrições pelo site da ABTPé: www.abtpe.org.br.

estes que serão abordados por renomados cole-
gas, entres eles o Mark Eidelman, de Haifa/Israel; 
Peter Calder, Londres/Reino Unido; Maurizio Ca-
tagni, Lecco/Itália; Craig Robbins, Mississipi/EUA; 
Nuno Craveiro Lopes, Portugal; e Fernando de La 
Herta, de Guadalajara/ México, que participarão 
também de debates, conferências e mesas redon-
das sobre os assuntos mais atuais da área, ao lado 
de expressivos convidados nacionais de diversos 
estados. 

O XVI CBRAO é voltado para médicos ortope-
distas, especializados em Reconstrução e Alon-
gamento Ósseo, mas também para todos inte-
ressados no trauma ortopédico e em ortopedia 
pediátrica, bem como fisioterapeutas especializa-
dos na reabilitação do trauma e da reconstrução 
óssea, residentes e acadêmicos.

Todas as informações sobre o XVI Congresso 
Brasileiro de Reconstrução e Alongamento Ósseo 
estão no site congressoasami.com.br 
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SBTO    
 �Curso on-line com convidado americano

Nos dias 11, 18 e 25 de março de 2021, a SBTO realizará o curso “Planejamento pré-operatório de fraturas 
e de deformidades pós-traumáticas”, totalmente gratuito e on-line. A grade científica será aplicada em 
3 módulos e contará com a participação do Dr. Rahul Vaidya, M.D., C.M., F.R.C.S.c. FAOA, FAAOS (EUA). 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail comitedotrauma@gmail.com ou pelo telefone (11) 94000-4707. 

Mais informações estão disponíveis nos canais do Trauma – site, newsletter e redes sociais.

Espaço dos Comitês

COLUNA 
 �Grupo de Estudos de Escoliose Pediátrica da SBC apresenta projeto 
para SRS
A Sociedade Brasileira de Coluna - SBC, partici-

pou no dia 23 de janeiro de uma reunião promo-
vida pela Scoliosis Research Society (SRS) com 
o objetivo de apresentar o Grupo de Estudos de 
Escoliose Pediátrica da SBC, coordenado pelo 
Robert Meves, da atual Diretoria da SBC, presidi-
da pelo Cristiano Menezes, para o coordenador 
do Programa de Políticas Públicas da SRS (SRS 
Health Policy Committee), Paul Rubery, da Univer-
sity of Rochester (Estados Unidos). 

Durante a teleconferência, foi apresentado o proje-
to de avaliação e de tratamento da escoliose infantil 
e do adolescente (0-18 anos), implantado em 2020 
com a participação de 24 centros de treinamento de 
coluna vertebral credenciados à SBC, no país. 

Os temas debatidos foram: SRS Board’s vision of 
the Society’s efforts in advocacy outside the US-
Dr. Blakemore; Introductions - Paul Rubery; Brief 
summary of the health budget allocation process 
in Brazil - Fábio Ferri de Barros; Assessment of 
needs and opportunities for advocacy in Brazil - 
Robert Meves e André Luis Fernandes Andújar.

Como resultado das discussões, foram determi-
nadas ações e os próximos passos que serão rea-
lizados, em conjunto, para auxiliar os gestores do 
Brasil nas questões relativas à fila única de espera 
com base em gravidade de piora da deformida-
de e tratamento precoce com gessos seriados nos 
centros da SBC, e a codificação de procedimentos 
não comtemplados no SUS para o tratamento de 
deformidades no país. 

Além do Robert Meves, Chefe do Grupo de Co-
luna da Santa Casa de São Paulo e coordenador 
do Projeto da SBC, o evento online contou com as 
participações dos de André Luis Fernandes Andú-
jar, Chefe do Serviço de Ortopedia Pediátrica do 
Hospital Joana de Gusmão (Florianópolis), Fábio 
Ferri de Barros, professor associado ao Depar-
tamento de Cirurgia da Universidade de Calgary 
(Canadá) e presidente da Canadian Paediatric Spi-
ne Society (CPSS), e as colaborações de Ana Lígia 
Espuny, responsável pela relação com sociedades 
médicas de interesse estratégico da SBC, e Court-
ney Kissinger, secretária executiva da SRS.
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ABOO    
 �ABOO organiza o Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica

 �GESTÃO 2021 – Adaptações diante dos desafios

 �CBTO 2021 – Edição 100% on-line

O Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédi-
ca vem sendo cuidadosamente organizado desde 
2019, com a chegada da Covid-19 a ABOO adiou o 
encontro, previsto inicialmente para 2020, sendo 
confirmado para o período de 28 de abril a 01 de 
maio de 2021.

Agora, com mais clareza do cenário, o destino 
para Gramado se estruturou de modo a seguir to-
dos os protocolos e receber seus visitantes dentro 
das normas exigidas pelas autoridades sanitárias.

O local do Evento é o Hotel Master, que também 
se adaptou para oferecer aos seus hóspedes um 
ambiente mais seguro, tanto nas acomodações 
como em seu centro de eventos, espaço que tem 
uma capacidade três vezes maior que o público 
estimado para o congresso.

Os convidados internacionais estarão em forma-
to virtual, a atividade social oficial será realizada 
em uma fazenda, com muito espaço e contato com 
a natureza. Tudo está sendo pensado para ofere-
cer a melhor e mais segura experiência dentro da 
realidade que estamos vivenciando.

A gestão 2021 da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico - SBTO assumiu em janeiro deste ano ten-
do William Dias Belangero (SP), como presidente, e Vincenzo Giordano Neto (RJ), como vice-presidente. 
Após um ano de muitas restrições, os dirigentes trazem diversas adequações em seu plano de gestão, a 
fim de driblar os desafios apresentados em decorrência da pandemia pelo Coronavírus. 

A pandemia pelo coronavírus continua, e pensando 
na segurança de todos, a diretoria do Trauma decidiu 
realizar a 26ª edição do Congresso Brasileiro do Trauma 
Ortopédico (CBTO) em formato on-line. O evento, coor-
denado por Tito Rocha e Geraldo Motta, ambos do Rio 
de Janeiro, acontecerá em maio deste ano. Os convidados internacionais estão mantidos, sendo assim 
continuam na grade científica, permitindo o intercâmbio de conhecimento e experiências.

A grade científica prevista para a edição presencial será condensada, mantendo a ênfase da troca de infor-
mações de forma intensa, interativa e voltada para a prática clínica do traumatologista e do ortopedista ge-
neralista que se mantém na linha de frente tratando condições traumáticas. Os temas centrais serão o trau-
ma de alta energia, a correção das deformidades e o estado da arte no tratamento das fraturas articulares.

As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.otrauma.com.br

Contacte o agente oficial de turismo (Broc-
ker Turismo/Whats 54-99163-1410) e garanta sua 
hospedagem, seu transfer, desfrute dos encantos 
da Serra Gaúcha e da oportunidade de se rever 
presencialmente.

Acesse o site e confira tudo que o que estão pre-
parando: aboo.org.br
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ABOOM 
 �Nota de falecimento Lindomar Guimarães

SBRATE  
 �SBRATE inova com projetos para os associados

A ABOOM - COMITÊ DE DOENÇAS OSTEOME-
TABÓLICAS DA SBOT vem com muita tristeza co-
municar a passagem do nosso querido fundador, 
mestre e mentor, Lindomar Guimarães.

Ele, com sua simplicidade, transformou a vida de 
incontáveis pessoas não somente em seu âmbito 
profissional, mas também pessoal ao longo de sua 
brilhante história. Sua ousadia, capacidade técnica 
e conhecimento sobre os mais variados assuntos 
“extra medicina”, associados à sua incrível capaci-
dade de aglutinar pessoas com pensamentos dís-
pares, farão falta com toda certeza!

A sua vida profissional engrandeceu a medicina, 
e em particular a Ortopedia e o Osteometabolis-
mo. Sua vida pessoal é um exemplo a ser seguido, 

E-SBRATE, SBRATE Científica e o novo programa 
de podcast, O Médico e o Monstro, são as novas 
atividades da Sociedade Brasileira de Artrosco-
pia e Traumatologia do Esporte

Desde o início do ano, a diretoria da SBRATE de 
2021 instituiu novos projetos com foco na atualiza-
ção científica de seu associado. O primeiro projeto 
a ser divulgado foi o SBRATE Científica, com arti-
gos comentados por membros da Sociedade so-
bre os mais variados temas ligados à Artroscopia 
e à Traumatologia do Esporte. 

demonstrado pela dedicação e pelo amor por toda 
sua bela família.

Sentiremos muita falta de sua característica 
“fala mansa e calma “, através da qual despejava 
em todos, seu incomensurável conhecimento em 
os congressos e eventos não somente engrande-
cendo-os, mas também engrandecendo a vida das 
pessoas que o procurava para escutar seus sábios 
conselhos.

Seu nacionalismo assim como sua paixão pela 
natureza, em particular pelo Pantanal, o movia em 
seus poucos momentos em que não estava se de-
dicando à medicina! Vá em paz, querido Lindomar, 
e muito obrigado pelo legado que você deixou 
para a humanidade!

Na sequência, foram lançados o “E-SBRATE” 
e o novo programa de podcast, “O Médico e o 
Monstro”. Segundo Carlos Andreoli, presidente da 
SBRATE, o objetivo é levar o máximo de atualiza-
ção aos associados, além de estimular a participa-
ção de todos os membros nas nossas atividades. 

Todos os programas estão disponíveis no site 
da SBRATE – www.sbrate.com.br e podem ser 
acessados pelos associados. “Será um ano muito 
produtivo com foco em trazer mais benefícios aos 
associados e toda a diretoria está engajada nesse 
processo. Acompanhe as nossas redes sociais e os 
nossos canais de comunicação. 

Facebook - https://www.facebook.com/sbrate.portal/
Instagram - https://www.instagram.com/sbrate.portal/

Site - www.sbrate.com.br
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OMBRO E COTOVELO  
 �Closed Meeting: vagas limitadas 

 �O Médico e o Monstro: conheça o podcast da SBRATE 

A SBCOC está organizando seu 7º Closed Meeting, que acontecerá entre 26 a 28 de agosto, em Manga-
ratiba, no Rio de Janeiro. Marcado para acontecer presencialmente, o evento tem vagas limitadas, seguin-
do todos os protocolos de segurança sanitária devido a pandemia da COVID-19, garantindo um retorno 
presencial seguro a todos os participantes. 

“O nosso Closed Meeting irá acontecer no Porto Bello Resort & Safari e o hotel tem um número reserva-
do de quartos e isso garantirá a segurança dos participantes. Será a nossa oportunidade para realizarmos 
o nosso primeiro evento presencial com toda a responsabilidade”, explica Marcio Cohen, presidente da 
SBCOC. 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: http://bit.ly/inscricao_closed_meeting.

Já está no ar o 1º episódio do novo programa de po-
dcast da SBRATE: O Médico e o Monstro. Neste pri-
meiro programa, Benno Ejninsman, ex-presidente da 
SBRATE e professor adjunto da disciplina de Medici-
na Esportiva da Unifesp, conversa com Arthur Zanet-
ti, campeão olímpico, panamericano e sulamericano, 

um atleta que é orgulho nacional. Dois monstros da 
Medicina Esportiva e do Esporte Olímpico. 

O podcast da SBRATE busca a relação do mé-
dico e do paciente atleta no seu mais alto grau. 
Acompanhe! A cada episódio uma nova história de 
dedicação e superação!

Assista a gravação completa no site da SBRATE:  
sbrate.com.br/cientifico/o-medico-e-o-monstro/o-medico-e-o-monstro-01-arthur-zanetti-e-benno-ejnisman/ 

Ou confira nas plataformas de áudio:
Spotify: https://open.spotify.com/show/2RkCLWRPGElFa3FtDqAOrx 

Deezer: https://deezer.com/show/2312042 
Apple: https://podcasts.apple.com/br/podcast/o-médico-e-o-monstro/id1553800515 
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História da Ortopedia

Monik  Fridman  
(1932 – 2021) fez história!

Por Osvandré Lech

Algumas pessoas não necessitam que o 
tempo determine o quão importante suas 
ações foram ao longo da vida. Este é o caso 

do Professor Monik Fridman, falecido nos primei-
ros dias de 2021 em decorrência de complicações 
do SAR-Covid19. Ele nasceu em 1932 em Porto 
Alegre, filho de Israel e Mirla Fridman, ambos imi-
grantes poloneses chegados pouco antes de seu 
nascimento. Formou-se em 1956 com a tese: “O 
Emprego da Hydergine nas Moléstias Vasculares 
Periféricas”, orientado pelo Prof. Arthur Mickel-
berg, com quem trabalhou por vários anos.  Já em 
1957, colaborou na Disciplina de Clínica Cirúrgica 
da FM-URGS e iniciou atividades no HPS-POA, 
onde aprendeu os fundamentos da traumatologia 
com o Prof. Saul Messias.  O aprendizado conti-
nuou na  Enfermaria 33 da Santa Casa, chefiada 
pelo Prof. Vasconcellos e depois pelo Prof. Cesar 
Ávila, titular da disciplina de Cirurgia Infantil e Or-
topédica da FM-URGS. 

Em 1963 estagiou no Pavilhão Fernandinho  Si-
monsen sob a chefia do Prof. Define onde con-
viveu com luminares como Orlando Graner, Or-
lando Pinto de Souza, Bartolomeu Bartolomei, 
Hungria Filho, dentre outros. Neste mesmo ano, 
durante o CBOT no Rio de Janeiro, após projetar 
os slides da conferência proferida pelo Dr.  Wal-
ter Dexheimer sobre o tratamento da escoliose, 
foi surpreendido pelo convite do Prof. José Elias 
Kanan para integrar a equipe da disciplina de Or-
topedia da FM da Santa Casa de Porto Alegre que 
iniciava a primeira turma.  Por esta razão passou 
a atuar também na Enfermaria 28. Anos mais tar-
de as duas enfermarias se uniram, formando um 
grande Serviço de Ortopedia, na sede da antiga 
Enfermaria 33, atualmente sob a chefia do Prof. Dr. 
Carlos Schwartman. 

Monik Fridman
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Em 1977 foi convidado pelo Prof. João Satt, 
então chefe da disciplina de Ortopedia da FM-
-PUCRS, a integrar o Serviço, passando a atuar 
nas duas faculdades. O hospital que abrigava 
o novo Serviço recém começara a funcionar e 
muito esforço foi dedicado para que atingisse 
um grau de excelência na assistência médica e 
ensino. 

Em 1979, atendendo indicação do Prof. Satt e 
convite do Prof.  Hans Willenegger, foi a Davos 
realizar o curso AO, seguindo para a Alemanha 
estagiar  no serviço do Prof. Schweiberer em 
Hamburgo/Saar. Estes  contatos resultaram na 
aquisição pela PUCRS de todo o sofisticado  ins-
trumental e implantes da AO, até então em par-
ceria com a Synthes. Os anos seguintes foram 
muito produtivos na adaptação pelo seu Servi-
ço de conceitos adquiridos em visitas aos Profs. 
Wagner e Parhofer, na  Alemanha, Bombelli, 
na Itália, e O’Connor  no The Robert Jones and 
Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, em Oswestry, 
Inglaterra.

Em 1991, na qualidade de Professor Adjunto IV da 
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas 
de POA, foi convidado a assumir a chefia da disci-
plina e do Serviço de Ortopedia da Santa Casa em 
substituição ao Prof. Kanan, que se aposentara. No 
dia seguinte, foi surpreendido pelo convite feito 
pela direção do Hospital da PUCRS, para assumir a 
regência da disciplina e a chefia do Serviço. Então, 
por vários meses, esteve à frente das chefias nas 
duas faculdades e nos dois Serviços. Coordenar os 
trabalhos nestas quatro áreas foi complexo e exi-
giu dedicação e apoio das duas equipes envolvi-
das. Após alguns meses, aposentou-se da “Funda-
ção” por tempo de serviço, e passou a dedicar-se 
exclusivamente à FM-PUCRS. 

Em 2002, presidiu o III Congresso Gaúcho de 
Ortopedia a convite do Dr. Osvandré Lech, então 
Presidente da SBOT-RS. 

Em 2006 teve a alegria de ver inaugurado o novo 
Serviço de Ortopedia do Hospital São Lucas da PU-
CRS, um sonho pessoal de vários anos. Aposentou-
-se em 2007, após 30 anos de atividades na FM e 16 
anos na chefia do Serviço de Ortopedia. Colaborou 
com a SBOT ao longo da sua vida profissional em 
diversas frentes; em 2008 atendeu novo chamado 
e presidiu a Comissão Consultiva do 40º CBOTchê! 

O professor Monik Fridman foi casado durante 
63 anos com Ruth Preger, cirurgiã-dentista. Desta 
união nasceram os filhos Marcos (ortopedista, pri-
meiro colocado no TEOT de 1985), Júlia Beatriz 
(endocrinologista e auditora) e André (anestesio-
logista). Junto com as noras Maria da Glória (pe-
diatra)  e Fabíola (ginecologista), a família Frid-
man é um exemplo de dedicação à área da saúde.

Para Fábio Krebs, “um dos principais ensinamen-
tos que tive dele foi o de ser extremamente cui-
dadoso na organização pré-cirúrgica, prevenindo 
problemas posteriores”. Segundo Jorge Tramon-
tini, “Monik foi um ortopedista no sentido da pa-
lavra. Educaçāo em pessoa e de uma visāo ampla 
da especialidade que poucos tinham ou terāo” .  
Para  Paulo Bertol,” Monik era um perfeccionista 
nas atitudes profissionais, extremamente honesto 
e competente”. Segundo Paulo Ruschel ele era 
um “Cirurgião detalhista. Fazia uma artroplastia de 
Charnley como poucos. Criou os campos cirúrgi-
cos grandes, os Monikão”. Para Luiz Henrique da 
Silva, “era um cavalheiro  e um ortopedista com 
letras maiúsculas da velha escola mas sempre com 
olho no moderno. Ensinou gerações de ortopedis-
tas gaúchos com a educação e rigor técnico que 
eram sua marca”.

Celebrando com seus residentes na PUCRS.  Ao 
fundo o Dr. Luiz Antônio Simões Pires,  que lhe 

sucedeu na chefia do Serviço.
Isaias Levy (in memorium), Carlos Schwartsman, 

Osvandré Lech e Monik Fridman
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O início de 2021 na SBOT-BA foi marcado pela 
posse da nova diretoria, que estará à frente da en-
tidade durante o ano. Cumprindo todas as normas 
de segurança contra a Covid-19, os diretores foram 
empossados no dia 28 de janeiro, durante uma ce-
rimônia realizada na Associação Bahiana de Medi-
cina (ABM), em Salvador. 

A mesa solene foi composta pelo presidente da 
SBOT-BA, Luís Alfredo Gomez Vieira, o deputado 
estadual e ex-presidente da SBOT-BA (2002), Alan 
Sanches, a representante do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Maíra Dantas, e o presidente da 
Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) Regional 
Bahia e 1º tesoureiro da SBOT-BA, Marcos Lopes. 

Na posse, Luís Alfredo citou projetos da nova 
diretoria, que envolvem o lançamento do livro da 
entidade, a formação dos residentes e realiza-
ção de mutirões de cirurgias em alguns hospitais 
públicos. “Nossa diretoria fez questão de fazer 
uma solenidade presencial no intuito de quebrar 

Iniciando novo ciclo, neste ano de 2021, a SBOT-MS, 
sob a presidência de Rodrigo Kancelskis Prado, e o vice-
-presidente, Vitor Gustavo de Oliveira, tem como meta, 
além de continuar o excelente trabalho comandado pela 
ex-presidente das regionais, Maria Isabel Pozzi Guerra, 
em 2020, com as campanhas de doação de sangue e alimentos, retomar o incentivo aos cursos e pales-
tras, com programação para 3 cursos durante o ano, almejando o início no mês de abril. 

Outro ponto que a regional já está organizando é uma campanha sobre uso correto da cadeirinha para 
crianças nos carros, onde já contam com o apoio policial e da tv aberta. Outrossim, manterão contato 
direto com todos associados para que não deixem de pagar a anuidade 2021 da SBOT. 

A SBOT-MS agradece, ainda, o apoio da SBOT Nacional que está olhando cada vez mais para a regional, 
no centro oeste brasileiro.

Bahia  
 �Diversas atividades marcam início 
de gestão na SBOT-BA

Mato Grosso do Sul  
 �SBOT-MS contempla novo ciclo e 
almeja grandes campanhas ao lon-
go do ano

Espaço das Regionais

Da esquerda para a direita: Conselheiro Fiscal, 
Fernando Khouri; Presidente da SBOT-BA, Luís 

Alfredo Gomez Vieira; 1º Tesoureiro da SBOT-BA, 
Marcos Lopes.

Presidente e vice-presidente da SBOT-MS  
biênio 2021/22

o medo e aumentar a esperança”, acrescentou o 
presidente.

Além disso, a SBOT-BA retomou a realização de 
webinars com participantes de renome nacional, 
os eventos tiveram início em 20 de janeiro, com 
o webinar Ortopedia Infantil e Cirurgia do Pé, que 
teve como tema: Fratura fisária do tornozelo em 
crianças e adolescentes. Já no dia 3 de fevereiro, o 
segundo webinar foi Ortopedia Infantil e Cirurgia 
do Pé, com o tema: Profilaxia de TVP em pé e tor-
nozelo. Uma semana depois, no dia 10, o evento foi 
sobre Tratamento Clínico e Cirúrgico das Lesões 
do Compartimento Periférico do Quadril. Os we-
binars da seccional baiana em geral são divididos 
em palestras e mesas redondas.
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A cerimônia de posse da nova diretoria da SBO-
T-RJ 2021 foi realizada no dia 7 de janeiro na sede 
da Sociedade, em Botafogo, e transmitida ao vivo 
através das mídias sociais. O formato foi estabe-
lecido como maneira de garantir a segurança de 
todos os envolvidos a respeito da pandemia do 
coronavírus. 

O presidente eleito para a gestão do ano corrente, 
Luis Marcelo de Azevedo Malta, recebeu das mãos 
de seu antecessor, Carlos Eduardo Franklin, o mar-
telo de prata – símbolo da Ortopedia fluminense, 
o parabenizou pela gestão e iniciou seu discurso 
abordando objetivos e desafios. Por fim, ele agrade-
ceu o apoio de familiares e amigos nessa trajetória. 

Em seu discurso, Luis Macedo, iniciou ratifican-
do o compromisso de trabalhar alinhado com a 
SBOT Nacional e com o CREMERJ. “Para esse ano, 

Rio de Janeiro  
 �Diretoria da SBOT-RJ 2021 toma 
posse

Paraná  
 �Desafios dos eventos on-line e es-
perança da retomada ao presencial 
estabelecem o começo de 2021 na 
SBOT-PR

A diretoria da SBOT-PR iniciou 2021 com muito trabalho e vem enfrentando este desafiador momento 
com determinação e, momentaneamente, no modo on-line.

Dentre as diversas ações da regional, destacam-se as da Comissão de Ensino e Treinamento (CET), 
que realizou, no dia 6 de fevereiro, com sucesso mais um curso preparatório para o 50º TEOT. Neste tra-
dicional curso da regional, conhecido como “Imersão”, 44 residentes R3 do Paraná e de outros estados 
realizaram provas simuladas e discutiram questões on-line com a CET.

Já a Comissão de Ensino Continuado (CEC) fará eventos mensais que contarão com a participação de 
ortopedistas de todo o estado para discussão de temas das especialidades em mesas redondas on-line 
conhecidas como “Carrosséis da Ortopedia”.

Além disso, a SBOT-PR criou um projeto chamado “Ortopedia Segura”, no qual ortopedistas farão 
vídeos educacionais voltados à população geral. Segundo o presidente da gestão 2021 da regional, Fa-
biano Kupczik, o intuito deste projeto é passar informações ortopédicas de caráter preventivo de modo 
simples e direto ao público leigo, aproximando-o da sociedade por meio das redes sociais. “Temos muita 
esperança de que possamos retomar brevemente os eventos presenciais para a confraternização de or-
topedistas e residentes do nosso estado”, finalizou. 

CET da SBOT-PR reunida durante a realização do 
curso preparatório on-line para o TEOT-2021.

Luis Marcelo de Azevedo Malta, presidente 
eleito SBOT-RJ 2021

tenho como objetivo a retomada de campanhas, 
por acreditar que nós, enquanto médicos, temos 
o papel de contribuir com o debate público. Ou-
tro objetivo é focar na Educação Continuada para 
nossos membros, com destaque para aqueles que 
estão fora da capital e que acabam enfrentando 
certa dificuldade no acesso a cursos de atualiza-
ção”, pontuou o presidente eleito.

O presidente da SBOT 2021, Adalberto Visco 
prestigiou a cerimônia e se pronunciou desejando 
sucesso para o presidente eleito  e se colocando à 
disposição da Regional Rio de Janeiro.

25Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia



Espaço das Regionais

Santa Catarina    
 �Destacada programação científica é a marca da nova diretoria da SBOT-SC

A nova diretoria da SBOT Santa Catarina assumiu 
em 1º de janeiro deste ano já focada em inúmeros 
desafios e projetos de atuação para os próximos 
dois anos. O presidente Henrique Ayzemberg, jun-
tamente com uma diretoria comprometida com 
os mesmos propósitos, considera que são três os 
principais pontos a serem trabalhados já em 2021.

“Temos como o grande desafio do ano, o XII 
Congresso Sul Brasileiro de Ortopedia e Trauma-
tologia – Sulbra 2021, programado para ser pre-
sencial, de 9 a 11 de setembro em Florianópolis”, 
afirmou o presidente. Para isso, segundo ele, a Co-
missão Organizadora não está medindo esforços 
para proporcionar uma programação completa, 
com conceituados palestrantes do Brasil e exte-
rior para este que é o maior evento da ortopedia e 
traumatologia do Sul do Brasil.

Enquanto o Sulbra 2021 não chega, o progra-
ma de atividades científicas já começou, com 

eventos virtuais cuja grade preliminar inclui os 
temas mais atuais para a área e com ministrantes 
renomados. “Teremos também cursos de 
educação continuada, uma inovação da SBOT-SC 
neste ano, como mais uma forma de contribuir 
para a atualização dos colegas”, adiantou 
Ayzemberg, ao lembrar que a programação para 
2021 inclui ainda Curso de Aperfeiçoamento do 
Preceptor SBOT e curso de imersão para os resi-
dentes, ainda em estudo e formatação, com lan-
çamento este ano.

A diretoria é integrada por Henrique Ayzemberg 
na presidência, Cintia F Martinez Cebrian (1ª vice-
-presidente), Raniero Magnabosco Laghi (2º Vice-
-presidente), Leonardo Depieri Lanzarin (1º Secre-
tário), Anderson Bigolin Stiegmaier (2º Secretário), 
Renato Locks (1º Tesoureiro), Franco Bayer Foresti 
(2º Tesoureiro) e Luis Fernando Zukanovich Fun-
chal (Diretor Técnico-Científico).
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São Paulo  
 �SBOT-SP conta com 22° Encontro de Residentes e aulas preparatórias 
para o 50° TEOT
Desde janeiro, a SBOT-SP passou a ser presidida 

por Alexandre Fogaça Cristante ao lado dos co-
legas: Roberto Ikemoto (vice-presidente), Sérgio 
Rocha Piedade (1º secretário), Marcelo Ubiraja-
ra Carneiro (2º secretário), Carlos Henrique Fer-
nandes (1º tesoureiro) e Jorge Rafael Durigan (2º 
tesoureiro). 

O ano de 2021 ainda será muito parecido com 
2020 devido às condições sanitárias impostas pela 
pandemia da Covid-19, o início da vacinação ani-
ma a todos e dá esperança da volta dos eventos 
presenciais.

A regional é reconhecida por suas atividades vol-
tadas aos residentes e ao preparo para o Exame 
para obtenção do Título de Especialista em Orto-
pedia e Traumatologia (TEOT), assim no início do 
ano foi realizado o 22º Encontro de Residentes da 
SBOT-SP e todas as atividades foram virtuais. 

O evento foi organizado pela Comissão de En-
sino e Treinamento (CET) da Regional São Paulo 
composta por Marcelo Schmidt Navarro (ABC), 

José Luis Amim Zabeu (PUC Campinas), Jorge Ra-
fael Durigan (Sta. Casa), Alfredo dos Santos Neto 
e Luiz Henrique Oliveira Almeida (ABC), que con-
tou com uma prova online simulando e preparan-
do os residentes do estado de São Paulo para o 
TEOT de 2021.

A regional ainda contou com aulas, pela plata-
forma Zoom, de temas centrais para a prepara-
ção dos residentes com possibilidade de intera-
ção e elucidação de dúvidas. Gravaram também 
situações de exame físico de coluna; ombro e 
cotovelo; punho e mão; quadril; joelho; tornoze-
lo e pé; e marcha para melhor revisão de seus 
residentes. Disponibilizaram gravações das prin-
cipais situações cobradas no exame de habilida-
des de TEOT.

A SBOT-SP, com toda a responsabilidade que o 
momento demanda, fará o máximo para garantir 
aos associados e residentes a oportunidade de 
atualização e educação continuada de qualidade 
e da forma mais segura possível.
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