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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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Caro associado, 

O final do primeiro semestre de 2021 se aproxima e, infelizmen-
te, ainda vivemos momentos tensos no nosso país devido à pan-
demia da COVID-19. Estruturar e equalizar ações que atendam 
todos os ortopedistas brasileiros tem sido um desafio da nossa 
diretoria e posso afirmar com orgulho, que o trabalho desenvol-
vido tem demonstrado a maturidade e a eficiência da SBOT. 

É preciso parabenizar as tomadas de decisões no que tange a 
economia, com a prorrogação do desconto das anuidades  2021 
até 30 de junho de 2021, além da gratuidade no congresso da 
SBOT para aqueles que pagaram a anuidade até esta data. Es-
tamos trabalhando para que o evento aconteça presencialmente 
em novembro, na cidade de São Paulo, mas a nossa primeira 
preocupação é com a segurança sanitária. Por isso, a comissão 
organizadora está avaliando todas as possibilidades que irão ga-
rantir a saúde de todos os especialistas. 

Outro destaque são os webinars que a nossa Comissão de 
Educação Continuada, nossas Regionais e nossos Comitês têm 
realizado para manter os ortopedistas atualizados e com acesso 
à educação médica de qualidade. Sim, sentimos falta dos encon-
tros presenciais, das trocas e do congraçamento entre amigos, 
mas ainda precisamos esperar um pouco mais para os eventos 
presenciais. Sigamos! 

Nas próximas páginas, acompanhe o que a nossa SBOT tem 
realizado em prol dos ortopedistas brasileiros. Destaque para as 
Regionais e para os Comitês da SBOT que sem mantém ativos 
procurando levar atualização aos especialistas. Um agradeci-
mento aos nossos colunistas fiéis que sempre nos trazem con-
teúdos interessantes.  

Boa leitura 

Fernando Baldy dos Reis 

 Editor-chefe

Editorial 
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Anuidades SBOT

A SBOT prorrogou o prazo para pagamento 
da anuidade 2021 com desconto de 30% 
até o dia 30 de junho de 2021. 

O pagamento pode ser parcelado em até 6x no 
cartão de crédito e garante exclusividade no Clu-
be de Benefícios, Seguro de Responsabilidade Ci-
vil, gratuidade no congresso anual SBOT e muito 
mais. 

Acesse: bit.ly/anuidadesbot, faça seu pagamen-
to e confira as vantagens de ser um associado 
SBOT! 

Acontece SBOT 

SBOT realiza webinars em 
conjunto com comitês

A Comissão de Educação Continuada (CEC) da SBOT anuncia que ao longo do ano 
de 2021 realizará diversos cursos com seus comitês

Segundo Jose Paulo Gabbi, membro da diretoria da Comissão de Educação Continuada (CEC), os 
webinars trarão os comitês com um tema principal, convidados nacionais e um convidado internacional. 
Assim, o primeiro evento aconteceu em abril sobre Cirurgia Robótica no Joelho, já o segundo acontece 
em maio, no dia 26, sobre Decisão de Tratamento nas Lesões Condrais Femoropatelares. 

Os webinars serão realizados até dezembro em uma iniciativa de levar ao associado SBOT um alto nível 
de educação continuada. “Nosso objetivo é, junto ao alto nível de educação, aproximar os comitês para 
que possamos caminhar juntos e unidos de encontro a atualização científica”, conclui Gabbi. 
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Acontece SBOT 

II Fórum Online 
de Residentes 

teve mais de 750 
participantes

Após o sucesso do I Fórum Online de Resi-
dentes em 2020, a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia – SBOT realizou 

o II Fórum Online de Residentes em 2021 voltado 
para os mais de 2500 residentes de Ortopedia do 
Brasil

O evento aconteceu nos dias 12 e 13 de maio, das 
19h às 20h40, e trouxe discussões acerca de te-
mas de interesse ao ortopedista jovem como for-
mação, carreira, finanças profissionais e pessoais.  
De acordo com o presidente da Comissão Jovem 
Ortopedista, Pedro Nogueira Giglio, a escolha dos 
convidados e temas foi essencial. “Começamos 
com uma palestra motivacional do judoca e gran-
de campeão Flávio Canto, que mostrou como “cair 
e levantar” é a lição mais importante no judô para 
a vida, que se aplica muito aos residentes, passan-
do pelo período de dificuldade e sacrifício que é a 
residência médica. Todo ortopedista conhece essa 
sensação, e houve muito para se identificar nessa 
palestra carismática do Flávio”, afirma Giglio. 

Além disso, o evento trouxe palestras sobre a 
parceria IBTS-Rush, que possibilita que ortope-
distas brasileiros estudem por um ano com bolsa 
em um dos maiores centros ortopédicos do mun-
do, com a Fundação Lemann. “Foram destaques 
as falas do Jorge Chahla, professor da Rush, e 
do Leonardo Metsavaht, que são copresidentes 

do programa RUSH-IBTS”, comenta o presidente 
da CJO. 

Já sobre organização e planejamento financei-
ro, o fórum contou com Hélio Barros, fundador da 
Doctor Invest. Pedro Giglio diz que o foco da sua 
palestra foi a definição de independência financei-
ra e em como traçar objetivos e a importância de 
valores de aportes definidos para atingir a inde-
pendência em um determinado tempo.

A programação foi finalizada com o painel da CJO 
sobre os maiores medos na vida do médico residen-
te com a coordenação do Leandro Ejnisman, Pedro 
Giglio, Matheus Percopi e Marcella Rodrigues da 
Costa Simões, e a interação dos participantes. Adi-
cionalmente, o evento teve duas aulas dos apoiado-
res, P&G e FQM, sobre tratamento de dor.

Com 841 inscrições e 751 participantes totais, o 
resultado do evento foi excelente. Giglio, satisfeito 
com o resultado, afirma também que a Comissão 
Jovem Ortopedista da SBOT está estruturando uma 
comunicação mais ampla e direta com o residente 
e o jovem ortopedista, através do projeto “Fale com 
a CJO”. “Queremos que o jovem saiba cada vez 
mais que a Comissão pode ser contactada em uma 
multiplicidade de plataformas e que pode ser uma 
ponte entre as demandas e prioridades do jovem e 
a SBOT”, conclui o presidente da CJO. 
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Comissão de Preceptores traz 
em 2021 curso de Ferramentas 

Digitais para o Ensino da 
Ortopedia

Todo ano habitualmente a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) por meio da Co-
missão de Preceptores realiza o Curso de Aperfeiçoa-
mento do Preceptor em Ortopedia e Traumatologia 
(CAPOT), e em 2021, a comissão decidiu unir a tec-
nologia em um curso com as preceptorias do Brasil. 

“A ideia de criar este curso surgiu no Fórum de 
Planejamento Estratégico,  quando estávamos 
discutindo as nossas ações e pensamos que se-
ria importante, dada a situação do momento, que 
começássemos uma instrução para os precepto-
res sobre as ferramentas digitais de aprendizado”, 
explica Marcelo Guerra, presidente da Comissão 
de Preceptores. “Queremos provocar os precep-
tores para que eles busquem nessas ferramentas 
respostas às questões de educação que estão en-
frentando na pandemia”, acentua Guerra. 

O curso de Ferramentas Digitais une uma série 
de apresentações e discussões sobre a ferramen-
ta Google com apresentações sobre Drive, Docs, 
Meet, Forms, Classroom em uma maneira de uti-
lizá-las nos Serviços de Ortopedia para contribuir 
e facilitar a prática entre preceptores e residentes. 

Segundo o diretor das regionais, Cristiano Ma-
galhães, hoje temos uma verdadeira avalanche de 
plataformas que necessitam ser dominadas pelos 
preceptores para ganho de tempo e eficiência na 
comunicação com os residentes e demais membros 
da equipe. “Desmitificar algumas dessas ferramen-
tas, permitir a sincronização entre elas, utilizar suas 
melhores funcionalidades, tudo isso fazendo com 
que haja interação com os participantes, faz deste 
curso algo de extrema relevância”, acrescenta. 

A pandemia trouxe uma afirmação de que a tecno-
logia é e será ainda mais necessária ao decorrer dos 

anos, conforme comenta Guerra. É possível se co-
municar com pessoas do Brasil ou do mundo prati-
camente sem custo. “Então, é muito importante que 
essas questões mais tecnológicas sejam incorpora-
das cada vez de uma forma mais intensa na rotina 
dos serviços. O Google, por exemplo, tem o interes-
se de promover uma educação mais inclusiva, parti-
cipativa e assertiva e tudo isso de uma forma com-
partilhada, ou seja, os residentes conseguem através 
das ferramentas compartilhar e dar feedback uns 
aos outros, que já se sabe pedagogicamente que é 
um processo eficiente para a aprendizagem. 

O primeiro curso aconteceu com a regional Ceará 
e foi um sucesso, demonstrando assim o entusiasmo 
das demais regionais. Com a dimensão do evento, 
foi preciso unir duas regionais por dia para que fosse 
possível realizá-lo ao longo do ano. “Várias de nos-
sas regionais demonstraram interesse em participar, 
o curso é realmente fantástico, a comissão de pre-
ceptores preparou algo muito especial para todos 
os participantes”, conclui o diretor das regionais.

Sempre aos sábados, o evento acontece das 8h30 às 12h, e busca unir a tecnologia 
a favor do preceptor e residente em ortopedia e traumatologia

“Queremos 
provocar os 

preceptores para 
que eles busquem 
nessas ferramentas 

respostas às 
questões de 

educação que 
estão enfrentando 

na pandemia”

 Marcelo Guerra
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Acontece SBOT 

SBOT tem evento exclusivo 
para acadêmicos de medicina

No dia 4 de maio, a Comissão de Ensino e 
Graduação da SBOT realizou a Jornada In-
terligas de Ortopedia, com o apoio do Co-

mitê Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Ortope-
dia e Traumatologia – CBLAOT.

O evento iniciou-se às 19h, com o Módulo I sobre 
semiologia ortopédica com os subtemas de orto-
pedia pediátrica, ombro e cotovelo, quadril, joelho, 
coluna e um bloco exclusivo para perguntas e res-
postas, finalizando às 21h.

Para este primeiro módulo, foram realizadas 
mais de 1500 inscrições e 1295 pessoas participa-
ram, reunindo, inclusive, interessados fora do Bra-
sil, que acompanharam o evento diretamente da 

Angola, Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Peru 
e Portugal.

De acordo com o presidente da comissão, Ni-
cola Archetti Neto, esse foi o primeiro encontro, 
mas a Comissão já está programando novos mó-
dulos para os meses seguintes. “É mais uma ação 
da SBOT na sua missão de ensino e treinamento e 
valorização da especialidade, fornecendo um con-
teúdo de alta qualidade, direcionado ao acadêmi-
co de medicina”, afirma.

Além disso, uma pesquisa realizada ao final do 
evento mostrou que 84% dos participantes acha-
ram o programa e sua duração excelentes e 100% 
declararam que o webinar atingiu sua expectativa.
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A rentabilidade em 12 meses do plano SBOTPrev continua na frente das principais referências do mercado entre os 
investimentos que priorizam a segurança dos investidores.

Nos 12 meses encerrados em 30/4/2021, o fundo de previdência dos médicos ortopedistas rendeu o dobro do CDI. 
Tudo isso com as ótimas vantagens tributárias de um plano de previdência que você já conhece.
 
Isso é resultado da confiança dos médicos e dos dirigentes da SBOT, junto com a experiência e a técnica dos nossos 
gestores. Estamos focados em formar uma reserva de segurança a longo prazo para os participantes do SBOTPrev.

SBOTPrev – Mais do que o dobro do CDI em 12 meses
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e fale com nossos parceiros especialistas 
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SBOT dá boas-vindas a 
aprovados no 50º TEOT

Desde 2018, a SBOT envia a seus novos mem-
bros, além do diploma e carta de requisi-
ção do título de especialista, um conjunto 

de artigos de boas-vindas. Para o secretário geral 
da SBOT, André Pedrinelli, a importância deste kit 
é marcar a entrada dos novos membros de uma 
maneira leve e gentil. “A SBOT encara isto como 
uma fase importante e nova na vida dos novos 
colegas, onde eles passam de residentes a orto-
pedistas plenos. Sendo a Sociedade uma parceira 
na vida associativa dos novos membros”, ressalta 
Pedrinelli. 

Esta é uma ação da SBOT e sua Comissão Jo-
vem Ortopedista - CJO, que segundo o presiden-
te da CJO, Pedro Giglio, para o jovem ortopedista 
ingressante na Sociedade, a aprovação no TEOT 
e associação como membro titular é uma gran-
de conquista, que marca anos de dedicação e 

sacrifício. “Da mesma forma, para a nós, é um privi-
légio receber esses jovens altamente capacitados 
e estar próximo deles nas próximas etapas: R4, es-
pecialização, início da carreira e ao longo de toda 
sua vida profissional”, acrescenta Giglio. 

O kit serve para marcar esse momento de forma 
oficial, além ofertar pequenos itens como o cor-
dão para crachá, caneta, máscara e porta álcool 
gel, com a marca da Sociedade. “Vemos os orto-
pedistas usando esses itens da mesma forma que 
usamos os símbolos de nossas escolas ou times 
esportivos: com orgulho e senso de pertencimen-
to. Por último, um folder sobre a CJO, convidando 
o novo associado a usar a Comissão como uma 
ponte entre ele e a Sociedade, colocando a Comis-
são e seus membros à disposição para ouvi-los”, 
conclui o presidente da CJO. 

“Desejamos um grande futuro! A SBOT 
estará sempre ao lado dos seus associados, 

para facilitar o exercício profissional e a 
constante atualização educacional”

André Pedrinelli, secretário-geral da SBOT
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Capa

50º TEOT: desafio, ineditismo, 
expectativa e sucesso

O exame de Título de Especialista em Orto-
pedia e Traumatologia (TEOT) completou 
50 anos em 2021 e devido às condições da 

pandemia da Covid-19, a 50ª edição contou com 
sua inédita realização online para mais de 1200 
candidatos. 

A prova foi estruturada pela Fundação de Desen-
volvimento da Pesquisa (Fundep) e a Comissão de 
ensino e treinamento (CET), e contou com uma di-
visão de prova teórica e prova teórico-prática, que 
respectivamente tinham 80 questões, das 12h às 
15h, e 20 questões, no período das 16h às 18h. 

Desta forma, o 50º TEOT aconteceu no dia 26 
de fevereiro, reunindo a CET juntamente com os 
ex-membros da comissão, em São Paulo, em um 
QG no Hotel Intercontinental para acompanhar e 
fiscalizar o decorrer do exame. 

QG no Hotel Intercontinental para acompanhar e fiscalizar o decorrer do exame

Ricardo Canquerini, presidente da CET em 2021 

Jornal da SBOT - Mar/Abr 2021 10



Segundo o presidente da CET, Ricardo Canqueri-
ni, os candidatos eram distribuídos em salas, cada 
sala com 30 candidatos tinha um monitor contra-
tado pela Fundep para passar as informações de 
segurança, conversar em tempo real com o candi-
dato e fazer autorizações e bloqueios nas provas. 
“Em São Paulo, tínhamos 24 monitores, membros 
ou ex-membros da CET, para acompanhar em 
tempo real, além da monitoria da Fundep”, afirma 
Canquerini. 

Assim como para a Comissão Organizadora ha-
via uma expectativa sobre o desafio de realizar 
o exame online, também existia este sentimento 
para seus candidatos. Felipe Leão diz que quan-
do soube que a prova não seria presencial sentiu 
um misto de surpresa com incerteza. “O modelo 
presencial da prova da SBOT sempre foi reconhe-
cido por ser um dos mais bens realizados, efetivos 
e respeitados exame de especialidade médica do 
Brasil e o modelo online trazia muita dúvida quan-
to a preparação e qualidade do teste”, conta Leão. 

Já para Bernardo Lopes Crisostomo, mesmo 
com mudança de formato de prova sua persistên-
cia foi o foco nos estudos e na execução de provas 
anteriores. Mas, que a maior dificuldade na prova 
foi não poder trafegar pelas questões. Já que o 50º 
TEOT tinha a regra que uma vez que respondesse 
a questão, não poderia voltar ou avançar sem res-
ponder.  “Eu que sou um candidato que sempre 
utiliza todo meu tempo de prova e sou o último a 
sair, para esse modelo tive o desafio de não poder 
variar as questões”, comenta. 

 �Da dedicação para a aprovação
Mesmo com a mudança para um molde nunca 

exercido anteriormente, as aprovações no geral ul-
trapassaram a porcentagem de 60%, mas que de 
acordo com o presidente da CET, visualizando o 
resultado da prova e as aprovações dos candida-
tos relacionados aos serviços credenciados da So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT), os números são um triunfo. 

“A prova é feita para avaliar os serviços SBOT 
e nesse perfil os candidatos ultrapassam 80% de 
aprovação, assim nesse quesito consideramos que 
o 50º TEOT foi um sucesso, e consideramos ainda 
que a grande maioria dos serviços credenciados 
estão treinando adequadamente os residentes”, 
ressalta Canquerini. 

1º colocado no 50º TEOT

Para os candidatos, a preparação para o exame 
vem de uma contínua dedicação desde a residên-
cia médica. “Para o TEOT primeiramente baixei o 
edital da prova e analisei os livros de referência. 
Após isso, comecei a estudar por especialidade e 
sempre realizando muitas questões para fixar o as-
sunto”, confirma Leão.

E que após tanto esforço e foco, o resultado po-
sitivo era quase que a única opção, apesar de que 
Crisostomo não imaginava que alcançaria a clas-
sificação em primeiro. “Todos sabem na área de 
medicina que a prova de título de ortopedia é di-
ferente, para não dizer que é a mais difícil, dessa 
forma de fato eu não almejava ser o primeiro, mas 
não tinha muita dúvida que passaria”, comparti-
lha Bernardo sobre o sentimento de descobrir sua 
colocação. 

 �51º TEOT e a expectativa 
A prova de 2022 ainda segue com uma ex-

pectativa de retorno para o presencial, con-
forme explica Canquerini. A realização em 
Campinas dispensa comentários por ter uma 
qualidade ímpar e até ser exemplo para socie-
dades nacionais e internacionais. 

“A prova prática como realizamos em Cam-
pinas mensura adequadamente a qualidade e 
habilidade dos nossos candidatos que saem 
da residência. Assim a ideia é voltar para o 
presencial se as condições sanitárias permiti-
rem” conclui o presidente da CET. 
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O NINGUÉM !
João Ninguém não trabalha um só minuto

Mas joga sem ter vintém
E vive a fumar charuto

Esse João nunca se expôs ao perigo
Nunca teve um inimigo

Nunca teve opinião
(Noel Rosa)O NINGUÉM

Por Cláudio Santili 

Alguém muito além do Xerém!

Duas Caras- de Janus e De Bellona no Jardim no Palácio de Schönbrunn, em Viena.
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No começo ele é uma incógnita, não tem 
nome reconhecido e tem pouca identi-
dade com os componentes do grupo. 

Só aparece nas reuniões com grande número 
de participantes. Na “foto geral” do grupo, 
está sempre diluído na multidão, com aquele 
sorriso amarelo. Sempre conta com uma certa 
serendipidade!

No passado era conhecido como “bicão”. En-
trava nas festas “de costas”, saía de frente. Sem-
pre apontando para o outro lado, para desviar a 
atenção.

-Mas quem é ele?? Perguntavam!

-Não sei! Chegou aí com o fulano! Respondiam 
outros.

Sem qualquer tipo de empatia com quem quer 
que seja, o ninguém se aproxima, se infiltra e se es-
tabelece no grupo sem nada entregar, de pessoal. 
Sem perder tempo, logo localiza os mais suscep-
tíveis ao seu poder de convencimento. Ele é um 
camaleão, tanto nas imagens quanto nas opiniões 
pautadas no grupo.

Primeiro dá uma badalada no ego do “target” e 
depois começa compartilhar das opiniões de algu-
mas vítimas, como todo predador. Até o “abraço 
e ataque final”. Não acontece só presencialmente. 
Nesta pandemia nós temos visto este tipo de ví-
bora, caçando incessantemente nas conversas das 
redes sociais e, de tempos em tempos, arriscando 
capitular mentes desavisadas.

O mundo cibernético está se mostrando mara-
vilhoso, principalmente nos tempos  de necessá-
rio isolamento social. Mas, e como sempre tem um 
“mas”, os desavisados que se cuidem.

O ninguém é sorrateiro, é ardiloso! Alicia os com-
ponentes do grupo, sendo cordato, educado e 
“politicamente correto”, destacando-se como “boa 
gente”! ---Ele é legal! Dizem alguns. 

Sem perceberem, muitos se juntam a ele e as-
sim o fortalecem no processo de convencimento 
de uma filosofia qualquer, uma corrente ideológica 
ou em opiniões quaisquer sobre um determinado 
tema. 

-“Ele é o cão!” Digo eu!

Pinta certa “notícia” no grupo de WhatsApp, ele 
de cara afirma, estigmatizando: é FAKE!! Mas as 

que não o agradam, quando checadas, são muitas 
vezes produzidas por grupos de ninguéns, como 
ele.

É tarado por rotular com adjetivos pesados os 
“inimigos”, os que pensam de maneira diferente 
da dele. Não consegue respeitá-los como pessoas 
com opiniões divergentes das suas e se questio-
nado, prontamente dispara sua verborreia destrui-
dora, porém sempre “travestido de alguém” infor-
mado e embasado em evidências científicas ou 
em dados da literatura. Costuma dizer:-Isto eu não 
estou falando da boca para fora, eu li no livro de 
história etc. etc. É fato! Afirma!

Eu diria:- Cuidado, ele mente!

Quando contrariado nas mídias sociais, se faz de 
vítima e não só ameaça, mas de forma efetiva e 
teatral, se retira do grupo, contando com o cons-
trangimento geral e a comoção dos simpatizantes 
mais vulneráveis.

-Mas enfim, do quê o ninguém falava?? Pergun-
tam-se entre si os remanescentes do grupo. Não 
há certeza em relação ao quê falava e menos 
ainda em relação à sua procedência. Todos sa-
bem que pertencia a uma determinada corrente, 
mas sempre foi sorrateiro, “comeu pelas bordas” 
e agora evaporou. É o moita! Não permite proxi-
midade! Quer distância! É o cara que atira a pedra 
na vidraça, mas só quando há multidão. Nunca no 
“tête-à-tête”.

O ninguém se faz de bacana. Sempre liso, não 
esbarra em coisa alguma. Tira o corpo fora e qua-
se nunca é identificado, pois quando perto disso, 
já foi, já era! “Sabonetão” sai sempre de fininho, 
como o inesquecível Beto Rockfeller, da década de 
60.  Mas este era do bem!

No contexto atual de incertezas e tempo prolon-
gado de isolamento provocados pela pandemia da 
Covid-19, ele vai se desgastando e é identificado. 
Assim, perde o “anonimato do ninguém” e não 
dura muito, os alguéns o cancelam.

O máximo de interatividade pessoal que restou, 
compartilhada com o grupo, foram as imagens e 
fotos repassadas no Zap, de pratos degustados 
em lugares paradisíacos. Tudo para parecer empá-
tico, moderno e viajado!

De verdadeiro mesmo, nada! Ou melhor, 
ninguém!
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Trauma Ortopédico  
 �Programa de Educação Continuada – Trauma 2021

 �Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico

Espaço dos Comitês

Foi lançado em abril desse ano o Programa de 
Educação Continuada do Trauma, uma série de 
cursos on-line, ao vivo e gratuitos para ortopedis-
tas e residentes de todo o Brasil que buscam atua-
lização e treinamento.

Serão 09 edições mensais, sendo duas no mês 
de outubro, transmitidas pela plataforma Zoom da 
SBOT, todas com a participação de renomados es-
pecialistas nacionais e internacionais. Os módulos 
são independentes, e a cada mês é possível se ins-
crever pelo site do Trauma www.otrauma.com.br.

O Módulo 2 será realizado no dia 28 de maio e 
abordará “Fraturas complexas da escápula: estra-
tégias de fixação”, com a participação dos convi-
dados internacionais Sean Nork (EUA) e Ezequiel 
Zaidenberg (Argentina).  Inscreva-se e participe! 

A programação completa de 2021 você também 
confere no site do Trauma.

Já estão abertas as inscrições para a edição 2022 do CBTO que será realizada em maio do ano que 
vem na cidade do Rio de Janeiro. A edição 2021 aconteceu 100% on-line com quatro dias de programa-
ção científica, de 19 a 22 de maio. A estrutura e a programação científica do CBTO 2022 já estão sendo 
elaboradas, e você pode se inscrever acessando o site do Trauma www.otrauma.com.br
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Desde o início do ano, a SBCOC está realizan-

do uma série de eventos online para manter o seu 

associado atualizado nos mais variados assuntos 

relacionados à Cirurgia de Ombro e Cotovelo. 

Dentre as atividades online, destaque para o We-

binar de Ensino e Treinamento para R4, que foi 

realizado no dia 22 de maio. Foi uma aula gratuita 

para atualização e educação em relação à Instabili-

dade do Ombro. Este foi o 1º webinar de uma série 

que está sendo organizada para os R4 em Cirurgia 

de Ombro e Cotovelo. 

Para acompanhar a agenda completa de even-

tos organizados/apoiados pela SBCOC, confira a 

agenda completa no site: www.sbcoc.org.br. 

Em junho acontecerá o III Curso de dor para Re-
sidentes, evento organizado pela SBOT em parce-
ria com o Comitê de Dor, e com apoio do Labora-
tório Cristália.

O evento será gratuito e exclusivo para residentes 
em Ortopedia e Traumatologia e acontecerá nos dias 
7, 14, 21 e 28 de junho, dividido em quatro módulos.

Cada dia terá um módulo separado por temas e 
ao fim do curso todos receberão certificados. Os 
temas são:

Pela primeira vez, devido a pandemia da CO-
VID-19, o Exame para Obtenção do Título de 
Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
de Ombro e Cotovelo será realizado no for-
mato online, no dia 29 de maio. A prova, que é 

Ombro e Cotovelo  
 �5º TECOC será realizado online 

 �SBCOC programa uma série de webinars visando a atualização do 
associado

Dor  
 �Programe-se para o III Curso de Dor para Residentes

voltada para os candidatos que ingressaram no 
R4 nos anos de 2019 e 2020, será composta por 
duas avaliações: uma prova teórica e uma pro-
va teórico-prática. Saiba mais: https://sbcoc.org.
br/5o-tecoc-confira-as-novas-informacoes/

 � Módulo 1 - Avaliação da Dor

 � Módulo 2 - Dor aguda

 � Módulo 3 - Dor crônica

 � Módulo 4 - Reabilitação em dor crônica

Para saber mais detalhes, fique de olho em nos-
sos canais de comunicação. Acompanhe nossas 
redes sociais e nosso site, todas as informações 
serão divulgadas por lá.

   @dorsbot         www.comitededor.com.br
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Sbrate 
 �SBRATE cria uma série de atividades científicas online

Cirurgia da Mão 
 �41º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão acontecerá em dezembro

SBRATE Científica, Artigos Comentados, e-S-
BRATE (vídeos de Técnicas Cirúrgicas), O Médico 
e o Monstro (podcast da SBRATE), são os progra-
mas idealizados pela Gestão 2021 da SBRATE com 
o intuito de levar o máximo de atualização e edu-
cação continuada aos seus associados e interessa-
dos pela Artroscopia e Traumatologia do Esporte. 

Além desses programas, a SBRATE também está 
realizando uma série de webinars com convidados 
renomados para discutir assuntos relacionados à 
Medicina do Esporte e à Traumatologia do Espor-
te. Em breve, todos os webinars estarão disponí-
veis no site. 

O próximo Webinar acontece no dia 22 de maio 
sobre tendinopatias, com presença de Nicolas 

Em dezembro deste ano, entre os dias 9 e 12, a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão realizará 
o 41º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, que 
acontecerá no Rio de Janeiro.

Os temas oficiais do evento são a mão infantil, 
nervo periférico, fratura do rádio distal, escafoide e 
tendão flexor. A programação científica será com-
posta por apresentações de cases, trabalhos cien-
tíficos, mesas redondas e debates. 

O Mão 2021 será realizado junto com dois con-
gressos internacionais, o 18º Congreso Latinoa-
mericano de Cirugía de la Mano e o 12º Congre-
so Latinoamericano de Terapeutas de la Mano. “A 
união destes três eventos certamente enriquecerá 

Espaço dos Comitês

Mafulli. Acesse o site da SBRATE: www.sbrate.com.
br para ter acesso a todas as atividades científicas 
desenvolvidas. Acompanhe também as redes so-
ciais da SBRATE (@sbrate.portal) que traz sempre 
novos conteúdos e informações!

o encontro. Especialistas de diferentes partes do 
mundo estarão em um só lugar, compartilhando 
suas experiências, os desafios da saúde na região 
em que atuam. Este Congresso é uma oportunida-
de ímpar de aperfeiçoamento profissional”, afirma 
o presidente da SBCM e presidente do 41º CBCM, 
Henrique de Barros Pinto Netto.

Este será o único evento da SBCM presencial 
neste ano que tem como proposta um resgate das 
interações pessoais e científicas presenciais. Todo 
o evento seguirá as exigências de segurança dos 
órgãos de saúde.

Para saber mais, acesse: www.mao2021.com.br. 
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Cirurgia do Joelho 
 �Prova da SBCJ tem 400 candidatos inscritos
A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho 

(SBCJ) recebeu a inscrição de 400 ortopedistas 
para a Prova de Título que será realizada no dia 
25 de junho de 2021 de forma online em virtude 
da pandemia, pois o 18° CBCJ foi adiado para abril 
de 2022. A Diretoria e a Comissão de Educação 
e Treinamento estão trabalhando na organização 
da prova, um novo desafio para todos diante do 
formato virtual.

A lista dos candidatos inscritos na prova está 
disponível no site da SBCJ (www.sbcj.org.br). Para 
contribuir com a preparação dos futuros mem-
bros, a SBCJ, juntamente com a Comissão de 
Apoio Científico, reiniciou no dia 19 de abril o Cur-
so Preparatório Online para R4, que ocorre às se-
gundas-feiras, das 20 às 21 horas. São duas aulas e 
a apresentação de um caso clínico abordando os 
temas que fazem parte do conteúdo da avaliação.

Eventos de atualização

Assim como em 2020, este ano a SBCJ vem 
promovendo e apoiando eventos de educação 
continuada online para manter as atividades de 
atualização voltadas aos sócios. Entre estas ações, 
estão webinars e as reuniões científicas mensais 
dos Grupos do Joelho das Regionais, sempre com 
apresentação de aulas e casos clínicos para dis-
cussão e interação dos participantes através de 
perguntas.

Todos os eventos da SBCJ são abertos aos ortope-
distas interessados em participar, bastando para isso 
acessar o link pelo site da Sociedade. Os eventos tam-
bém ficam gravados para quem perdeu ou quiser rever.

SBCJ Podcast

O Canal SBCJ Podcast é outra ação interessan-
te de atualização. Semanalmente, é publicado um 
novo episódio nas plataformas de podcast e no 
nosso site. A Comissão de Comunicação e Vídeos, 
criada este ano, é a responsável por essa atividade.

Estamos tralhando ao máximo para mantermos 
nossa Sociedade atuante e sempre em crescimento.

Sérgio Canuto – Presidente SBCJ

Cirurgia do Tornozelo e Pé 
 �ABTPé promove educação continuada por meio de cursos online
O agravamento da pandemia da Covid-19 tem 

impedido a realização de encontros presenciais, 
mas a promoção de atividades que propiciem a 
educação continuada não pode parar. O aperfei-
çoamento profissional de cirurgiões do tornozelo 
e pé é um dos pilares da ABTPé.

Neste sentido, a Associação continua com a 
mesma programação dos encontros do Clube do 
Pé – São Paulo e Brasil, mas realizados no formato 
online com uma audiência ainda maior do que ante-
riormente. “Os encontros online têm o mesmo nível 
científico e técnico dos encontros presenciais, mas 
permitem uma participação e interação maior, por 
possibilitar a participação de profissionais que es-
tão afastados dos grandes centros urbanos. A cada 

novo encontro, o número de associados aumenta, 
intensificando os debates de casos e aumentando 
a qualidade dos encontros”, afirma o presidente da 
ABTPé, José Antônio Veiga Sanhudo.

Além do Clube do Pé, os associados também po-
dem aprofundar seus conhecimentos através do 
PÉC – Programa de Educação Continuada da ABT-
Pé, que por meio de videoaulas difunde a experiên-
cia de especialistas na investigação e tratamento 
de lesões diversas. O PÉC pode ser acessado por 
especialistas que não são membros da ABTPé, 
por meio de assinatura mensal, mas o programa 
conta também com uma sala de aulas abertas a 
quem tiver interesse. Acesse  www.abtpe.org.br  
e confira a programação!
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Asami 
 �Congresso Online da ASAMI Brasil

Cirurgia da Coluna 
 �SBC participa do XVI Congresso Virtual SILACO

No último dia 21 de abril, foi realizado o Con-
gresso Online da ASAMI BRASIL, com recorde 
de mais de 800 inscritos de todo o Brasil e Amé-
rica Latina. Ricos debates sobre cirurgia recons-
trutora foram marcados com as presenças dos 
convidados internacionais Mark Eidelman/Hai-
fa, Israel, e Peter Calder/Londres, Reino Unido, 
Rainer Baumgart/Munique, Alemanha, Anthony 
Cooper/Vancouver, Canadá, e Levent Eralp/
Istambul, Turquia. Também vários convidados 
nacionais discutiram temas como alongamento 
estético, hemimelia tibial, pé torto inveterado, 
falhas ósseas e conversão para síntese interna 
em reconstrução. Após a programação científi-
ca, foi realizada Assembleia Geral Ordinária da 
entidade que elegeu as diretorias dos anos 2022 
e 2023, lideradas por Guilherme Pasolini Gaiarsa 

Com plateia online, a Sociedade Brasileira de 
Coluna participou do XVI Congresso Virtual SI-
LACO 2021

A atividade científica da SBC ocorreu no dia 29 
de abril, no “Simpósio Brasil – Colômbia”, que trou-
xe abordagens do tema “Degenerativa Lumbar: 
Manejo Endoscópico y Mínima Invasiva”. 

 Os palestrantes e membros da SBC foram os or-
topedistas de coluna Robert Meves, Alberto Ofe-
nhejm Gotfryd, João Paulo Machado Bergamaschi, 
e Rodrigo Augusto do Amaral. Eles apresentaram 
quatro tópicos durante  60 minutos de discussões, 

e Rodrigo Mota Pacheco Fernandes, respectiva-
mente. O próximo Congresso Brasileiro de Re-
construção e Alongamento Ósseo será realiza-
do em abril de 2023, na cidade de Florianópolis, 
Santa Catarina.

no Simpósio. Robert Meves e Jorge F. Ramirez 
(Colômbia) foram os coordenadores da telecon-
ferência, com transmissão online para inscritos no 
evento.

O evento ocorreu nos dias 29 de abril a 01 de 
maio de 2021, promoção da da SILACO – Sociedad 
Ibero Latinoamericana de Columna.

A entidade foi criada em 1991, com o objetivo 
de estreitar vínculos entre os países membros e 
manter intercâmbio científico entre Sociedades de 
Coluna e Comitês de Coluna de países latino-ame-
ricanos e a Espanha.

Peter Calder e Mark Eidelman enriqueceram o 
debate no congresso da ASAMI 
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Quadril    
 �XIX Congresso Brasileiro do Quadril será virtual, de 8 a 10 de setembro

Precedido pela prova de Título de Aspirante a 
Associado da SBQ – TAE -, o congresso bianual da 
Sociedade Brasileira do Quadril será de 8 a 10 de 
setembro.  O Congresso será gratuito para todos 
os membros quites e, segundo o presidente Gian-
carlo Polesello, cumprirá quatro exigências esta-
tutárias: prova para acesso aos novos associados,  
assembleia geral ordinária, eleição da próxima Di-
retoria e aprovação das atualizações do estatuto.

A expectativa é que o evento reúna perto de mil 
participantes e, apesar do prazo curto para sua 
organização dada a decisão que teve que ser to-
mada de última hora, contará com participantes 
internacionais. 

Duas salas de palestras funcionarão simultanea-
mente, além de simpósios promovidos por patro-
cinadores. Haverá  uma exposição com estandes 
virtuais nos quais o congressista poderá navegar 
livremente, bem como espaço para apresentação 
dos pôsteres de temas livres, inclusive com apre-
sentação oral, explica o presidente do Congresso, 
Guydo Marques Horta Duarte.  

“O tempo para montagem do evento ficou curto”, 
explica Guydo, porque a SBQ tinha programado o 
congresso presencial para Belo Horizonte. Com o 
prolongamento da epidemia ficou patente que a 
necessidade do distanciamento social continuaria 
em vigor no segundo semestre. Assim a Diretoria 
decidiu fazer o congresso de forma virtual.

A prova de acesso à sociedade será realizada 
na véspera da abertura do Congresso, explica o 
presidente da Comissão de Educação Continua-
da – CEC, Marco Giordano. Será teórico-prática em 
duas etapas, com os candidatos distribuídos em 
cinco salas com até 30 especializandos em cada, 
que responderão a cem perguntas de múltipla 
escolha. 

Após intervalo, na mesma manhã, será feita pro-
va que constará da apresentação de casos clínicos, 

que visa substituir a prova oral presencial. Cada 
caso dará ensejo a quatro questões com respostas 
de múltipla escolha. Giordano conta que no início 
de maio todas as questões foram definidas numa 
reunião presencial para garantia de sigilo, realiza-
da em São Paulo pela Comissão da CEC, integra-
da por José Milton Pelloso, Thiago Busato, Bruno 
Roos, Anderson Freitas, Hilton Barros e Bruno 
Jannarelli.

Tanto para a realização da prova como para a 
eleição da nova Diretoria, Conselho Fiscal e Regio-
nais, os integrantes da Comissão de Tecnologia da 
Informação, Anderson Freitas, André Wever e Thia-
go Busato pesquisaram as empresas do setor e as 
ferramentas que atendiam às várias demandas. 

A seleção final foi feita entre seis empresas que 
oferecem programas capazes de atender às neces-
sidades de comprovação do direito de voto, sigilo 
da votação, controle da prova de título, tabulação 
de respostas, além de possibilidade de palestras 
simultâneas com possibilidade de que os congres-
sistas façam perguntas aos palestrantes. 

A montagem da grade de palestras está avança-
da. Quem a organiza é o diretor científico, Ricardo 
Horta, juntamente com o presidente do congresso, 
o presidente da CEC e os presidentes das Comis-
sões de Cirurgia Preservadora do Quadril, Marce-
lo Queiroz e o da Comissão de Trauma, Mustafá 
Zoghbi. “Selecionamos os temas mais importan-
tes, os emergentes e aqueles que merecem mais 
discussão”, explica Ricardo Horta.

“O Congresso não será apenas uma atividade 
científica, mas um congresso tão completo como 
os 18 que o precederam”, espera Guydo Horta. O 
fato de ser virtual é um obstáculo que estamos 
tentando ultrapassar com a organização e a de-
dicação tradicional dos associados e diretores. A 
expectativa do presidente do Congresso é que, 
apesar destas dificuldades, o XIX Congresso deve-
rá ser um evento de altíssimo nível. 
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Oncologia Ortopédica 
 �Ações - Comitê de Oncologia Ortopédica SBOT/Associação Brasileira 
de Oncologia Ortopédica Gestão 2019-2021

Por Prof. Dr. Alex Guedes

Em 1º de maio de 2021 - excepcionalmente aos 
dois anos e quatro meses de mandato, termina-
mos a gestão do Comitê de Oncologia Ortopédica 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia (COO-SBOT) e da Associação Brasileira de 
Oncologia Ortopédica (ABOO), com o sentimento 
de DEVER CUMPRIDO.

Foi um período de proveitoso trabalho, de certa 
forma afetado pela pandemia da COVID-19, mas 
logrando avanços na organização ao nosso Comi-
tê/Associação, em sua busca pela excelência nos 
processos internos e projeção institucional nos 
âmbitos nacional e internacional.

Dentre as realizações, listamos:

 � Novo organograma (definido na AGO de novem-
bro de 2018 por proposta aprovada do Prof. Alex 
Guedes, implementado pela primeira vez em 
2019), composto por Diretoria Executiva (Presi-
dente, Vice-presidente, Secretário Geral, 1.º Secre-
tário, 2.º Secretário, 1.º Tesoureiro, 2.º Tesoureiro, 
Diretor Científico, Diretor de Marketing, Diretor 
de Relacionamento com Serviços Credenciados, 
Diretor de Assuntos Internacionais), Comissão de 
Ensino e Treinamento (CET-ABOO), Comissão de 
Educação Continuada (CEC-ABOO), Comissão 
de Estatuto e Regimento (CER-ABOO) e Comis-
são de Defesa Profissional (CDP-ABOO) – esta 
nova composição permitiu ampliar e aprofundar 
sobremaneira as ações institucionais da ABOO;

 � Apoio institucional a diversos Eventos: ORTO-
-ONCO CURSO, Simpósio Interinstitucional 2019 
(Santa Casa de São Paulo), Next Frontiers to 
Cure Cancer (AC Camargo Cancer Center), Dis-
cussões de Casos do Instituto Nacional de Trau-
mato-Ortopedia (INTO), CBOT 2019 e CBOT Vir-
tual 2020; 

 � 1st Musculoskeletal Oncology Course realizado no 
Brasil (18-19/10/2019) mediante convênio cele-
brado entre a ABOO e a Universitá Degli Studi di 
Padova, 1.º Evento organizado pela CEC-ABOO 
(Conduzido pelos Professores Marcelo Bragança 
dos Reis Oliveira, Alex Guedes & Pietro Ruggieri);

 � Ciclo de Webinars mensais TUMORES ÓSSEOS 
E DE PARTES MOLES organizados pela ABOO 
e pela Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) 
e dirigido especialmente aos residentes das 
áreas afins (Conduzido pela Dr.ª Suely Akiko 
Nakagawa);

 � Organização da grade programática em con-
junto com outras subespecialidades no CBOT 
2019 e no CBOT Virtual 2020 (Prof. Maurício 
Etchebehere);

 � Realização de quatro assembleias, duas ordiná-
rias (uma delas virtual) e duas extraordinárias 
(ambas virtuais) com a definição de importantes 
encaminhamentos da ABOO;

 � Proposta de Criação (Prof. Alex Guedes) e Apro-
vação do “Dia do Oncologista Ortopédico”, na 
data alusiva à criação do Comitê de Tumores 
Musculoesqueléticos da SBOT (14/08/1988) – 
comemorado pela primeira vez no ano de 2020;

 � Proposta de Criação (Prof. Alex Guedes) e Apro-
vação do “Grupo Brasileiro de Pesquisa em On-
cologia Ortopédica” (CBPOO); 

 � Participação efetiva do COO-SBOT no “Projeto 
Consensos” da SBOT, com a definição de sete 
consensos em Oncologia Ortopédica a serem 
publicados sob a forma de artigos e de capítulos 
em livro-texto;

 � Aprovação do acordo cooperativo científico com 
a Sociedade Brasileira de Cancerologia;

 � Participação ativa no projeto “Portes SBOT” com 
a criação da tabela de Oncologia Ortopédica;

 � Participação nas discussões e encaminhamento 
de sugestões de mudanças na tabela SIGTAP/
SUS para Oncologia Ortopédica ao Ministério da 
Saúde (três idas a Brasília). A atuação marcan-
te da ABOO culminou com o convite da Gestão 
SBOT 2019 para integrarmos a sua Comissão de 
Defesa Profissional;

 � Participação do COO-SBOT na recém-criada Co-
missão de Infecção Musculoesquelética da SBOT;
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 � Participação do COO-SBOT no recém-criado 
Comitê de Dor da SBOT;

 � Eleição de três novos Membros Eméritos da 
ABOO (Prof. Antônio Marcelo Gonçalves de Sou-
za, Dr. Eduardo Antonio Bertacchi Uvo e o Dr. 
Francisco Sylvestre Godinho); 

 � Indicação, aprovação e diplomação dos primei-
ros seis Corresponding Members da ABOO: An-
drea Angelini, Antonella Brunello, Douglas Let-
son, Kristy Weber, Marilyn Bui e Pietro Ruggieri; 

 � Resgate histórico da composição das Diretorias do 
Comitê de Tumores Musculoesqueléticos da SBOT 
(CTME-SBOT), hoje COO-SBOT, e da ABOO;

 � Saída estratégica da ABOO do âmbito da So-
ciedad Latinoamericana de Tumores Musculoes-
queléticos (SLATME) – por sua trajetória, número 
de sócios (representando quase dois terços dos 
integrantes da SLATME), além da tradição cien-
tífica, a ABOO reúne as condições para traçar o 
seu destino com atuação forte e independente, 
livre para realizar convênios com outras associa-
ções estrangeiras afins;

 � Atualização do Estatuto e criação e aprovação 
do 1.º Regimento Interno da ABOO;

 � Criação e aprovação da nova logomarca da 
ABOO, buscando padronizar a identidade da Ins-
tituição e adequando-a à utilização em todos os 
tipos de mídia;

 � Celebração dos contratos para a publicação dos 
dois primeiros livros-texto chancelados pela ABOO;

 � Criação e viabilização mediante patrocínios do 
1.º Programa de Educação Continuada da ABOO, 
definido para o biênio 2021-2022; 

 � Criação e desenvolvimento do 1.º site institucio-
nal da ABOO;

Ficamos, todos, felizes com os resultados alcan-
çados, apesar de não termos realizado o Congres-
so Brasileiro de Oncologia Ortopédica (CBOO) em 
2020, nosso Evento maior - adiado três vezes e, 
por final, cancelado. O webinar “Encontro Digi-
tal”, realizado no dia 01 de maio de 2021 marcou 
o encerramento da gestão 2019-2021 e o início da 
gestão 2021-2022, que será conduzida pelo Prof. 
Edgard Eduard Engel. 

Gestão 2019-2021: 

 � Presidente: Alex Guedes

 � Vice-Presidente: Rodrigo de Andrade Gandra 
Peixoto

 � Secretária Geral: Bruna Buscharino

 � 1º Secretário: Daniel César Seguel Rebolledo

 � 2º Secretário: Marcelo Bragança dos Reis Oliveira

 � 1º Tesoureiro: Osvaldo André Serafini

 � 2º Tesoureiro: Fernando Brasil do Couto Filho

 � Diretor Científico: Maurício Etchebehere

 � Diretor de Comunicação e Marketing: André Luiz 
Steiner Stellet

 � Diretor de Relações Internacionais: Eduardo Sa-
dao Yonamine

 � Diretor de Relacionamento Serviços Credencia-
dos: Edgard Eduard Engel

Comissão de Ensino e Treinamento

 � Presidente: Alejandro Enzo Cassone

 � Membros: André Mathias Baptista, Edgard 
Eduard Engel, Eduardo Sadao Yonamine, Gusta-
vo Sampaio de Souza Leão, Suely Akiko Nakaga-
wa, Pablo Moura de Andrade Lima, Luiz Eduardo 
Moreira Teixeira, Adriano Jander.  

Comissão de Educação Continuada

 � Presidente: Marcelo Bragança dos Reis Oliveira

 � Membros: André Luís Lopes Gomes de Siqueira, 
Antônio Marcelo Gonçalves de Souza, Dan Carai 
Maia Viola, Gustavo Sobral de Carvalho, Ricar-
do Gehrke Becker, Rodrigo de Andrade Gandra 
Peixoto 

Comissão de Estatuto e Regimento

 � Presidente: Fernando Brasil do Couto Filho

 � Membros: André Ferrari de França Camargo, 
Bruno Garcia Barreto, José Augusto Sá Lopes, 
Ronaldo Rego Rodrigues, Rodrigo de Farias Car-
doso, Saulo Garzedim Freire.

Comissão de Defesa Profissional

 � Presidente: Alex Guedes

 � Membros: André Mathias Baptista, Eduardo 
Areas Toller, Eduardo Sadao Yonamine, Glau-
co José Pauka Mello, Roberto Reggiani, Walter 
Meohas.
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História da Ortopedia

George Bitar e o despertar da 
Defesa Profissional na SBOT

Por Osvandré Lech

O texto é uma adaptação daquele escrito 
pelo colega ortopedista e advogado Fer-
nando Ribeiro de Oliveira, de Curitiba, 

presidente da Comissão de Dignidade e Valori-
zação Profissional (Defesa Profissional, Ética e 
Honorários) enviado no início de 2021 para a AMB.  

Houve um tempo em que no Brasil, a população 
era basicamente atendida pelo sistema público de 
saúde ou de forma particular. Cada médico definia 
os valores de suas consultas e de seus honorários, 
como um bom profissional liberal que era. Em 1988, 
a Constituição Federal Brasileira determina que é 
dever do Estado garantir saúde a toda a popula-
ção, cria o SUS e fica aberto espaço para a Saú-
de Suplementar, que foi se estruturando a partir 
de 1989 no Governo Collor. O país mergulhava em 
grave inflação, ninguém tinha parâmetros de valo-
res e os planos faziam o que bem entendiam com 
o pagamento aos médicos. Às pressas foi criada 
uma referência monetária para o setor chamada 
de CH, (Coeficiente de Honorários) e as entida-
des médicas criaram as suas tabelas próprias  para 
orientar as negociações. Com isso, as sociedades 

George Bitar nos tempos 
de militância da Defesa 

Profissional na SBOT

O encontro de duas gerações 
da defesa profissional: Robson 
Azevedo e George Bitar, sob 

o olhar satisfeito do filho, 
Rogério Bitar 

Mérito Ortopédico Brasileiro 
Nicolas Andry, quadro 

permanente na sede da SBOT

de especialidades passaram a se organizar e cria-
ram as Comissões de Honorários que depois vi-
riam a se chamar de Defesa Profissional. 

A SBOT foi pioneira nacional dessa luta e não se 
pode falar no assunto sem mencionar o Prof. Dr. 
George Bitar, de Santos, SP, que em 1987 assumiu 
a Comissão de Dignidade Profissional da SBOT, 
cargo que exerceu durante 14 diretorias. Um re-
corde!  Durante esses anos, Bitar foi um motivador 
nato, pois tratava de um tema novo na ortopedia. 
Os líderes nem sempre compreendiam a sua men-
sagem, pois seus ganhos vinham de cargos univer-
sitários e da clínica privada e o ortopedista “co-
mum” estava ainda distante e desinformado deste 
novo conceito. Falando muitas vezes para plateias 
esvaziadas em congressos, Bitar manteve a luta em 
muitas frentes buscando a adesão dos seus iguais. 
Uma das suas notáveis contribuições foi a criação 
da Central de Convênios da SBOT, em 1995. 

Com o plano Real e o fim da inflação, o ortopedis-
ta conseguiu dimensionar o tamanho do prejuízo e 
o quanto o seu trabalho deixou de ser valorizado... 
passamos a ganhar muito menos! O CH ficou muito 
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defasado e as negociações levaram à implanta-
ção da CBHPM em 2003, onde a SBOT teve papel 
de destaque, incluindo a reunião histórica com o 
presidente do Senado Federal José Sarney, com 
a finalidade de agilizar a votação no congresso do 
Projeto de Lei (PL) que implantaria a CBHPM.  A 
SBOT, cada vez mais ágil, enviou exemplares da 
nova tabela para cada regional afim de intensificar 
os esforços pela sua implantação em nível nacional.

A SBOT foi novamente pioneira na classe médica 
na mobilização dos associados e criou o Conse-
lho Nacional de Defesa Profissional, com represen-
tantes de todos os estados brasileiros. Assim, em 
2004, pela primeira vez, os líderes das principais 
entidades médicas e parlamentares ligados à área 
da saúde foram convidados para discutir ações em 
defesa dos médicos. George Bitar via finalmente a 
sua ideia conseguir eco e se manteve à frente da 
defesa profissional até 2007. O seu legado foi se-
guido por Robson Azevedo, de Goiânia, GO, que 
esteve no cargo pelos próximos sete anos.  

O Fórum de Defesa Profissional de março de 2007 
com participação nacional foi a evolução natural da 
luta iniciada por Bitar.  Nesse período houve o enten-
dimento de que a SBOT só seria forte se as regionais 
fossem fortes também na defesa profissional, pois 
cada estado do Brasil possui uma realidade diferen-
te. Desta forma, a SBOT esteve presente em todas 
as regionais - algumas mais de uma vez - levando 
orientações de enfrentamento nas negociações com 
as operadoras de planos de saúde. A valorização 
do trabalho médico passa a ser observado e, nova-
mente, a participação da SBOT na aprovação da Lei 

do Ato Médico foi extremamente decisiva e contou 
com a participação dos ortopedistas congressistas 
Ronaldo Caiado e Luiz Henrique Mandetta. 

No aperfeiçoamento do modelo, os CBOTs pas-
saram a ter horário único para a defesa profissional  
sem concorrer com as atividades cientificas. Nesta 
fase a plateia já estava lotada e participativa.  O 
tema foi ampliado nas regionais com Fóruns e me-
sas redondas. A SBOT coloca a defesa profissio-
nal na pauta através da presença da Comissão nas 
reuniões de diretoria, o que acelerava o processo 
deliberativo e a divulgação das ações através das 
plataformas de comunicação. 

Em 2011, os criadores do Mérito Ortopédico 
Brasileiro Nicolas Andry não tiveram nenhuma 
dificuldade em indicar por consenso e aclamação 
o nome de George Bitar como o primeiro reci-
piendário do maior prêmio que a SBOT concede 
àqueles líderes que se destacaram nas atividades 
científicas e institucionais da entidade. 

Durante o 40º TEOT, em 2011, George Bitar re-
cebeu o diploma de Mérito Ortopédico Brasileiro 
Nicolas Andry das mãos do presidente da SBOT, 
Osvandré Lech, do presidente da Comissão de 
Dignidade e Defesa Profissional, Robson Azevedo, 
e do seu filho, também ortopedista, Rogério Bitar. 
Foi o coroamento de um trabalho muitas vezes si-
lencioso, mas de extrema relevância e que estimu-
lou outros colegas a também entrarem na luta em 
prol de uma SBOT cada vez mais forte. 

George Bitar, em nome de todos os nossos pares, 
agradeço mais uma vez pela sua impressionante 
luta em prol da dignidade da ortopedia brasileira. 

Capa da Primeira edição do 
Jornal da SBOT em 1995. 

Defesa Profissional e George 
Bitar na capa

Primeira edição do Jornal 
da SBOT em 1995 e a defesa 
ferrenha pela manutenção 
do pagamento justo pelo 
trabalho do ortopedista

Primeira edição do Jornal da 
SBOT em 1995 com temas 
de Defesa Profissional e 

Honorários Médicos
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A SBOT-SP acaba de abrir as inscrições para a 5ª 
Jornada de Residentes que neste ano acontecerá 
online nos dias 13 e 14 de agosto de 2021. O evento, 
já tradicional no calendário de educação continua-
da da SBOT-SP, é aberto e gratuito para todos os 
residentes do Brasil. 

Confira a programação completa no site da SBO-
T-SP e faça também a sua inscrição. Basta acessar: 
www.sbotsp.org.br.

A SBOT-PR valoriza muito a educação continuada e 
o ensino compartilhado. Dessa forma, diversos eventos 
foram promovidos pela Comissão de Educação Conti-
nuada (CEC-PR) no formato de mesas redondas on-li-
ne compostas por ortopedistas de todo o Estado para 
discussão de temas das especialidades. Os chamados 
“Carrosséis da Ortopedia” aconteceram com altos níveis 
de discussões e trocas de experiências entre os colegas.

Por sua vez, a Comissão de Ensino e Treinamento (CE-
T-PR) organizou o “Carrossel dos Residentes”, oportu-
nizando aos residentes a participação em um processo 
colaborativo, dinâmico e ativo na sua formação profis-
sional e colocando-os em contato com experientes or-
topedistas em cinco temas: fraturas da pelve, fratura do 
úmero proximal, epifisiolise, dorso curvo e doença de Scheuermann e fraturas do rádio distal. 

Além disso, a SBOT-PR iniciou a divulgação do projeto “Ortopedia Segura”, voltado para informação da 
população geral por meio de vídeos educacionais criados pelos ortopedistas. Segundo o presidente da 
gestão 2021 da SBOT-PR, Fabiano Kupczik, “o intuito deste projeto é passar informações ortopédicas de 
caráter preventivo e orientações de atividades físicas de modo simples e direto ao público leigo, aproxi-
mando-o da nossa sociedade por meio das redes sociais”.

São Paulo  
 �Estão abertas as inscrições para a 
5ª Jornada de Residentes

Paraná  
 �SBOT-PR prioriza atividades cien-
tíficas e conteúdo para o público 
leigo

Espaço das Regionais

Informativos de divulgação dos Carrosséis 
da Ortopedia e Carrossel dos Residentes da 

SBOT-PR
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Bahia  
 � SBOT-BA realiza diversos 
webinars

A regional baiana também planeja uma campa-
nha para ajudar  uma entidade beneficente

A SBOT-BA tem trabalhado intensamente na produ-
ção de diversos Webinars, com o intuito de levar conhe-
cimento aos profissionais da Ortopedia e Traumatologia. 

Entre os diversos conteúdos já promovidos com 
participantes de renome nacional, está o Webinar 
Quadril, realizado em 25 de fevereiro, que teve o 
tema: Cross Fire – Evidências sobre Acessos Ci-
rúrgicos em Artroplastia do Quadril. Uma semana 
depois, já no mês de março, o Webinar Osteome-
tabólica e Dor, realizado no dia 3, contou com os 
temas: Fratura proximal do fêmur por fragilidade 
óssea e Manejo individualizado da dor crônica.

Ainda em março, no dia 16, um novo Webinar Os-
teometabólica e Dor, teve como temas: Prevenção 

secundária de fratura - Como criar um Serviço de 
prevenção e Dor no idoso. Já em abril, o Webinar 
Joelho, realizado no dia 14, contou com o tema: 
Lesões da cartilagem do joelho: tratamento atual. 
Encerrando o mês, no dia 28, outro Webinar Joe-
lho foi realizado, mas desta vez, sobre: Atualiza-
ção do tratamento cirúrgico das lesões do LCA, 
LCM e LAL.

Já em maio, iniciando as produções do mês, em 
que quatro Webinars serão realizados, o Webinar 
Ombro, realizado no dia 11, contou com o tema: 
Atualização no tratamento das patologias do 
manguito rotador.

Agora a SBOT Bahia está planejando uma cam-
panha de arrecadação de doações para uma enti-
dade filantrópica.

Santa Catarina    
 � Eventos científicos virtuais da SBOT-
-SC aproximam e congregam ortope-
distas e traumatologistas

A SBOT Santa Catarina, como a maioria das en-
tidades, adaptou e transformou suas atividades 
após o início da pandemia e, em especial neste ano 
de 2021, tem promovido eventos científicos virtuais 
com grande sucesso. “No início, ficamos até mes-
mo surpresos com o grande número de colegas 
que participam e interagem conosco por meio vir-
tual, mas está claro que este é um novo momento 
para todos os médicos, que buscam a atualização 
em suas áreas”, avalia o presidente Henrique Ay-
zemberg, que assumiu em janeiro com a meta de 
preparar a SBOT-SC para os novos tempos.

Também o diretor científico, Luis Fernando Fun-
chal, está satisfeito com a imensa participação, 
que inclui ortopedistas e traumatologistas de 
vários estados e até mesmo de países vizinhos. 

“Claro que o excelente nível dos palestrantes, que 
trazem temas relevantes para a nossa área e ge-
nerosamente transmitem o seu conhecimento são 
fundamentais para o sucesso atingido”, avalia Fun-
chal, ao destacar o fato de que mesmo com temas 
tão específicos, o número de participantes tem 
crescido a cada encontro.

A programação da SBOT-SC, que está disponível 
no site www.sbotsc.org.br, inclui dezenas de reu-
niões científicas e cursos de educação continuada, 
além de mesas-redondas para debates, com even-
tos agendados até o final do ano, todos pela pla-
taforma Zoom.
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Espaço das Regionais

Mesmo em tempos de pan-
demia, a produção científica de 
membros da SBOT-DF segue 
seu nível de excelência. Desta-
camos aqui recente publicação, 
realizada em maio de 2021, na 
conceituada revista interna-
cional SPINE, referência mun-
dial em patologias da coluna 
vertebral. O artigo intitulado 
Thoracolumbar Burst Fracture: 
McCormack Load-sharing Clas-
sification: Systematic Review 
and Single-arm Meta-analysis, 
de autoria dos ortopedistas Éri-
ko Filgueira e colaboradores, é 
uma publicação que aborda o 
tratamento da fratura explosão 
toracolombar através de revisão 

Distrito Federal  
 �Destaque para produção científica da SBOT-DF

Ériko Filgueira, autor do artigo 
recém-publicado na revista Spine

Presidente da SBOT-RJ, Luis Marcelo Malta 
e a coordenadora pedagógica da Escola 

Dom, Viviane Amorim

sistemática de literatura e ajuda 
na orientação sobre o tratamen-
to dessa patologia, sendo classi-
ficado como nível de evidência 1 
pelo periódico.  

Esse trabalho foi realizado no 
Hospital de Base do Distrito Fe-
deral e na Faculdade de ciências 
Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e promove uma mudança 
no entendimento para o trata-
mento da fratura explosão. O re-
conhecimento da relevância da 
publicação, com sua metodologia 
exemplar, veio logo a seguir, com 
premiação pela Sociedade Ibero-
latinoamericana de coluna com 
segundo melhor tema durante o 
XVI Congresso SILACO 2021.

No dia 30 de abril, a SBOT-RJ doou 80 cestas 
básicas para a Escola Dom Cipriano Chagas, em 
Botafogo, que atende 200 crianças entre 3 e 11 
anos, moradoras de áreas de conflitos da Zona Sul 
do Rio. A instituição realiza desde o início da pan-
demia uma campanha para levar cestas básicas e 
kits de higienes para famílias dos alunos.

A doação foi resultado de uma campanha, bati-
zada de “Corrente do Bem”, que foi realizada entre 
os meses de março e abril com os membros da 
SBOT-RJ, que contribuíram financeiramente para 
viabilizar a ação. 

O presidente da SBOT-RJ, Luis Marcelo de Aze-
vedo Malta, esteve na sede da Instituição e acom-
panhado da coordenadora pedagógica, Viviane 
Amorim, conheceu as instalações da Escola. Ele 

Rio de Janeiro  
 �SBOT-RJ realiza doação de 80 
cestas básicas para escola Dom, 
em Botafogo

destacou que a ação só foi possível graças à cola-
boração de seus membros. “Gostaria de agradecer 
a todos que contribuíram. Sabemos que no univer-
so de famílias que se encontram em dificuldade 
essa é uma ajuda simbólica, mas que nos enche 
de orgulho e nos estimula cada vez mais a exercer 
nosso papel de ajuda enquanto Sociedade” , disse. 

A gestora da Escola Dom, Anna Gabriela Malta 
agradeceu a doação e fez um convite para que 
todos possam visitá-la. “Gostaria de agradecer e 
fazer um convite para que em 2022 vocês possam 
nos visitar e conhecer de perto as famílias que fo-
ram beneficiadas com essa doação.”, declarou. 

Para conhecer mais o trabalho desenvolvido pela 
instituição: https://www.escoladom.org.br/. 

A SBOT-DF parabeniza os au-
tores do trabalho (Ériko Gon-
çalves Filgueira, Aline Mizusaki 
Imoto, Robert Meves e Helbert 
Eustáquio Cardoso da Silva) e 
ressalta que o Distrito Federal 
segue como referência da Orto-
pedia Brasileira e centro forma-
dor de novos ortopedistas.
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 Rafael Leitão, Elzirene Marques, Christiane 
Muniz, Rômulo Moran, Leonardo Drumond 

e Eli Teles
João Paulo Tavares Linhares, Daniel Hardy 

e  Walter Costa

Campanha realizada pela Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) - Regional 
Ceará, através do projeto Sbot Solidária, conse-
guiu arrecadar o suficiente para a compra de 12 
capacetes Elmos e 12 válvulas PEEP (Pressão Posi-
tiva Expiratória no final da Expiração). 

As entregas aconteceram no final do mês de 
abril pela diretoria. Equipe formada por Rafael 
Leitão (tesoureiro), Christiane Muniz (vice-presi-
dente), Leonardo Drumond (presidente) e Eli Teles 
entregaram oito Elmos e oito Válvulas ao Hospi-
tal Distrital Edmilson Barros de Oliveira - Frotinha 
Messejana, em Fortaleza. Os equipamentos foram 
recebidos pela enfermeira Elzirene Marques, coor-
denadora da unidade Covid-19 e por Rômulo Mo-
rano, diretor clínico do hospital. 

Ceará  
 �Ortopedistas doam capacetes Elmos à rede pública do Ceará

João Paulo Tavares Linhares (membro do con-
selho Fiscal da Sbot), entregou quatro Elmos e 
quatro válvulas PEEP ao diretor geral do Hospital 
Regional Norte (HRN), localizado no município de 
Sobral, Daniel Hardy e ao Engenheiro Civil, Walter 
Costa. 

Os equipamentos serão usados no tratamento 
de pacientes acometidos com a Covid-19, pois re-
duz em até 60% as chances de intubação traqueal 
dos pacientes. “O momento é de união em prol da 
vida. Estamos vivendo uma fase crítica da pande-
mia do novo coronavírus e precisamos exercitar a 
nossa generosidade. Agradecemos a todos os que 
ajudaram na campanha”, disse o presidente da 
Sbot, Leonardo Drumond. 
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Espaço Jurídico

O contrato na prestação de 
serviços médicos 

Em artigo anterior discutimos a função social 
do contrato e seus elementos essenciais à luz dos 
efeitos da pandemia e os reflexos no cumprimento 
das obrigações assumidas. 

Como acordo bilateral de vontades o contrato 
tem focos diversificados de interesses, sendo um 
deles aquele no qual o médico figura na condição 
de contratado, ou seja, prestador de um serviço. 

Embora uma parcela significativa da população 
atendida pelos médicos seja vinculada ao serviço 
público de saúde ou às operadoras de planos de 
saúde privados, o que envolve contratos de ade-
são de direitos e obrigações, há de se refletir sobre 
a relação de caráter estritamente privado que se 
estabelece entre o médico e o paciente que o pro-
cura diretamente para a contratação dos serviços 
de forma particular. 

Nesses casos, a elaboração de um contrato for-
mal de prestação de serviços tem dois objetivos 
principais. O primeiro deles é definir os serviços 
que serão prestados e qual o valor da remunera-
ção a ser paga por eles, desde uma simples con-
sulta com direito a retorno até as intervenções ci-
rúrgicas mais complexas e sujeitas a complicações. 

A onerosidade do contrato e a contraprestação 
do serviço médico devem ser estabelecidas de for-
ma clara e detalhada, com especificações sobre a 
forma de pagamento dos serviços; a periodicidade 
de sua prestação; o caráter personalíssimo ou não, 
ou seja, se apenas aquele determinado profissio-
nal médico prestará atendimento ao paciente ou 
se a contratação implica em ser atendido por uma 
equipe de profissionais.

O segundo objetivo se refere aos aspectos ético-
-profissionais do serviço a ser prestado, uma vez 
que ao formalizar o contrato o médico estará tam-
bém vinculando o consentimento do paciente ao 
atendimento objeto daquele negócio jurídico.

Nesse ponto é recomendável que o contrato des-
creva da forma mais detalhada possível os servi-
ços médicos que serão prestados e suas eventuais 
complicações e/ou intercorrências mais comuns. 

A fim de que não se configure obrigação de re-
sultado, o profissional médico deve ter a cautela 
de esclarecer seu paciente em linguagem clara e 
compreensível sobre o ato médico objeto do con-
trato, anexando ao documento um termo de con-
sentimento esclarecido. 

Respeitados os elementos essenciais do contra-
to, cada médico deve descrever os procedimentos 
de forma a se certificar de que o paciente com-
preendeu plenamente as informações. 

Cabe a cada profissional, com sua sensibilidade e 
experiência, abordar a contratação da forma mais 
adequada possível, visando não somente escla-
recer o paciente, mas também dissipar eventuais 
desconfianças ou barreiras que a formalização da 
relação possa impor. 
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