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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 colega ortopedista,

Tudo nos leva a crer que estamos chegando ao final dessa pan-
demia! As vacinações no Brasil e no mundo estão em ritmo ace-
lerado e a quantidade de casos de COVID-19 vem diminuindo 
a cada dia. Claro, sabemos que não podemos nos descuidar e 
que devemos seguir os protocolos de segurança como o uso 
de máscara, evitar aglomerações e respeitar o distanciamento; 
mas também já podemos celebrar o retorno das atividades, dos 
encontros com amigos e eventos científicos. 

Por isso, nessa edição temos o prazer de anunciar que o nosso 
congresso anual será presencial! Conforme você poderá ler na 
matéria de capa, esse acontecimento era muito esperado pela 
diretoria da SBOT e pelos nossos associados. Em pesquisa rea-
lizada no 1º semestre, a maioria dos associados SBOT disse que 
participaria do congresso presencial.   

Isto posto, a Comissão Organizadora trabalhou com afinco 
para que o nosso congresso acontecesse presencialmente em 
São Paulo, no Transamerica Expo Center, de 25 a 27 de novem-
bro. Para que o evento ocorra em total segurança, a SBOT está 
monitorando a evolução da vacinação no país e os principais 
acontecimentos relacionados à COVID-19. 

Só temos a agradecer a essa equipe que está trabalhando ar-
duamente para que possamos nos encontrar em São Paulo. O 
congresso da SBOT é o grande congraçamento da Ortopedia 
brasileira e é o momento mais importante para trocas e atuali-
zação científica de milhares de ortopedistas brasileiros. Para o 
evento, já temos 487 trabalhos científicos inscritos e a comis-
são organizadora está trabalhando na montagem de uma grade 
científica que atenda às necessidades do ortopedista.

Sabemos do importante papel que a SBOT tem na especiali-
zação dos ortopedistas brasileiros. Os nossos gestores sempre 
procuram oferecer o melhor aos associados e é preciso celebrar 
mais uma conquista para o nosso ortopedista brasileiro. Em bre-
ve será lançado um novo projeto  referente à educação conti-
nuada dos nossos ortopedistas e residentes. Na próxima edição 
vamos explicar tudo sobre essa nova plataforma de ensino. 

Mais uma vez agradeço aos nossos colunistas, às nossas Regio-
nais e aos Comitês que nos enviam seus artigos e matérias que 
tanto engrandecem o nosso Jornal. 

Boa leitura 

Fernando Baldy dos Reis 

 Editor-chefe

Editorial 
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Dr. SBOT explica 
como funciona a 

Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e 
Traumatologia

Em vídeo recém-lançado, o Dr. SBOT tem a missão de expli-
car o funcionamento da Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia. O vídeo traz explicações e orienta-

ções gerais sobre seus comitês, comissões, regionais, canais de 
contato com as principais áreas dentro da Sociedade, além de 
alguns conselhos! “De uma maneira lúdica, simples e objetiva 
explicamos o funcionamento da SBOT, mostrando a sua força”, 
explica Cristiano Menezes, diretor de Regionais e idealizador 
do vídeo. 

Clique aqui e assista agora mesmo! 

https://www.youtube.com/watch?v=yfGC9yTJF2Y

SBOT Vale Ser! 

Comunicado: processo eleitoral 
SBOT para 2024

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT comunica sobre as inscrições de cha-
pas interessadas para eleição da Diretoria 2024 e do Conselho Fiscal 2022.

O registro poderá ser feito no período de 1 a 31 de agosto de 2021, mediante protocolo na Secre-
taria da SBOT, localizada na Alameda Lorena, 427 – 14º andar – Jardim Paulista, das 09h às 18h.

Para mais informações, é recomendável a leitura do Regimento Eleitoral, disponível no site da SBOT: 
https://sbot.org.br/a-sbot/regimento-eleitoral/. 

   Adalberto Visco                                                                     André Pedrinelli
Presidente da SBOT                                                                  Secretário Geral

Acontece SBOT 
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Acontece SBOT 

Novidades para o  
ensino da Ortopedia 

No dia 07 de agosto, das 8h30 às 11h30, será 
realizada a 13ª edição do tradicional Fórum 
de Preceptores da SBOT, um evento vol-

tado para a discussão da carreira do preceptor 
e do treinamento de residentes em Ortopedia e 
Traumatologia. 

Para este evento, Marcelo Guerra, presidente da 
Comissão de Preceptores da SBOT, adianta que 
serão lançados novos projetos no que diz respei-
to ao ensino e treinamento dos residentes. “Apre-
sentaremos novas ferramentas que serão, de uma 
certa forma, disruptivas em relação ao ensino e 
aprendizagem entre os preceptores, residentes e 
a SBOT”, explica. 

O Fórum será dividido em três módulos. “Um 
módulo institucional, com apresentações sobre o 
Congresso SBOT e Políticas Médicas; um módu-
lo da Comissão de Preceptores, com apresenta-
ção das novidades para o preceptor; e o tercei-
ro módulo voltado para o ensino e treinamento, 
que abordará o TEOT 2021 e TEOT 2022”, explica 
Guerra. 

O evento é voltado para os preceptores em Or-
topedia e Traumatologia e para os chefes de servi-
ço. As inscrições ainda estão abertas e podem ser 
feitas pelo link: bit.ly/ForumPreceptores21. 

Confira a programação abaixo: 

Sábado - 07/08/2021

Programação

08h30 Abertura Dr Adalberto Visco - Presidente SBOT
Dr Marcelo Guerra - Presidente Comissão de Preceptores 

Módulo I - Institucional • Coordenador do módulo: Benjamim Macedo

08h40 A SBOT hoje Dr Adalberto Visco - Presidente SBOT 

08h50 53° Congresso Anual SBOT Dr. Moisés Cohen - Presidente do Congresso

09h00 Políticas Públicas Dr Luiz Antonio M. Cunha - Presidente Comissão de Políticas Médicas

09h10 Sessão interativa  

09h25 Manejo da dor neuropática à dor mista Dr. Yussef Ali Abdouni - Palestrante P&G

Módulo II - Comissão de Preceptores • Coordenador do módulo: Lucas Garcia

09h40 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA SBOT Dr Caio Checchia- Membro da Comissão de Preceptores

09h50 Ensino Baseado em Competência na Ortopedia Dr Marcelo Guerra - Presidente da Comissão de Preceptores

10h00 Mentoria - implantação e resultados Dr Adriano Mendes Jr - Membro Comissão de Preceptores

10h10 Sessão interativa  

Módulo III - Comissão de Ensino e Treinamento • Coordenador do módulo: Jean Klay Machado

10h40 TEOT 2021 Dr Alexandre Godoy - Membro da Comissão de Ensino e Treinamento

10h50 Sessão interativa  

11h00 TEOT 2022 Dr Ricardo Canquerini - Presidente da Comissão de Ensino e Treinamento

11h10 Sessão interativa  

11h20 Fale conosco: Dúvidas mais frequentes Dr Walter Ricioli Jr - Membro da Comissão de Ensino e Treinamento

11h30 Sessão interativa  

11h40 Encerramento Dr Marcelo Guerra - Presidente Comissão de Preceptores 
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Integração com  
as Regionais  

é foco de reunião virtual

Na noite de 20 de julho, representantes das 
Regionais e atuais diretores da SBOT se 
reuniram para discutir sobre a integração 

das Regionais com a SBOT, além de falar sobre 
os principais benefícios que a Sociedade ofe-
rece para cada Regional e, consequentemente, 
aos associados. 

A integração das Regionais com a SBOT é extre-
mamente importante. “A SBOT tem que estar pre-
sente em cada canto do país”, disse logo na aber-
tura o diretor de Regionais, Cristiano Menezes. Para 
isso, são realizadas diversas ações que proporcio-
nam essa integração. Foram apresentados os be-
nefícios que a SBOT oferece às Regionais como 
o repasse das anuidades e o fundo de fomento. 
Também foi explicado como solicitar o apoio da 
Nacional em projetos exclusivos capitaneados pe-
las Regionais. “Inclusive, temos um exemplo que 
será transmitido para todas as Regionais de como 
fazer essa solicitação”, explica Cristiano Menezes. 

Adalberto Visco, presidente da SBOT, esteve pre-
sente e ressaltou, logo na abertura da reunião, a 
importância de cada Regional na representação da 
Sociedade em todos os estados. “Vocês são res-
ponsáveis em representar a SBOT em seus estados 
e aproveito para parabenizá-los pelo trabalho que 

tem sido realizado, inclusive com as campanhas 
solidárias, tão importante nesse momento”. 

Ainda na reunião, foi apresentado em primeira 
mão um vídeo institucional do Dr. SBOT criado 
exclusivamente para os presidentes de Regionais, 
explicando as suas atribuições e quais são os be-
nefícios da SBOT para todos os associados. No ví-
deo, também é possível entender o funcionamento 
da entidade, além de obter os caminhos para fa-
lar com a SBOT. “De uma maneira lúdica, simples 
e objetiva explicamos o funcionamento da SBOT, 
mostrando a sua força”, acrescenta Cristiano. 

Para finalizar o encontro, foram criadas salas com 
os presidentes de cada região para discutir outro 
importante tema: as eleições de 2022. O presiden-
te da Comissão de Políticas Médicas, Luiz Antonio 
Munhoz da Cunha explanou sobre a importância 
do envolvimento e da organização das Regionais 
nesse momento eleitoral para que seja possível 
eleger candidatos preocupados com a causa mé-
dica. “Nossa organização tem que começar agora 
e precisamos nos envolver nesse processo”, finali-
za Cristiano Menezes. 

O próximo encontro com os presidentes das Re-
gionais já tem data marcada e acontecerá durante 
o 53º Congresso Anual SBOT.
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Acontece SBOT 

Volta às aulas: Sociedades 
médicas orientam para escolha 

das mochilas escolares

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia (SBOT) junto com a Sociedade 
Brasileira de Coluna (SBC) e a Sociedade 

Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP) acabam 
de lançar mais um vídeo educativo sobre os cuida-
dos na escolha das mochilas escolares para evitar 
dores articulares em crianças e adolescentes.  

Segundo o presidente da SBOP, Gilberto Wais-
berg, a campanha visa conscientizar a população, 
“visto que uma mochila muito pesada ou usada de 
forma incorreta pode gerar algum problema no es-
queleto em crescimento, principalmente na coluna 
vertebral”, afirma. 

“A coluna vertebral é o eixo do esqueleto que 
dá sustentação ao corpo e quando colocamos 
um peso extra o esforço nesta região passa a ser 
maior”, explica Cristiano Magalhães Menezes, pre-
sidente da SBC. Assim, se não usada de forma cor-
reta pode causar uma sobrecarga da coluna verte-
bral e demais articulações dos membros inferiores, 
como quadris, joelhos e tornozelos. 

O presidente da Comissão de Campanhas Públi-
cas e Responsabilidade Social da SBOT, Jean Klay 
Machado, acentua que a principal preocupação é 
com o peso da mochila. “Vazia a mochila não pode 
pesar mais que 1kg e com os materiais escolares 
não pode pesar mais que 10% do peso da criança”, 
Klay ainda complementa que quando há necessi-
dade de carregar pesos maiores, utilizem a mochi-
la no modelo de carrinho. 

Outro fator importante a ser observado é que a 
mochila deve ficar bem junto ao corpo e aproxi-
madamente cinco centímetros acima da linha da 
cintura para minimizar o prejuízo na postura. 

O vídeo do Dr. SBOT, divulgado nas redes sociais 
da SBOT, SBC e SBOP, com a duração de um minu-
to, apresenta algumas recomendações do modelo 
ideal de mochila e como utilizar:

 � Devem ter alças acolchoadas, firmes e reguláveis;

 � Com cinto abdominal para equilibrar o peso;

 � No modelo de carrinho, o puxador precisa estar 
na altura do quadril. 

 �Confira a campanha
Para acompanhar o vídeo, acesse os canais de 

comunicação da SBOT, SBC e SBOP em: Face-
book: www.facebook.com/SBOTnacional/; Youtu-
be: www.youtube.com/user/SBOTBR e Instagram: 
@sbotnacional, Instagram: @sociedadebrasileira-
decoluna e Instagram: @sbortopediapediatrica 

A lista de materiais para o retorno das aulas é sempre grande, mas um 
dos itens que mais precisa de atenção é a mochila escolar. Atente-se 
para o tamanho, alças e peso adequado para crianças e adolescentes
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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 pró-
ximos da sua casa podem estar dentro das vanta-
gens. Acesse agora mesmo o Clube de Benefícios a 
partir do site da SBOT: www.sbot.org.br. Para aces-
sar, 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 se-
mana, disponibilizamos os principais temas nas 
redes sociais da SBOT. 

Para ler, basta acessar o site: www.rbo.org.br 
ou baixar o app RBO! Atualize-se! 
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Capa

Congresso Anual SBOT  
será presencial em 2021

Após quase 2 anos de pandemia, quando a 
vida de todos foi completamente transfor-
mada, é possível afirmar que uma retoma-

da às atividades antes consideradas normais, está 
próxima. Visitar amigos, participar de reuniões e 
eventos presenciais já tem se tornado uma nova 
realidade para muitos. Seguindo os protocolos de 
segurança e visando a saúde de todos, a SBOT 
anuncia que o 53º Congresso Anual SBOT será 
realizado presencialmente. 

“A vontade de realizar o congresso presencial-
mente me acompanha desde o início da minha 
gestão como presidente da SBOT”, confessa Adal-
berto Visco, mas que ressalta também que a saú-
de e a segurança dos ortopedistas e participantes 
do evento sempre estiveram em primeiro lugar.  

O grande evento da Ortopedia brasileira está marcado para 
acontecer presencialmente em São Paulo, de 25 a 27 de novembro 

no Transamerica Expo Center

“A vontade 
de realizar 

o congresso 
presencialmente 
me acompanha 
desde o início 

da minha gestão 
como presidente 

da SBOT”

Adalberto Visco

Jornal da SBOT - Mai/Jun/Jul 2021 10



“Por isso, desde janeiro estamos monitorando os 
acontecimentos, acompanhando a evolução da 
vacinação e os protocolos de segurança. Agora, é 
possível afirmar que o nosso evento será presen-
cial”, comemora o presidente. 

Para a realização do evento presencial, que aconte-
cerá de 25 a 27 de novembro no Transamerica Expo 
Center em São Paulo, SP, a Comissão Organizadora 
está trabalhando diuturnamente na elaboração de 
protocolos de segurança para assegurar a saúde de 
todos os participantes. “A SBOT está preocupada 
com a saúde de todos. Desse modo, estamos crian-
do algumas regras como comprovação das duas 
doses de vacinação, exames RT PCR para os partici-
pantes, entre outros tópicos”, explica Moisés Cohen, 
presidente do 53º Congresso Anual SBOT. 

Segundo o presidente da Comissão Científica do 
evento, Osvandré Lech, o congresso terá seis salas, 
o que confere um padrão multidisciplinar ao even-
to. “Evitamos ao máximo a sobreposição de temas 
semelhantes, desta forma, o congressista poderá 
participar do mesmo tema do seu interesse ao 
longo dos três dias. O dia iniciará com Curso de 
Atualização com duração de 1h20 e finalizará com 
os “Updates Internacionais e Nacionais” – confe-
rências breves de 12 a 14 minutos”, explica. 

“Os temas de 
todas as áreas da 
Ortopedia e da 
Traumatologia 

estarão presentes.” 

“A nossa missão é 
proporcionar um 
congresso de alto 

valor científico, 
mas também 

um evento 100% 
seguro a todos”

Osvandré Lech 

Moisés Cohen 

O evento contará ainda com o Dia da Especiali-
dade e apresentação de Temas Livres, duas ativi-
dades consagradas no congresso. A clássica Mesa 
Redonda Moderna (MRM) foi substituída pela Dis-
cussão de Caso, proporcionando um formato mais 
dinâmico com apenas dois debatedores e a parti-
cipação do público.  

“Sabemos que ainda é um momento delicado, 
mas estamos seguindo todos os protocolos de se-
gurança impostos pelo Governo Estadual de São 
Paulo, nos consultando com o Comitê de COVID 
de SP para a realização do evento presencial”, ex-
plica Adalberto Visco. 

Moisés Cohen também assegura que em 
breve todas as medidas de segurança para a 
participação no evento serão divulgadas em 
todos os canais da SBOT. “É um desafio muito 
grande, mas iremos garantir a segurança de 
todos com um protocolo muito bem estrutu-
rado e estabelecido e que deverá ser segui-
do por todos que participarem do evento. A 
nossa missão é proporcionar um congresso de 
alto valor científico, mas também um evento 
100% seguro a todos”, finaliza.
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Stardust
Nat King Cole

You wander down the lane and far away   
Leaving me a song that will not die

Love is now the Stardust of yesterday
The music of the years gone by. 

(Comp: Hoagy Carmichael/ Mitchell Parish)

Entre Pirilampos e Vagalumes
Por Cláudio Santili 

Alguém muito além do Xerém!

Mansamente a noite vinha chegando, escu-
ra e densa. Quase sempre faz frio, no en-
tardecer das regiões montanhosas entre o 

Parque Estadual da Serra do Mar e o Vale do Pa-
raíba. O vento ameno e o tempo seco prenunciava 
uma daquelas noites em que é prazeroso ficar na 
sacada, ou mesmo no alpendre quando a casa é 
menor, apreciando a dança preguiçosa das estre-
las no céu. 

Estávamos em um sítio paradisíaco. A vivenda 
toda futurista no design e naturalista na compo-
sição harmônica de pisos tablados e paredes de 
vidro, fica no sopé da montanha, bem junto da 
borda da mata nativa. Lentamente, o lindo vale  
foi se perdendo no negro escuro da chegada da 
noite. Era mês de junho e estávamos degustando 
um bom vinho, salteado por pequenos blocos de 
um bom e requintado queijo, produzido na região. 
Tudo muito gostoso e mágico! 

Sinta o “flash” especial de felicidade e bem vi-
ver em nossas vidas: reunidos em uma ampla 
sacada, suspensa a vários metros de altura do 
solo, em um privilegiado observatório voltado 
para o vale. Olhando para a imensa escuridão, 
enquanto sorvíamos pequenas doses de prazer, 

comemorávamos nossa amizade, à beira de um 
aquecedor à lenha. Fazia frio!

De repente, surge no meio daquele breu, lá bem 
longe, um pequeno facho esverdeado de luz e 
vem ziguezagueando em direção à casa. Era uma 
luz intensa e contínua. Pouco depois surgiu outra. 
Logo mais, outra e outras tantas, sendo que ago-
ra víamos algumas contínuas e outras piscantes a 
pequenos intervalos. As luzes piscantes não eram 
mais, tão intensas, e tinham um tom amarelo es-
verdeado, bem mais opaco que as contínuas. Um 
incrível festival de fachos luminosos!

Meu amigo, dono do lugar, é um cidadão cosmo-
polita e só recentemente foi para o campo. Está 
apaixonado por tudo isso que ele “descobre” na 
abençoada propriedade. Entusiasmado com aque-
le espetáculo da natureza,  tentou nos desafiar, 
perguntando:- Vocês sabem o que é aquilo, que 
vem se aproximando? E apontou para a escuridão 
do vale.

  Acho que ele se esqueceu  que “sou do mato”.  
Nascido e criado no sítio e disso, muito me orgulho. 
Aos  poucos fiz com que os meus filhos passassem 
as férias com minha família no interior e tivessem 
a impagável benção de conviver com todas essas 
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coisas maravilhosas do campo, da natureza. E aí, 
meu filho, entusiasmado e confiante, respondeu 
por mim:- Tio, esses insetos voadores são vagalu-
mes e pirilampos. E prosseguiu:-Quando crianças 
nós pegávamos esses pequenos bichos para fazer 
de lanterna, lá na chácara da minha tia. 

Alí, naquele momento, eram muitos e vinham 
em direção à luz do fogo. Alguns intermitentes, 
com trajetória e aparecimento aleatórios, no meio 
da escuridão. Outros de brilho contínuo e inten-
so, como que deixando seu caminho iluminado, 
demarcando muito bem o seu traçado. Tirei meu 
casaco e como se fazia à moda antiga, consegui 
interceptar e capturar um daqueles de luz intermi-
tente, portanto, um pirilampo! Friccionei-o, de leve, 
na camisa do meu filho e de forma gradual e sur-
preendente foi aparecendo um brilho fluorescente, 
no local.

É estranha e difícil a diferenciação entre vagalume 
e pirilampo, tanto na internet como no dicionário. 
Há muita confusão em algumas definições, para 
um e outro inseto. Oscilam em um vai e vem, e 
acabam se misturando e nos confundindo. Decidi, 
então,  que vou chamá- los como aprendi na 
minha infância, no interior. Para mim, vagalume é 
aquele que tem a luz esverdeada na cabeça; tem 

dois olhos bem definidos e luminosos, é de casca 
dura e parece uma barata ou um besouro. Quando 
colocados de barriga para cima, eles estalam e se 
viram sozinhos, em uma espécie de cambalhota. A 
luz é contínua e por isso são também chamados de 
lanterninhas.  Já no pirilampo, a luz é menos inten-
sa, intermitente e é ventral, ou seja, fica na barriga, 
bem perto da região do rabo e pisca. É apelida-
do no interior de “caga-sebo”. Achei até que seria 
uma grosseria falar este nome, mas curiosamente 
é o quê  também vi na internet, pois são chama-
dos de “pisca-bunda”, devido à sua luminescência 
aparecer ali, perto do rabo! Quando pressionados 
ou esmagados, acabam liberando uma espécie de 
secreção pastosa, como uma massa com luminosi-
dade fosforescente ou fluorescente.

Pirilampos e vagalumes têm luz própria e este é 
um fenômeno muito raro entre os seres vivos. Cha-
ma-se bioluminescência.

 É interessante traçar um paralelo, pois pelo me-
nos em relação ao caráter e à conduta, temos pi-
rilampos e vagalumes dentre nós. Procure-os no 
universo de suas amizades. 

   E qual a relevância disso para nós? Absoluta-
mente nenhuma! Apenas curiosidade!
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Cirurgia da Coluna  
 �Revista Coluna/Columna apresenta novo site

Trauma Ortopédico  
 �Programa de Educação Continuada – Trauma 2021

Espaço dos Comitês

O site da Revista Coluna/Columna mudou para 
melhor. O novo design é moderno e mais dinâmi-
co. Apresenta uma linguagem adequada à revista 
científica da Sociedade Brasileira de Coluna para 
atender seus usuários.   

A plataforma digital desenvolvida pela WDCOM-
-Mídia Digital possui diversas funcionalidades para 
facilitar a navegação do seu conteúdo e a leitu-
ra dos artigos postados pela publicação online  
(https://revistacoluna.org).

Um site mais seguro, interativo, simples e orga-
nizado, avalia o presidente da SBC, Cristiano Me-
nezes, e leitor da Revista. “A nossa expectativa é 

“Fratura do tipo Pauwels III do colo do fêmur em pa-
cientes < 60 anos: da biomecânica à prática clínica” 
é o tema do 4º módulo do Programa de Educação 
Continuada do Trauma em 2021, que será realizado 
no dia 30 de julho, das 17h às 18h30, pela plataforma 
Zoom da SBOT. Os convidados internacionais dessa 
edição são Cristián Barrientos (Chile) e Jorge Velarde 
(Panamá).

O curso é ao vivo e gratuito para todos os ortopedis-
tas do Brasil, assim como para residentes e acadêmicos 
interessados. As inscrições podem ser feitas pelo site 
da Sociedade do Trauma: www.otrauma.com.br

de que a repaginação visual seja bem-vinda pelos 
associados e pelas Sociedades parceiras da pu-
blicação científica, que completou, 20 anos neste 
ano”, completa. 

Dentre as novidades, os destaques são: 
1.  Opção de idioma (português e inglês);
2.  O conteúdo é totalmente em HTML, o que permite maior visibilidade durante a busca na internet 

(busca por autor/título e palavras-chave/lista dos artigos da edição atual no menu “Home”;
3.  O site também passará a publicar os artigos em formato xml, garantindo maior visibilidade devido 

a sua linguagem que a proporciona interoperacionalidade dos arquivos;
4.  Link para o Orcid dos autores/Link do DOI do artigo;
5.  Cada artigo será publicado não somente os PDFs, mas, também em HTML;
6. Citação do artigo. Em cada artigo, tem a informação de como o mesmo deverá ser citado;
7.  Link para os indexadores da Revista Coluna/Columna;
8.  Espaços reservados para patrocinadores;
9.  Os artigos poderão ser compartilhados pelos autores nas redes sociais;
10. No banner rotativo, será destacado três artigos da edição atual selecionados pelo editor-chefe.
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Na quarta-feira (30), ocorreram as eleições para 

a nova Chapa da Diretoria e a nova Chapa de Con-

selho Fiscal da Associação Brasileira de Medicina 

e Cirurgia de Tornozelo e Pé (ABTPé). A votação 

aconteceu pela primeira vez no formato 100% onli-

ne e teve adesão de 59,5% dos associados.

Após 2 anos de intensa atividade à frente da 
Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica - 
ABOO, o bom baiano Alex Guedes deixa a presi-
dência para dar lugar a Edgard Eduard Engel da 
USP de Ribeirão Preto – SP. 

Mesmo com a pandemia que impediu a reali-
zação do congresso presencial, foram muitas as 
marcas deixadas pelo incansável time da gestão 
2019-2020 como a mudança do estatuto, a criação 
do regulamento, a tabela de honorários, a moder-
nização do logotipo e a compilação dos documen-
tos da história da ABOO. Walther Meohas, Suely A. 
Nakagawa e Ricardo Becker aproveitaram a onda 

Oncologia Ortopédica  
 �ABOO apresenta transição na diretoria da sociedade 

Cirurgia de Tornozelo e Pé  
 �Eleições ABTPé ocorreu em formato online pela primeira vez

de webconferências e criaram a Reunião de Tumo-
res Ósseos e de Partes Moles Multi-Institucional e 
o Programa de Educação Continuada da ABOO.

No novo time que assume, há figuras conhecidas 
e caras novas como Marcos Korukian, Fernando 
Brasil do Couto Filho, Suely A. Nakagawa, Marcelo 
B. Ribeiro, André Ferrari de F. Camargo, Rodrigo 
de F. Cardoso, Ricardo G. Becker, Eduardo Sadao 
Yonamine, Mauricio Etchebehere e Glauco J. Pauka 
Mello terão a missão de levar a Oncologia Ortopé-
dica brasileira para um novo patamar. Para a ges-
tão 2023-2024, Suely A. Nakagawa, do hospital AC 
Camargo de São Paulo, foi eleita para presidência. 

Dos 610 associados aptos, sendo todos membros 
eméritos e membros quites com a anuidade vigen-
te de 2021, a eleição contou com a participação 
de 363 votantes. Na eleição para a nova Chapa da 
Diretoria da ABTPé, 97,25% votos foram válidos e 
2,75% foram brancos. Na votação para a Chapa do 
Conselho Fiscal, foram 97,80% dos votos válidos e 
apenas 2,20% foram brancos.

A nova Chapa da Diretoria da ABTPé será in-
tegrada pelo novo Presidente Luiz Carlos Ribei-
ro Lara, o novo Vice-Presidente Alexandre Leme 
Godoy dos Santos. Foram eleitos também Na-
cime Salomão Barbachan Mansur, 1º Secretário; 
Alfonso Apostólico Netto, 2º Secretário; Jordan-
na Maria Pereira Bergamasco, 1º Tesoureiro; José 
Fernandes Arteiro Neto, 2º Tesoureiro; Rafael 
Barban Sposeto, Diretor Educação Continuada e 
Pesquisa; Carlo Henning, Diretor Ensino e Treina-
mento; Antonio Alício Moreira de Oliveira Junior, 
Diretor Ensino e Treinamento; e Antonio Alício 
Moreira de Oliveira Junior, Diretor Ética e Defesa 
Profissional. 
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Cirurgia do Joelho 
 �Educação continuada online para todos
As atividades de educação continuada e atuali-

zação da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joe-
lho - SBCJ continuam sendo realizadas de forma 
online, proporcionando aos sócios aprendizado e 
intercâmbio de experiências com colegas de todo 
o País e também do exterior. Confira:

Curso Tratamento Conservador da Osteoartrite 
de Joelho 

Fizemos de abril a junho, em 4 módulos, o Curso 
Tratamento Conservador da Osteoartrite de Joe-
lho, com o apoio da empresa Sanofi. Ao todo 11 pa-
lestrantes contribuíram com as discussões sobre o 
tema, além da moderação dos diretores da SBCJ.

Curso Internacional de LAL

Nos dias 28 e 29 de maio com palestrantes con-
vidados do Brasil, França, Itália e Bélgica, realiza-
mos o Curso de Ligamento Antero-Lateral. Des-
taque para a participação do colega Bertrand 
Sonnery-Cottet (França) e outros cinco convida-
dos internacionais.

Curso Novas Tecnologias: Robótica

A SBCJ organizou no dia 22 de junho o curso 
“Novas tecnologias: Robótica”. Houve expressiva 

Espaço dos Comitês

participação dos cirurgiões do joelho, totalizando 
215 usuários online. O evento teve apoio da Zim-
mer Biomet.

Curso Interdisciplinar SBCJ/SBOP

O Curso Interdisciplinar SBCJ/Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia Pediátrica discutiu o joelho 
imaturo com participação de 170 colegas que as-
sistiram às aulas e puderam interagir com os pa-
lestrantes, inclusive com o convidado internacional 
Javier Masquijo (Sociedade Argentina de Ortope-
dia Pediátrica).

Todas aulas destes cursos estão disponíveis para 
quem quiser rever no site da SBCJ www.sbcj.org.br

Prova de Título: 293 novos membros

A SBCJ realizou no dia 25 de junho de forma on-
line a Prova de Título para novos membros. Dos 
400 ortopedistas inscritos, 363 realizaram a prova 
e 293 foram aprovados. Atualmente a SBCJ conta 
como 1931 membros. A lista dos aprovados está 
publicada no site da SBCJ:https://sbcj.org.br/noti-
cias/exame-de-obtencao-de-titulo-de-membro-ti-
tular-da-sbcj/

Jornal da SBOT - Mai/Jun/Jul 2021 16



Cirurgia da Mão 
 �Lista dos médicos aprovados no Exame de Suficiência para Obtenção 
do Título de Especialista em Cirurgia da Mão já está disponível
Nos dias 18 e 19 de junho aconteceu o Exame de 

Suficiência para Obtenção do Título de Especia-
lista em Cirurgia da Mão, aplicado pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), em convênio 
com a Associação Médica Brasileira (AMB).

A prova foi aplicada em duas partes em uma pla-
taforma online especializada em exames: a primeira 
foi uma prova teórica de 100 questões de múltipla 
escolha com duas horas de duração e a segunda 
foi uma prova teórico-prática com 12 questões no 
formato oral, apresentadas no módulo multimídia 
com duração de cinco minutos cada. “Foi a pri-
meira vez que o exame foi aplicado desta forma e 
foi realmente um acontecimento sem precedentes 

na história da SBCM”, destaca Henrique de Barros 
Pinto Netto, presidente da SBCM.

Segundo o coordenador da prova em 2021, 
Eduardo Novak, 160 examinadores foram mobili-
zados em conjunto com a Comissão de Ensino e 
Treinamento (CET), mais a diretoria da Sociedade. 
“Todos envolvidos e conectados de maneira 100% 
online pelo Brasil inteiro”, enfatiza. 

A prova contou com o comparecimento de 80 can-
didatos e 15 staffs da Primeira Escolha. Cada candi-
dato foi avaliado por dois examinadores convidados 
pela CET-SBCM e o resultado da prova já está dispo-
nível no site – acesse o link: https://bit.ly/3zTUaGv

SBRATE 
 �SBRATE lança Circuito Olímpico

 �“SBRATE 20 anos: nossa história, nossos valores” 

A partir do 2º semestre de 2021, a SBRATE inicia-
rá uma série de eventos híbridos: o Circuito Olím-
pico SBRATE. Ao todo, estão programados encon-
tros presenciais e online em sete capitais do país. 

A SBRATE nasceu no ano de 2010 da fusão da 
ABTD (Associação Brasileira de Traumatologia 
Desportiva) com a SBA (Sociedade Brasileira de 
Artroscopia). Desde então, a Sociedade congrega 
ortopedistas especialistas apaixonados pelo es-
porte com o objetivo de gerar e compartilhar co-
nhecimento científico e experiência.

 Agora é possível conhecer detalhes da história da 
SBRATE desde a fundação até os dias atuais. Acabou 

O primeiro evento acontece no dia 07 de agosto, 
em Vitória (ES) e as inscrições já estão abertas. 
Confira a programação completa no site: https://
sbrate.com.br/circuito-olimpico/. 
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de ser lançado o livro “SBRATE 20 anos: nossa his-
tória, nossos valores” editado por Cristiano Laurino 
e Edilson Thiele. O livro traz um resumo de todos os 
anos (desde 1999 até 2020), mostrando como foi a 
junção entre os comitês e a criação da SBRATE. 

Viaje por esses diferentes períodos, reveja ami-
gos e conheça cada detalhe que compõe a his-
tória da SBRATE. O livro está disponível no site: 
www.sbrate.com.br. 

Em pé, a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM). Sentados, os membros da Comissão de Ensino e 

Treinamento (CET).
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SBCOC 
 �Prepare-se para o 7º Closed Meeting

Quadril 
 �Congresso da SBQ simboliza a interação da experiência com a busca 
pelo novo

O Closed Meeting vem se aproximando e com 
isso a Diretoria tem se dedicado minunciosamente 
para que o evento ocorra na sua melhor forma e 
com segurança para todos.

Trata-se do grande e esperado evento da SBCOC 
que contará com uma rica grade científica, com 
apresentações de diversos colegas e a incrível par-
ticipação de quatro convidados internacionais que 
farão suas exposições por meio de aulas gravadas 
e estarão disponíveis, virtualmente e em tempo 
real, para participação de discussões e perguntas 
durante o evento. São eles: Leesa Galatz (EUA), Ian 
Lo (Canadá), Jay Keener (EUA) e Joaquim San-
chez-Sotelo (EUA). 

Essa será uma grande oportunidade de discus-
sões de alto nível sobre tudo que existe sobre as 
lesões do manguito rotador passando da ciência 
básica até a artroplastia reversa. O evento será 
realizado no Portobello Resort & Safári que fica a 
100km do Rio de Janeiro, inserido dentro de uma 
fazenda com Mata Atlântica preservada, de frente 
para o mar. 

O resort conta com amplos e bem equipados sa-
lões para convenções, diversas opções de alimen-
tação e uma infinidade de possibilidades de lazer. 
O hotel estará exclusivo para o nosso Congresso.

Considerando a delicadeza do momento de pan-
demia que ainda estamos vivendo, seguiremos os 
protocolos de segurança e será solicitado que to-
dos os congressistas sejam previamente testados 

A evolução do conhecimento e das novas tec-
nologias na área da cirurgia do quadril são tão di-
nâmicos que, por mais grave que seja a pandemia, 
não podia levar ao adiamento do congresso da So-
ciedade Brasileira do Quadril.

 Essa constatação é que levou dezenas de as-
sociados a unirem esforços nas mais diversas 

para a Covid-19. Dessa forma, só poderão participar 
aqueles que estiverem hospedados dentro do hotel 
do Congresso (e, portanto, as vagas são limitadas!) 
a fim de evitar a entrada/saída de pessoas que cir-
culem fora das instalações do Resort buscando as-
sim, preservar a saúde e bem-estar de todos. 

Acesse o site do congresso:https://sbcoc.org.br/
cm/ para inscrições e mais informações sobre a 
programação científica, que já está pronta! 

Para reservas, procure a agência de turismo 
Lunes Tour (11) 98268-0133, responsável pelo 
Congresso. 

funções, para tornar realidade o evento que, na 
definição do presidente da SBQ, Giancarlo Caval-
li Polesello, “simboliza a perfeita interação entre a 
experiência e a busca pelo novo”.

Para Giancarlo, ao longo de sua história, a SBQ 
vivenciou momentos de grandes transformações 
no universo da saúde, e a resposta, todas as vezes, 
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ASAMI 
 �Congresso Online ASAMI Brasil
A Associação Brasileira de Reconstrução Óssea 

- ASAMI BRASIL - realizou no dia 21 de abril, em 
virtude da pandemia, seu Congresso online.  Para 
o presidente da entidade, Marcelo Sternick, foi o 
maior evento já realizado. “Tivemos cerca de 800 
inscritos, sendo 55 da América Latina, e inclusive, 
europeus. Durante o encontro, houve, aproximada-
mente, 500 acessos”, destaca. 

O evento contou com a presença de renoma-
dos convidados internacionais, que após palestras 
previamente legendadas, responderam perguntas 
ao vivo dos palestrantes. Foram eles: Peter Calder 
(Inglaterra), Mark Eidelman (Israel), Levent Eralp 
(Turquia), Rainer Baumgart (Alemanha) e Anthony 
Copper (Canadá).

E contou também com vários convidados nacio-
nais, que participaram de módulos sobre correção 
de deformidades hemimelia tibial, alongamen-
to estético, pé torto congênito inveterado, falhas 
ósseas, além de uma conferência do Rodrigo 

Mota sobre “Conversão para síntese interna em 
reconstrução”. 

O Congresso, que teve como presidente Graciel-
le Cardoso, ficou disponível durante um mês em 
sua plataforma e diversos inscritos puderam ver e 
rever a sua excelente programação científica. Ago-
ra pode ser acessado apenas por membros da en-
tidade, na área restrita do site da ASAMI BRASIL: 
www.asamibrasil.com.br

O próximo congresso da ASAMi BRASIL está 
previsto para 2023, em Florianópolis. 

foi ampliar o compromisso incondicional com a 
classe médica, buscando expandir horizontes pela 
única via possível: a difusão da ciência.

“Não é fácil fazer um congresso virtual, mas a 
experiência da SBQ que ao longo dos 18 meses 
de pandemia continuou realizando seus eventos 
científicos e, de forma surpreendente, muitas ve-
zes com maior audiência do que nos eventos pre-
senciais, permite antecipar que o XIX Congresso 
Brasileiro do Quadril será coroado de sucesso”, 
destaca o presidente. 

Este encontro chega como um alento frente às 
adversidades que o mundo inteiro atravessa, en-
tretanto, apesar dos dias de ansiedade, apreensão 
e dificuldades que enfrentamos, “como persona-
gens da história que simbolizam o caminho para a 
superação estaremos juntos, somando forças pela 
evolução em nosso campo do conhecimento”, afir-
ma Polesello. 

O presidente do Congresso, Guydo Marques 
Horta Duarte e dezenas de cirurgiões do quadril 
e todo o staff da SBQ se esforçaram ao máximo 
para garantir o sucesso do evento, seja viabilizando 

economicamente o congresso, seja buscando as 
ferramentas necessárias para atender às variadas 
demandas.

Essas ferramentas não são simples e forem esco-
lhidas, testadas e por vezes até melhoradas para 
que todos pudessem realizar a complexa prova de 
título com um número excepcional de especiali-
zandos, que somam 152 aprovados. Foram igual-
mente selecionadas e escolhidas as plataformas 
para a realização da assembleia geral virtual e 
também para a eleição da futura Diretoria, garan-
tida a lisura, o sigilo dos votos e a rápida apuração 
dos resultados.

Outros recursos vão permitir que embora virtual, 
o Congresso Brasileiro do Quadril inclua a apre-
sentação dos temas livres, a realização simultânea 
de duas conferências em salas virtuais indepen-
dentes e que, sendo necessário, contarão com sis-
tema de tradução simultânea e ainda a realização 
de simpósios e igualmente a exposição dos produ-
tos, equipamentos e novidades dos patrocinado-
res cujo apoio ajudou a viabilizar o que será, mais 
uma vez, o maior evento de quadril do Continente.
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DOR 
 �A Acupuntura como especialidade médica
Acupuntura tem sido um método terapêutico 

cada vez mais indicado por nós, ortopedistas, au-
xiliando especialmente no tratamento das dores 
crônicas do aparelho locomotor. 

É importante a conscientização de todos os or-
topedistas de que a Acupuntura não é somente 
um método de tratamento. Ela é uma especialida-
de médica reconhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) desde 1995.  Isso se deu diante da 
comprovação trazida por inúmeros trabalhos cien-
tíficos, tanto a nível experimental quanto clínico, 
que demonstraram em parte os mecanismos de 
ação da Acupuntura. Ainda há muito a ser estuda-
do e compreendido. 

Mas já é sabido que a Acupuntura bloqueia as 
vias aferentes da dor e atua nas vias serotoninér-
gicas e noradrenérgicas do Sistema Inibitório Des-
cendente mediado por opióides endógenos.  Mui-
tos trabalhos também trouxeram a comprovação 
da eficácia e segurança da Acupuntura no trata-
mento de várias condições ortopédicas, como na 
lombalgia mecânica crônica inespecífica, cervical-
gias mecânicas crônicas, osteoartrite de joelho e 
dores miofasciais. 

No ano de 2008 foram realizados 148.660 aten-
dimentos em Acupuntura pelo SUS. Já em 2018 
(pré pandemia), esse número saltou para 532.080 
atendimentos. Isso corresponderia a um aumento 
em torno de 260% no número de sessões de Acu-
puntura, de acordo com o DataSus.

Infelizmente, vivemos em tempos difíceis e num 
mundo plural. Muitas condições clínicas de fato 
requerem um tratamento multidisciplinar, fazendo 
com que os pacientes passem por diversos pro-
fissionais. Isso favorece algo que vem crescendo 
assustadoramente: a prática não médica de atos 
médicos. E não me refiro somente à Acupuntura. 
A Ortopedia recentemente também vem sofrendo 
invasão por alguns não médicos que estão reali-
zando terapias “injetáveis” para analgesia (PRP, 

bloqueios) ou tratamentos como radiofrequência. 
Estes procedimentos não são contemplados por 
seus respectivos Conselhos de Classe e assim eles 
cometem claramente o exercício ilegal da Medicina. 

O mesmo acontece com a Acupuntura. É bom 
deixar claro que os profissionais da área da saúde 
só podem exercer legalmente uma atividade se na 
lei de criação da profissão este ato estiver expres-
samente permitido. Especialmente o ato de diag-
nosticar e a prerrogativa de indicação e execução 
de procedimentos invasivos (sejam diagnósticos, 
terapêuticos ou estéticos), incluindo os acessos 
vasculares profundos, as biópsias e endoscopias, 
conforme previsto para os médicos pela Lei n. 
12.842/2013. 

Por isso, outros profissionais, como os da biome-
dicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, 
farmácia, terapia ocupacional e psicologia NÃO 
TEM PERMISSÃO LEGAL PARA REALIZAR proce-
dimentos exclusivos dos médicos. E é importante 
que toda a classe médica esteja consciente e mo-
bilizada neste sentido. 

Concluindo, indiquem Acupuntura para seus 
pacientes! É uma especialidade médica com re-
sultados comprovados por meta-análises e ex-
tremamente segura. Mas indiquem para o Médico 
Acupunturista e convidem um colega da especiali-
dade para suas clínicas!

Forte abraço e saúde a todos!

André Wan Wen Tsai - SP  
Presidente do CMBA (Colégio Médico Brasileiro de 

Acupuntura), vice-presidente do Comitê de Dor SBOT;

Adriana Sabbatini da Silva Alves - GO  
Vice-presidente CMBA 

Armando Oscar de Freitas - MG   
2o Secretario do CMBA 

Rodrigo César de Lima Resende - MG - represen-
tante da Acupuntura no Comitê de Dor da SBOT 
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História da Ortopedia

A RBO e o empreendedorismo 
de Márcio Ibrahim de Carvalho 
Por Osvandré Lech

Os editores-chefes da RBO (Sérgio Chec-
chia desde 2018, Gilberto Camanho 2009 
– 2018, Carlos Giesta 1999 – 2009, Donato 

D`Ângelo 1972 – 1999, Márcio Ibrahim 1966 – 1972 
e Achilles de Araújo 1936 – 1945) se notabilizam 
pelo empreendedorismo e esforço pessoal pela 
melhoria da revista.  Alguns desses fatos merecem 
ser lembrados de tempos em tempos. 

José Londres, em carta de articulação para a fun-
dação da SBOT, menciona: “Quero crer que seria 
conveniente formar-se uma Academia, com núme-
ro limitado de membros efetivos, todos especialis-
tas, se possível. A seguir, cuidar-se-ia da publicação 
trimestral de uma revista, aberta à colaboração de 
todo trabalho de interesse da especialidade, mesmo 
que o seu autor não seja membro da organização”. 
Essa carta é datada de agosto de 1935, um mês an-
tes da fundação da SBOT, e marca de forma inde-
lével a vocação da sociedade de promover a pro-
dução da ciência e de divulgá-la aos seus pares. O 
Archivos Brasileiros de Ortopedia, editado no ano 
seguinte por Barros Lima, um dos fundadores da 
SBOT, trazia os Anais do CBOT. Preservado nos ar-
quivos da SBOT até hoje, esse volume de 1936 pode 
ser considerado a semente da atual RBO.  Achilles 
Araújo, outro sócio-fundador, criou a Revista Bra-
sileira de Ortopedia em 1939. Restam pouquíssi-
mos exemplares dessa primeira edição (foto).  No 
texto de apresentação, Achilles escreveu (mantida 
a grafia original): “Com o presente fasciculo, inicia 
a ‘Revista Brasileira de Orthopedia e Traumatologia’ 
a tarefa a que se propoz – ser o repositorio e ao 
mesmo tempo a divulgadora da producção scienti-
fica dos que entre nós se dedicam ao estudo desses 
assumptos e uma collaboradora dedicada e enthu-
siasta da obra que vem brilhantemente realizando 
a Sociedade Brasileira de Orthopedia e Traumato-
logia em pról do conceito de autonomia dessas es-
pecialidades que se completam. O numero sempre 
crescente de trabalhos scientificos sobre a patholo-
gia e a clinica dos orgãos do apparelho locomotor, 
dispersos em numerosos periodicos de medicina 

do paiz e mesmo do extrangeiro, mostra exube-
rantemente o interesse que vem despertando, em 
nosso meio, a especialidade, e a necessidade, para 
melhor aproveitamento do esforço dos que a ella se 
dedicam, de unir numa revista que tenha por esco-
po unico occupar-se desses assumptos. A ‘Revista 
Brasileira de Orthopedia e Traumatologia’ apparece 
como uma consequencia logica dessas affirmativas 
e está certa que, reunindo e divulgando a produc-
ção technico-scientifica dos cultores da especiali-
dade no Brasil, e tornando-se, como deseja, campo 
efficiente de estudo dos multiplos e complexos pro-
blemas medico-sociaes que a Orthopedia e a Trau-
matologia ainda apresentam, está certa, repetimos, 
que fará obra util e patriotica”. Sábias palavras. O 
professor Achilles presidiu a SBOT entre 1936 e 1937 
e comprometeu a vida toda na divulgação da espe-
cialidade; ele editou e manteve – sozinho - a RBO 
até 1945. A interrupção desta publicação se deu por 
questões econômicas, já que não havia na época o 
conceito de patrocínio. 

Dessa forma, a SBOT viveu os próximos vinte 
anos sem uma publicação oficial e o contato entre 
os membros ocorria somente durante os congres-
sos, na época bianual. 

Foi na preparação do CBOT de 1967 em Belo Ho-
rizonte, sob a presidência de José Henrique Matta 
Machado, que Márcio Ibrahim passou a se dedicar 
ao retorno da RBO, que estava ausente de inicia-
tiva, estruturação e financiamento.  Não faltaram 
empreendedorismo e idealismo a Márcio Ibrahim 
neste momento.

A autorização para utilizar o mesmo título foi 
cortesmente cedido por Achilles de Araújo.

O financiamento foi estruturado através da con-
tribuição de um terço das anuidades dos cerca de 
300 sócios da SBOT na época. A aprovação se deu 
em reunião (tensa) da Comissão Executiva depois 
de muitas conversas “de corredor”.  Além disso, rea-
lizou-se também o sorteio de dois carros com o ob-
jetivo de financiar os primeiros números da revista. 
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A UFMG foi o local escolhido para abrigar a administração da RBO e 
a revista seria impressa na gráfica daquela Universidade. 

Em reconhecimento aos esforços pessoais e a bem-sucedida iniciativa, 
Márcio Ibrahim foi indicado o Editor-Chefe por unanimidade e o lançamen-
to oficial ocorreu em 9 de dezembro de 1966 no saguão da Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da UFMG (foto).

O primeiro número dessa nova fase da RBO continha a menção: “Fun-
dada por Achilles de Araújo”.  Os diretores eram: José Henrique Matta 
Machado, José Márcio Gonçalves de Souza, Luiz Garcia Pedrosa, e 
Márcio lbrahim.  Os editores eram: Arcelino Bitar, Dagmar Aderaldo 
Chaves, Elias Kanan, Flávio Pires de Camargo, Gastão Dias Velloso, 
Geraldo Pedra, Heins Rüker, José Henrique Matta Machado, José Már-
cio Gonçalves de Souza, José Paulo Marcondes de Souza, Lauro de 
Barros Abreu, Luiz Gacia Pedrosa, Luiz Gustavo Wertheimer, e Már-
cio lbrahim, que permaneceu no cargo de Editor-Chefe por cinco anos. 

Os artigos da icônica edição de outubro de 1966 eram assinados por 
Louis Goldstein (Rochester, EUA), Aloysio Campos da Paz, J.P. Marcon-
des de Souza e cols., Geraldo Pedra, Dagmar Chaves e Donato D`Ânge-
lo, e está disponível no portal da RBO. 

Historiadores e biógrafos encontram dificuldade para pesquisar sobre 
a vida deste notável ortopedista mineiro falecido aos 92 anos, em 28 de 
maio de 2021, em consequência de complicações de uma cirurgia abdo-
minal.  Márcio Ibrahim era avesso à promoção pessoal. A sua biografia 
autorizada - que sabemos ser extensa – é quase monossilábica... 

Formado pela UFMG em 1952, especializou-se na Univ of Pensilvania e 
na Univ of San Francisco, EUA.  Foi no Hospital Felício Rocho, em Belo 
Horizonte, que a partir de 1957 estruturou o Serviço de Ortopedia e lá de-
dicou toda a sua vida profissional e acadêmica, tendo clinicado e acom-
panhado as reuniões clínicas até o início da pandemia.  Educou gerações 
de ortopedistas e tratou milhares de pacientes, sempre com carinho, pro-
fissionalismo, ética e atualização.  Por decisão do corpo clínico, o Serviço 
passará a se chamar “Márcio Ibrahim de Carvalho”. Livre-Docente da 
UFMG. Presidiu a primeira Comissão de Ensino e Treinamento (CET) em 
1972 e a SBOT em 1976-77. Presidiu o CBOT de 1984 e os congressos de 
Quadril e de Pé e Tornozelo. (Fig 3).  Delegado do Brasil na SICOT por 9 
anos. Visitou a Inglaterra e a China em missões cientificas oficiais. Autor 
de 37 artigos e capítulos. Realizou 308 apresentações orais. Participou 
de 36 bancas examinadoras. Recebeu 31 condecorações, dentre elas a 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Científico diretamente do Presidente da 
República e a Medalha do Mérito Ortopédico Brasileiro Nicholas Andry, 
da SBOT, em 2014. 

No IX Simpósio Márcio Ibrahim de Ortopedia e Traumatologia, realiza-
do em Ouro Preto, em maio de 2019, com Alexandre Leme Godoy dos 
Santos, José Luiz Zabeu e Marcos Giordano como palestrantes convi-
dados e a participação de um grande número de ex-residentes, tive a 
honra de prestar-lhe a derradeira homenagem em Aula Magna que de-
nominei “O Prof. Márcio é um Garçom? “, uma alusão bem-humorada 
ao personagem que “deu tudo de bandeja” para a ortopedia brasileira.  

Descansa em Paz, Professor Márcio. O seu empreendedorismo pode 
ser visto – e vivido – por todos nós. Muito Obrigado!!! 

RBO – edição inaugural de 1939.  Editor 
Achilles de Araújo. (Acervo de Osvandré 
Lech, doação da Sra. Wanda D`Ângelo).

Lançamento da RBO em Belo Horizonte 
em 1966. Diversos líderes da ortopedia 

estavam presentes.

Contínua participação em Congressos.  Em 
1973, durante o 19º CBOT e o 4º CBCMão, 
em Curitiba, em companhia de Arcelino 
Bitar, José Rodrigues, Heins Rücker, Luiz 
Wertheimer e Celso Simonetti. (Foto do 

Acervo do Prof.  Luiz Carlos Sobânia)

Márcio Ibrahim e Wilson Rossi examinando 
candidato ao TEOT em 1984.

O prof. Márcio é um Garçom?
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A SBOT-Regional Bahia continuará realizando di-
versos webinars ao longo do ano de 2021. No mês 
de julho já está programado para o dia 8, às 20h, 
o webinar Coluna com o tema “Espondilolistese na 
infância”. O palestrante será o especialista em Or-
topedia Pediátrica e membro Titular da Socieda-
de Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, André 
Luis Fernandes Andujar (SC). 

A mesa redonda do evento será composta pelos 
ortopedistas Antônio Olímpio, Carlos Assunção Fi-
lho, Glauco Landim e Rogério Vargas. 

Em paralelo, segue até o dia 15 de julho a Cam-
panha da SBOT-BA em parceria com o Hospital 
Português para arrecadar doações de materiais de 
higiene pessoal, limpeza e alimentos para a insti-
tuição São Francisco de Paula, localizada no bairro 
Vila Rui Barbosa, em Salvador. 

A regional Bahia está sempre em constante mo-
vimento cumprindo seu papel com a classe médica 
e trabalhando em apoio à população. “É de grande 

 A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia Regional Ceará - (SBOT-CE) celebra, este 
mês, 56 anos de fundação. A entidade realiza e 
possibilita acesso a cursos e capacitações para 
atualização permanente dos profissionais, coor-
dena serviços de residência médica e treinamento 
para avaliação do título de especialista, além de 
atuar na valorização, divulgação e conscientização 
da sociedade sobre saúde. 

À frente na presidência está o ortopedista espe-
cialista em quadril e membro titular da Sociedade 
Brasileira de Quadril (SBQ), Leonardo Drumond, 
ao lado da vice, Christine Muniz. A SBOT-CE está 
celebrando a data com vídeos dos ex-presidentes 
falando de suas experiências no Instagram oficial: 
@sbotceara

Bahia  
 �Webinars realizados pela SBOT-BA continuam

Ceará  
 �56 anos de fundação da SBOT-CE

Na presidência da Sbot-CE está o ortopedista 
especialista em quadril e membro titular da 

Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ), Leonardo 
Drumond, ao lado da vice, Christine Muniz.

valor saber que o nosso esforço e dedicação em 
promover a aproximação dos médicos baianos, 
brasileiros e estudantes de medicina com a insti-
tuição vêm sendo cumpridos, criando uma rede de 
troca de conhecimentos entre todos”, afirma o pre-
sidente da instituição, Luis Alfredo Gómez Vieira. 
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 � SBOT-CE dá seguimento à RIOT 2021 de forma híbrida

Diante da pandemia da Covid-19, a Residência 
Integrada em Ortopedia e Traumatologia (RIOT) 
está acontecendo de forma híbrida. O ortopedista, 
presidente da Comissão de Ensino e Treinamento 
(CET) e coordenador da RIOT, Alberto Alves, ex-
plica que “as aulas teóricas acontecem online e as 
práticas acontecem presencialmente respeitando 
o distanciamento e protocolos de segurança”. 

O coordenador destaca, dentre os diferenciais 

da RIOT, a integração dos serviços. “Na prática, os 
médicos residentes têm a oportunidade de viven-
ciar a rotina dos serviços de referência em trauma-
to-ortopedia da Capital”, completa Alves. 

Até o momento já foram contemplados os mó-
dulos de Ciências Básicas e Cirurgias do Ombro e 
Cotovelo. Os próximos módulos serão sobre Cirur-
gia do Joelho, Quadril, Coluna, Pediatria, Punho e 
Mão, Pé e Tornozelo.

Santa Catarina    
 � SBOT-SC transfere eventos presen-
ciais para 2022

Durante todo este ano, seguem com grande su-
cesso os cursos em plataformas virtuais

A SBOT Santa Catarina transferiu para 2022 o XII 
Congresso Sul Brasileiro de Ortopedia e Trauma-
tologia – Sulbra, inicialmente previsto para 2021. O 
evento foi remarcado para 9 a 11 de junho do ano 
que vem, no Costão do Santinho, em Florianópolis, e 
será realizado de forma conjunta com o Congresso 
Catarinense de Ortopedia e Traumatologia (CCOT).

“Está sendo um grande desafio planejar eventos 
presenciais neste momento em que a pandemia 
pela Covid-19 ainda não permite a segurança que 
sabemos ser necessária, pois, como profissionais 
de saúde devemos dar o exemplo”, avaliou o presi-
dente da SBOT-SC, Henrique Ayzemberg.

Enquanto isso, a Comissão Organizadora dos 
Congressos não está medindo esforços para pro-
porcionar uma programação completa, com con-
ceituados palestrantes do Brasil e exterior para os 
maiores eventos da ortopedia e traumatologia de 
Santa Catarina e Região Sul.

Atividades virtuais

Enquanto os congressos presenciais não são re-
tomados, a SBOT-SC prossegue proporcionando 
conhecimento e atualização por meio de platafor-
mas virtuais. “A verdade é que os colegas foram 
ágeis em se adaptar aos novos tempos e todos os 
cursos ofertados até agora – reuniões científicas 
e educação continuada – têm número crescente 
de médicos, impulsionando-nos a seguir propon-
do novos temas no formato, o que comprova que 
a necessidade de buscar conhecimento na espe-
cialidade não se interrompe, independentemente 
das adversidades”, informa o diretor científico da 
SBOT-SC, Luis Fernando Funchal.

Curso de educação continuada da SBOT-SC no 
módulo joelho com o tema “Princípios da ATJ”
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No dia 7 de julho, o presidente da SBOT Regional Maranhão, Raul 
Almeida, e o cirurgião bariátrico, José Aparecido Valadão, estiveram 
ao vivo para uma conversa sobre as consequências da obesidade e 
do sobrepeso para as articulações. A live aconteceu no Instagram da 
SBOT-MA, às 20h. 

A obesidade é um fator conhecido de risco para o surgimento de 
diversas doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão arte-
rial, o diabetes mellitus e as doenças cardíacas. No entanto, o aumen-
to de peso em indivíduos obesos acaba sobrecarregando também as 
articulações, principalmente a coluna lombar e os membros inferio-
res (quadris, joelhos e pés).

A obesidade já atinge 1 a cada 5 brasileiros, segundo dados do 
Ministério da Saúde. É considerada uma epidemia mundial pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
causa diversos riscos à saúde. 

Um dos principais problemas articulares causados pela obesidade é a artrose, também conhecida como 
desgaste articular. E sua principal manifestação é a dor progressiva e incapacitante.  para atividades bá-
sicas da vida diária.

A obesidade e os problemas articulares necessitam de um tratamento orientado por uma equipe multi-
disciplinar especializada. Assim é possível evitar o aparecimento de comorbidades que prejudicam ainda 
mais a saúde do obeso.

Vida é movimento. Movimento é vida sem dor!

Maranhão  
 �SBOT-MA apresenta live em seu Instagram

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia Regional Rio de Janeiro (SBOT-RJ) definiu, 
em eleição realizada no dia 24 de junho, a nova 
diretoria para o ano de 2024, que tem como presi-
dente Marcelo Erthal Moreira de Azeredo

“Me comprometo a dar continuidade ao trabalho 
que vem sendo realizado em duas vertentes: com 
foco no membro, através da Educação Continuada; 
e a outra com objetivo de preparar nossos futu-
ros ortopedistas, através do Ensino e Treinamento. 
Além disso, pretendo ampliar nosso contato com 
membros do interior do Estado com objetivo de tra-
zê-los de alguma maneira mais próximos para a nos-
sa ‘Casa do Ortopedista’”, disse o presidente eleito.

Além da chapa para a Diretoria 2024, foram elei-
tos também representantes para o Conselho Fiscal 
e para delegados à SBOT Nacional.

Rio de Janeiro  
 �SBOT-RJ elege diretoria para 2024

Confira a chapa eleita:

Presidente: Marcelo Erthal M. de Azeredo

1º Vice-Presidente: Rodrigo R. Pinho Rodarte

2º Vice-Presidente: Max Rogério F. Ramos

1º Secretário: Marcelo Bragança dos Reis

2º Secretário:  Fabricio Santos e Santos

3º Secretário: Marco Bernardo C. Fernandes

4º Secretário: Adalto F. Lima Junior

1º Tesoureiro: Marcelo Ricardo Reis Pereira

2º Tesoureiro: Felipe Malzac Franco

3º Tesoureiro: Rodrigo S. Pires e Albuquerque

4º Tesoureiro: Marcelo Ganen Serrão
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No dia 29 de maio de 2021, a SBOT Regional 
Maranhão apoiou a realização do primeiro curso 
de capacitação para captação de tecido  mús-
culo-esquelético (TME) do Brasil na modalidade 
online. 

O curso foi aberto para profissionais da área da 
saúde e organizado pela Comissão Intra-hospitalar 
de Doação e Tecidos para Transplantes do Hos-
pital Universitário da UFMA (HU-UFMA/Ebserh/
MEC), que é o único hospital do Maranhão creden-
ciado junto ao Sistema Nacional de Transplantes 
(SNT), como captador e transplantador de tecidos 
músculoesquelético, desde 2017.

O evento foi parte do treinamento da equipe 
do HU-UFMA para iniciar o processo de capta-
ção de TME e assim fomentar a divulgação e o 
aumento do número de TME ao nível do Mara-
nhão e do Brasil.  No dia 29, o curso conseguiu 
no formato online alcançar o maior número de 
profissionais e obter quase 180 acessos. Foram 
abordados temas de grande relevância do pro-
cesso doação e transplante como: conceitos 
gerais e triagem de potencial doador cadáver; 
definição e tipos de transplantes; legislação vi-
gente; tipos de doadores elegíveis para tecido 
musculoesquelético.

Entre os instrutores estavam profissionais re-
nomados não só do HU-UFMA, mas também do 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
(Into) do Rio de Janeiro. São eles: Rafael Augus-
to Dantas Prinz, chefe da área de Transplantes de 
Multitecidos do Into; Tatiana Gargano Lemos, en-
fermeira-chefe da equipe de enfermagem da área 
de Transplantes de Multitecidos do Into; Mônica 

 �SBOT-MA realiza curso 
para captação de tecido 
músculoesquelético

Nunes de Souza dos Santos, enfermeira da área 
de Transplantes de Multitecidos do Into, atuando 
em captação de tecido musculoesquelético; Ga-
briel Pimenta de Moraes Neto, médico ortopedista 
da área de Transplantes de Multitecidos do Into, 
captador de tecido musculoesquelético; Maria An-
gélica da Silva Araújo Alvarenga, administrativo 
da área de Transplantes de Multitecidos do Into; 
Rafael Santos da Cunha, administrativo da área 
de Transplantes de Multitecidos do Into; e Raul 
Almeida, chefe do grupo de cirurgia do quadril e 
joelho e RT do Transplante Musculoesquelético do 
HU-UFMA.
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De forma tão precoce, o ortopedista nos deixou 
no dia 23 de junho de 2021 devido à Covid-19

Leonardo de Oliveira Nobre nasceu em Pelotas-
-RS, mas escolheu Curitiba-PR para se estabelecer 
com a família e exercer sua vida profissional. Como 
médico ortopedista e especialista em Cirurgia do 
Ombro, atualmente era coordenador da Comissão 
de Ensino e Treinamento da SBOT Regional Paraná 
e chefe do Grupo de Ombro e Cotovelo do Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Univer-
sitário Cajuru-PUCPR.

De caráter irrepreensível e sempre muito presta-
tivo, sereno e generoso, descobriu no ensino uma 
grande paixão que contribuiu muito na formação 
dos residentes. Acolhedor, Léo era acima de tudo 
um grande amigo de todos: esposa, filhos, familia-
res, colegas, alunos e pacientes. Assim, deixou sua 
marca em cada pessoa que cruzou seu caminho e 
foi um pai excepcional para Rodrigo e Laura e um 
grande companheiro da esposa Aline. 

Nos dias 13 e 14 de agosto acontecerá mais um 
evento exclusivo da SBOT-SP de ensino e treina-
mento: a 5ª Jornada de Residentes, voltada para 
todos os residentes do Brasil. O evento é gratuito 
e tem como principal objetivo ser mais uma forma 
de treinamento para a prova de obtenção de Título 
de Especialista em Ortopedia e Traumatologia da 
SBOT, O TEOT. 

Segundo Alfredo dos Santos Netto, responsá-
vel pela organização da Jornada, o evento será 
novamente no formato online devido a pandemia 
da COVID-19 e trará uma infinidade de temas re-
lacionados à Ortopedia e Traumatologia. “Esse é 
o nosso terceiro evento online e todo o conteú-
do produzido nesses eventos está disponível aos 
nossos associados e residentes no nosso Canal de 

Paraná  
 �SBOT-PR homenageia o querido 
amigo Leonardo Nobre

São Paulo  
 �5ª Jornada de Residentes da SBOT-SP acontece em agosto

Com a certeza de que sua passagem foi aben-
çoada, desejamos que siga em paz na sua nova 
missão celestial, pois seus ensinamentos e seu sor-
riso fácil estão eternizados em nossos corações.

“A grandeza de um homem é medida pela nobre-
za de seus atos e pela saudade que ele deixa”

Em nome de todos os ortopedistas, eternizamos 
um fraterno abraço ao amigo Léo!

Dr. Fabiano Kupczik 

Presidente SBOT-PR 2021

Dr. Leonardo Nobre, sua esposa Aline e seus 
filhos Rodrigo e Laura (fonte: arquivo pessoal).

Youtube da SBOT-SP. Dessa forma, nessa 5ª Jorna-
da desenvolvemos conteúdos complementares ao 
que já temos. Isto posto, temos uma gama de as-
suntos importantes para o treinamento dos nossos 
residentes”, acrescenta. Procure por “SBOT-SP no 
Youtube ou acesse: https://bit.ly/youtubeSBOTSP.

A Jornada é gratuita e aberta a todos os resi-
dentes do Brasil e as inscrições ainda é possível se 
inscrever. Para isso, basta acessar o site da SBOT-
-SP: www.sbotsp.org.br. “Será mais uma oportuni-
dade de revisão e preparação para os residentes 
complementarem com o que já foi feito. Além das 
aulas que acontecerão nos dois dias do evento, 
também será feita uma prova teste online para que 
os residentes testem o seu conhecimento”, finaliza 
Alfredo. 
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Espaço das Regionais

Em março, a SBOT Regional Minas Gerais iniciou 
seu Curso Preparatório para o TEOT 2022 com a 
participação de oitenta e cinco residentes do 3º 
ano (R3) dos serviços credenciados do estado. 
Este ano, a Comissão de Ensino e Treinamento da 
SBOT-MG manteve o modelo de aulas semanais 
online ao vivo e interativas, além das provas vir-
tuais ao final de cada módulo. As provas de habili-
dade e exame físico, no final do ano, serão realiza-
das de forma presencial.

A SBOT-MG segue a agenda de cursos de atuali-
zação online com temas de interesse geral entre os 
ortopedistas. Nos dois primeiros cursos de Trauma 
e de Artrose tivemos importante participação dos 
associados e residentes. Na programação de 2021 
teremos ainda os cursos de Infecção em agosto e 
de Dor em outubro. Iniciamos também a prepara-
ção de eventos presenciais para o segundo semes-
tre de 2021 e do 23º Congresso Mineiro de Ortope-
dia e Traumatologia para 2022.

Neste segundo trimestre de 2021, a SBOT Regional 
Espírito Santo apoiou a fundação do Grupo de Orto-
pedia Pediátrica do estado. As primeiras reuniões do 
Grupo ocorreram em maio sobre fratura-luxação de 
Monteggia e em junho sobre atualização na doença 
de Legg-Perthes e contaram com a participação da 
maior parte dos ortopedistas pediátricos do estado.

O programa anual da Comissão de Educação 
Continuada da regional foi iniciado em junho com 
uma palestra e discussões sobre o uso de “orto-
biológicos na osteoartrite” com moderação de 
Bernardo Barroso e Giovanni Grossi, contou com 
participação da Camila Cohen e apoio do Grupo 
de Estudos do Joelho do ES. A próxima reunião 

Minas Gerais  
 �SBOT-MG compartilha suas últi-
mas atualizações

Espiríto Santo  
 �SBOT-ES exibe diferentes cur-
sos de atualização para seus 
associados 

A nova sede da SBOT-MG já ganhou um projeto 
arquitetônico e as obras da sala já foram iniciadas. 
Localizada no novo edifício da AMMG, o espaço 
proporcionará maior conforto e segurança às fu-
turas diretorias e associados, além de serviços e 
áreas compartilhadas para realização de reuniões, 
aulas, eventos e grandes congressos.

Outro projeto já em execução é a transformação 
do site institucional da SBOT-MG para o forma-
to de portal digital, com layout mais moderno e 
conteúdo mais dinâmico. O portal irá incorporar a 
agenda, as notícias e as secções do nosso antigo 
jornal impresso trimestral. 

está agendada para julho sobre “Lesões e estraté-
gias de prevenção no CrossFit.

O primeiro módulo do curso para residentes da 
Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT-ES 
abordou as lesões do joelho e contou com a parti-
cipação de todos os serviços do estado. O segun-
do módulo tem como tema as doenças do ombro 
e está programado para a última semana de junho.

No início de julho foi realizado o curso “Ferramen-
tas digitais para o ensino da ortopedia” organizado 
pela Comissão de Preceptores da SBOT com a par-
ticipação dos ortopedistas capixabas e gaúchos.

Jornal da SBOT - Mai/Jun/Jul 2021 28



Espaço Jurídico

A violência contra crianças

Casos de agressões contra crianças infe-
lizmente não são raros, muitos deles com 
desfechos trágicos, resultando em morte 

ou lesões permanentes. A violência ainda pode 
se manifestar de outras formas não menos cruéis, 
como nos casos de negligência e violência psico-
lógica e emocional.

O Brasil apresenta altos índices de violência contra 
crianças e adolescentes na escala mundial. Profis-
sionais da área da saúde, ao lado daqueles da edu-
cação, desempenham funções que permitem iden-
tificar com maior facilidade a ocorrência de abusos 
físicos, emocionais e maus tratos contra crianças. 

No ano de 1962, Henry Kempe e cols descreveram 
pela primeira vez a “síndrome da criança espan-
cada”, uma condição clínica que acometia crian-
ças pequenas que sofreram abusos físicos graves. 
Desde então, esse tipo de agressão tem sido iden-
tificada como grave ocorrência com repercussões 
sociais e criminais- uma causa frequente de feri-
mentos permanentes e morte.

A agressão contra crianças ocorre em todas as 
etnias, estratos sociais e econômicos, sendo que 
os pais jovens, com intolerância à frustração, se-
parados ou em novo relacionamento, apresentam 
destaque nas ocorrências.

A literatura recomenda que a síndrome da crian-
ça espancada deve ser considerada nos atendi-
mentos que evidenciem não correspondência do 
relato do cuidador com lesões como hematomas 
em partes moles, edemas, fraturas, lesões intra-
cranianas de qualquer natureza, atraso neuropsi-
comotor, sequelas musculoesqueléticas ou morte 
súbita inexplicável.

Pelo fato de que as crianças agredidas não são 
comumente socorridas a cada episódio, a identifi-
cação das lesões cumulativas de natureza encefá-
lica, ortopédica ou psicológicas é realizada tardia-
mente pelo médico. 

No entanto, o ortopedista, pela sua formação 
em trauma e experiência em diagnóstico por 
imagem, pode identificar sinais propedêuticos 
e radiológicos sugestivos de agressão. Fraturas 
de tíbia proximal e distal, úmero proximal, fêmur 

distal, lesões e fraturas de coluna cervical inex-
plicáveis em crianças, podem ser de relevância 
médico-forense.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
– Lei 8.069/90 prevê a notificação obrigatória por 
parte dos profissionais de saúde e da educação 
dos casos de “suspeita ou confirmação” de casti-
go físico, tratamento cruel ou degradante e maus 
tratos contra crianças e adolescentes. Tal situação 
está plenamente amparada pelos normativos éti-
cos da atividade médica, posto que não se confi-
gura violação do dever de sigilo profissional. 

O Conselho Tutelar é o órgão estatal legitima-
do a receber essas notificações e caso se omita, 
o denunciante poderá se reportar diretamente ao 
Ministério Público. Deixar de comunicar a autorida-
de competente é infração administrativa expressa-
mente prevista no artigo 245 do ECA. 

Fundamental a participação dos estabelecimen-
tos de saúde na definição de normatizações e pro-
cedimentos internos a serem seguidos pelos mé-
dicos nas situações nas quais houver suspeita de 
maus tratos às crianças atendidas. Aquele que tem 
a saúde do ser humano como alvo de sua atenção 
também pode ser um importante agente de prote-
ção nos casos de violência infantil. 

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

29Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia




