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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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E chegou o mês de novembro e, com ele, o nosso congresso 
brasileiro de Ortopedia e Traumatologia! Depois de quase dois 
anos sem encontros presenciais, podemos afirmar com seguran-
ça que iremos nos reunir no Transamerica Expo Center para o 
53º Congresso Anual SBOT.

Sei de todo o empenho que a Diretoria da SBOT e a Comissão 
Organizadora do evento dedicaram desde o início do ano para 
que o congresso acontecesse presencialmente seguindo todos 
os protocolos sanitários exigidos e priorizando a segurança de 
todos os ortopedistas. Parabéns SBOT!

Nessa edição do jornal trazemos uma matéria completa sobre 
o congresso. Conversamos com o presidente da SBOT, Adalber-
to Visco, com o presidente do congresso, Moisés Cohen, e com 
o presidente da Comissão Científica, Osvandré Lech, para poder 
transmitir a vocês, ortopedistas e leitores, tudo o que irão encon-
trar entre os dias 25 e 27 de novembro, em São Paulo. 

Teremos a oportunidade de nos atualizar cientificamente atra-
vés de palestras de renomados colegas, de novas atividades 
científicas, de discussões de temas importantes na nossa área, 
além de assistir as palestras de colegas internacionais que gra-
varam suas aulas. E para que todos possam aproveitar 100% de 
seus conteúdos, as aulas foram traduzidas para o português! 

Gostaria também de agradecer o apoio dos ortopedistas nas 
Eleições deste ano e dividir com vocês a emoção de concorrer 
ao cargo de presidente da SBOT para o ano de 2024. As eleições 
vão até o dia 31 de outubro para diretoria e conselho fiscal da 
sociedade. Como disse na carta de apresentação, a minha traje-
tória dentro da SBOT é antiga e pretendo, ao lado de colegas de 
todo o território nacional, contribuir para o desenvolvimento da 
nossa querida SBOT tanto do ponto de vista associativo como 
acadêmico! 

Nos vemos em novembro, no 53o Congresso Anual SBOT, 
em São Paulo

Fernando Baldy dos Reis 

 Editor-chefe

Editorial 
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Acontece SBOT 

Eleições 2021

Para votar, acesse o site da SBOT e entre na 
área do associado. O site é: www.sbot.org.br. 
A votação é exclusiva para sócio titular quite 

com a anuidade SBOT. 

 �Confira na íntegra a carta de  
Fernando Baldy dos Reis:
Caros colegas,

Gostaria de me apresentar como candidato à 
presidência da SBOT na eleição de 2021.

Sou titular da Sociedade desde 1989 (TEOT 3215), 
participei de diversas comissões e fui presidente da 
Sociedade Brasileira de Trauma ortopédico (SBTO) 
em 1997, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia Regional São Paulo (SBOT-SP) em 
2005, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM), em 2009. Fui editor associado da Revista 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (RBO) e 
hoje sou editor-chefe do Jornal da SBOT.

Na carreira acadêmica, sou Prof. Titular e fui 
Chefe do Departamento de Ortopedia e Trauma-
tologia da PUC-Campinas (1995 a 1997). Atual-
mente sou chefe do Departamento de Ortopedia 
e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina 
(EPM-UNIFESP).

Toda essa trajetória me permitiu participar ativa-
mente dos desafios de nossa especialidade para 
compor uma diretoria com colegas de todo ter-
ritório nacional, com grande representatividade e 
experiência na sociedade, são eles:

 � Secretário-Geral: Alexandre Fogaça Cristante – SP

 � 1º Secretário: Roberto Luiz Sobania- PR

 � 2º Secretário: Marcelo Carvalho Krause 
Gonçalves – PE

 � 1º Tesoureiro: Alberto Naoki Miyazaki – SP

 � 2º Tesoureiro: Tito Henrique de Noronha Rocha 
– RJ

 � Diretor de Comunicação e Marketing: Sandro 
da Silva Reginaldo – GO

 � Diretor de Regionais: Francisco Carlos Salles 
Nogueira – MG

 � Diretor de Comitês: Paulo Lobo Junior – DF

Acredito que nossa diretoria terá muito a con-
tribuir para o desenvolvimento da nossa querida 
SBOT tanto do ponto de vista associativo como 
acadêmico.

Muito obrigado pelo apoio e confiança no nosso 
trabalho.

Fernando Baldy dos Reis

As Eleições 2021 da SBOT vão até o dia 31 de outubro de 2021

5Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Acontece SBOT 

A SBOT está no Telegram!

Acesse o  
Clube de Benefícios da SBOT

Com a intenção de facilitar a comunicação 
com seus associados, a SBOT criou um ca-
nal no Telegram. O principal objetivo é man-

ter todos informados sobre as novidades da SBOT 
e do 53º Congresso Anual SBOT. 

O nome do canal é “Comunica SBOT” e pode ser 
acessado pelo link: t.me/sbotvaleser ou digitando 
o nome na busca do Telegram. 

A SBOT também está presente diariamente nas 
Redes Sociais. Acompanhe e saiba todas as ações 
que a SBOT realiza para o seu associado. 

Instagram: @sbotnacional

Facebook: www.facebook.com/SBOTnacional

Site: www.sbot.org.br 

E-mail: São enviados e-mails semanalmente 
com as principais informações e novidades da 
Sociedade.

O Clube de Benefícios SBOT é um programa exclusivo para o ortopedista titular, é um benefício 
que oferece descontos em mais de 200 lojas em mais de 15 categorias. Entre elas gastronomia, 
viagem, eletrônico, delivery, serviços, esporte e mais. 

O site do Clube foi atualizado e está de cara nova, mais moderno e intuitivo. Para conferir, acesse pela 
área do associado no site: www.sbot.org.br 
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Espaço Jurídico

Lei Geral de Proteção de Dados

Em 14 de agosto de 2018 foi promulgada a Lei 
Federal n. 13.709, denominada Lei Geral de 
Proteção de Dados. Os artigos reservados às 

sanções administrativas tiveram sua vigência adia-
da e passaram a vigorar somente em 01 de agosto 
de 2021. 

A partir de então, o tema da proteção dos dados 
pessoais assumiu lugar de destaque na gestão das 
empresas, envolvendo profissionais de áreas dis-
tintas, além de atrair cidadãos usuários de serviços 
públicos e privados, interessados em saber como 
seus dados pessoais passarão a ser geridos frente 
à nova legislação. 

A proteção dos dados pessoais como uma ga-
rantia legal começou a ser abordada na Europa na 
década de 80. A partir de então foram promulga-
das leis em diversos países europeus até que, no 
ano de 2016, o tema foi regulamentado por meio 
do General Data Protection Regulation – GDPR, 
em cuja base legal a LGPD se inspirou. 

No Brasil, a discussão legal envolvendo a prote-
ção de dados teve início no ano de 2011, com a Lei 
de Acesso à Informação. O tema evoluiu passando 
pelo Marco Civil da Internet, em 2014 até chegar-
mos à atual Lei Geral de Proteção de Dados.

O objetivo do legislador, expresso no artigo 1º é 
o de que todo cidadão tem o direito à privacidade 
de seus dados pessoais e a liberdade de decidir o 
que poderá ser feito com essas informações. 

Os dados protegidos podem ser subdivididos 
em pessoais – nome, documento, endereço físico 
e eletrônico, telefone – e sensíveis – dados que di-
zem respeito à saúde, etnia, religião, filiações polí-
tico-sindicais, dados genéticos e biométricos. 

O rigor do legislador - traduzido por ações a 
serem implementadas por aquele que recebe es-
ses dados e tem o dever de preservá-los contra 
vazamentos e acessos ilícitos - levantou inúmeros 
questionamentos na área médica. 

A lei se destina às pessoas físicas e jurídicas 
de direito público e privado que devem assumir 

condutas protetivas para que esses dados não 
estejam suscetíveis a divulgações ilícitas ou 
acidentais. 

Os dados relativos à saúde do ser humano, in-
cluídos pela LGPD na categoria de dados sensíveis, 
ou seja, no rol daqueles que merecem uma prote-
ção especial, já eram rigorosamente tutelados pelo 
nosso ordenamento jurídico antes do advento da 
novel legislação. 

Sem mencionar os pactos internacionais dos 
quais o Brasil é signatário, se nos determos ape-
nas na legislação pátria, constataremos que a 
inviolabilidade do sigilo médico é preservada desde 
a Constituição Federal, passando pelo Código Civil 
e Código Penal, até chegarmos ao Código de Ética 
Médica e uma diversidade de normas estaduais e 
municipais que se destinam a preservar prontuá-
rios e documentos médicos. 

O mesmo raciocínio se aplica aos dados utiliza-
dos em pesquisa clínica, área rigorosamente nor-
matizada por leis específicas e comitês especiais, 
onde a questão do sigilo e do dever de informação 
ao paciente são as vigas mestras da atividade a ser 
desenvolvida. 

Desde os tempos hipocráticos, o dever de man-
ter sigilo sobre as informações aos quais tiver aces-
so é inerente à atividade do médico. Pela natureza 
de sua atuação em benefício da saúde do ser hu-
mano, desde o início de sua formação acadêmica, 
o médico é ensinado sobre a prioridade do dever 
de guarda do sigilo, sendo com isso o profissional 
naturalmente adaptado, treinado e direcionado às 
exigências da LGPD. 

Dra. Rosmari Aparecida Elias Camargo –  
Advogada e Mestre em Direito Penal pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo

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

Assessoria Jurídica SBOT
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Dia do Ortopedista

Homenagem aos ortopedistas 
brasileiros 

Deputado Dr. Luizinho realiza audiência pública na Câmara dos 
Deputados com a presença de diretores da SBOT

A Comissão de Seguridade Social e Família 
da Câmara realizou, nesta quinta-feira, 16, 
uma audiência pública em homenagem ao 

dia do ortopedista, data celebrada no próximo dia 
19. A iniciativa da homenagem partiu do presiden-
te da Comissão, deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), 
que também é médico ortopedista e atua em favor 
da classe médica no Congresso Nacional. 

A audiência prestou homenagem à Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e todos os 
profissionais da Ortopedia brasileira. Em sua fala 
inicial, Dr. Luizinho defendeu unidade da classe 
médica e reforçou seu compromisso em continuar 
trabalhando pelos profissionais da medicina no 
Parlamento. “A gente precisa ter voz, e tenham em 

mim uma verdadeira trincheira em favor da medi-
cina e da ortopedia, das boas práticas da saúde e 
da medicina brasileira”, ressaltou o deputado. 

Dr. Luizinho lembrou suas ações, enquanto de-
putado federal pela classe médica, como o Projeto 
de Lei 2803/2019 que equipara o valor das bol-
sas de residência médica ao benefício concedido 
ao programa Mais Médicos, do Governo Federal. 
“Precisamos que o governo faça um investimento 
maciço na residência médica, porque é esse ins-
trumento que forma profissionais de excelência”, 
disse.

O presidente da Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia (SBOT), Adalberto Visco, des-
tacou a história da SBOT e a atuação do deputado 
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frente às causas médicas. “A gente tem feito um 
trabalho muito bom em defesa da medicina e de 
braço dados com a Frente da Medicina, com o 
IBDM e com deputado Dr. Luizinho. Agradecemos 
a homenagem e vamos continuar lutando de bra-
ços dados com vocês”, disse Adalberto.

O vice-presidente da SBOT, Jorge dos Santos 
Silva, também manifestou agradecimentos ao 
deputado pela atuação em defesa dos médicos 
ortopedistas. “Deputado as ações que você tem 
feito, elas levarão a uma ação de qualidade a toda 
a população, muito obrigada por todos os esfor-
ços que o senhor tem feito pela nossa classe”, 
destacou.

Dr. Luizinho que também é membro da Frente 
Parlamentar da Medicina, lembrou a importante 
vitória para a classe médica com a aprovação da 
Reforma Tributária, que beneficiou 99% dos Pro-
fissionais Liberais enquadrados no Simples Nacio-
nal. “Essa foi uma conquista histórica para 99% dos 
nossos profissionais. Teríamos um impacto muito 
negativo na grande maioria das empresas e dos 
profissionais da nossa classe. Nós contamos com 
um trabalho em conjunto da Frente da Medicina, 
do Conselho Federal de Medicina e da Associação 
Médica Brasileira, e se não fosse a mobilização da 

SBOT nós não teríamos conseguido. Mas, nós con-
seguimos sensibilizar o relator da Reforma, depu-
tado Celso Sabino, e conseguimos retirar a taxa-
ção sobre lucros e dividendos das PJ’s incluídas no 
Simples Nacional, desde que faturem até R$ 4,8 
milhões por ano”, destacou.

Dr. Luizinho abriu a audiência e finalizou-a lem-
brando que devido a pandemia da Covid-19, não 
foi possível fazer um grande evento em prol dos 
ortopedistas, mas que em 2022 haverá um gran-
de encontro entre toda as regionais da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia em favor da valorização 
dos médicos ortopedistas.

Participaram ainda da audiência, o presidente 
da Comissão de Políticas Médicas da SBOT, Luiz 
Antônio Cunha, Luis Marcelo de Azevedo Malta, 
presidente da SBOT Regional RJ, Moisés Cohen, 
presidente do Congresso Anual da SBOT 2021, 
José Humberto, presidente da SBOT Regional DF, 
Marcos Musafir, ex-presidente da SBOT, além dos 
membros da Comissão de Políticas Médicas da 
SBOT, Luiz Carlos Sobania e Paulo Lobo.

Os deputados Zacharias Calil (DEM-GO), Car-
men Zanotto (CIDADANIA-SC) e Júlio César Ri-
beiro (Republicanos -DF), também prestigiaram o 
evento.

SBOT presente na defesa da Medicina e do médico ortopedista
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Capa

A voz da Comissão  
Organizadora do

 �O que o ortopedista pode esperar 
do 53º Congresso Anual SBOT? 
Um congresso com total segurança sob o pon-

to de vista sanitário, em um Centro de Conven-
ções amplo, confortável, com a presença de 58 
empresas da área de material ortopédico e far-
macêutica, além de uma programação científica 
inovadora e atual. 

 �Da programação científica, o que 
podemos destacar? 
A programação científica será bem atual, com 

várias sessões de casos práticos, uma série de up-
dates pelos maiores especialistas do Brasil e do 
exterior. Teremos diversas palestras internacionais 
que já foram gravadas e foram legendadas ga-
rantindo o conforto e o entendimento dos nossos 
congressistas. 

 �O congresso será a nossa grande re-
tomada aos eventos presenciais. Por 
favor, quais são os cuidados que a 
SBOT está tomando para que o even-
to aconteça em total segurança? 
A SBOT está em contato permanente com a Co-

missão de Covid da Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo e seguiremos todos os protocolos 
estipulados. Inclusive, locamos uma área muito 
maior que anos anteriores para que haja um bom 
distanciamento entre todos. 

 �Por favor, deixe uma mensagem 
para os ortopedistas.
Venham para o Congresso Anual da SBOT que acon-

tecerá de forma presencial, pois além de ser uma exce-
lente oportunidade para se atualizar, também será um 
grade momento para rever amigos e confraternizar. 

Aguardamos todos vocês.

“Um congresso com total segurança para os nossos 
associados”

Adalberto Visco
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 �Até quando é possível realizar 
as inscrições no 53º Congresso 
Anual SBOT? 
Tendo em vista a melhora da pandemia, esta-

mos prorrogando as inscrições até o dia 10 de 
novembro. 

 �Quais protocolos de segurança 
sanitária para a realização do 53º 
Congresso Anual SBOT?
Nosso evento está sendo organizado com total 

segurança dentro das normas sanitárias instaura-
das pelo Governo do Estado de São Paulo para 
que seja um grande evento de retomada para o 
aprimoramento científico, tecnológico e de reen-
contro dos colegas. 

Os protocolos de segurança sanitária têm sido ri-
gorosamente cumpridos e é importante chamar a 
atenção que eles são muito dinâmicos. Mas ressal-
tamos que estamos acompanhando diuturnamen-
te os avanços no Estado de São Paulo e todas as 

medidas necessárias estão sendo aplicadas para a 
realização do nosso evento. Temos um Protocolo 
Sanitário para o evento com todas as normas de 
segurança. 

 �Quais serão as principais atrações 
e palestras?
O evento acontecerá no Transamerica Expo 

Center e teremos seis salas científicas com os 
mais atualizados temas dos nossos 13 comitês de 
especialidades ortopédicas. Além de simpósios, 
discussões de casos, cursos e conferências inter-
nacionais. Lembrando que as grandes empresas, 
todas aderiram, e estarão conosco na Feira do 
evento. 

 �O que o ortopedista pode esperar 
do evento? 
Com certeza nós alcançaremos o nosso objetivo 

de fazer um grande congresso brasileiro de Orto-
pedia e Traumatologia. Contamos com a colabora-
ção e a presença de todos! 

“Um grande evento de retomada para o aprimoramento 
científico, tecnológico e de reencontro dos colegas”

Moisés Cohen
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“Tentamos ser o mais inclusivo possível, sem descuidar 
da qualidade científica”

Osvandré Lech

 �Quantos temas livres foram en-
viados para o Congresso? 
Recebemos 480 trabalhos científicos entre apre-

sentações orais e e-posters.  A seleção foi difícil 
pela excelente qualidade. O congressista terá ex-
celente material científico disponível. 

 �O que podemos destacar na pro-
gramação científica? 
Casos clínicos para discussão entre apenas dois 

debatedores e a plateia é uma aposta de engaja-
mento. Todas as sociedades e comitês organiza-
ram o seu “Dia da Especialidade”, que está imper-
dível.  Updates Nacionais e Internacionais serão 
verdadeiras Aulas Magnas. Os Cursos de Atuali-
zação são um clássico da reciclagem.  As ativida-
des do “mezanino” competirão em qualidade com 
o “térreo”.  Fique atento! O Cine SBOT e outras 

atrações científica pela área dos estandes tomará 
a atenção dos congressistas durante os três dias. 
O mais importante é que foram lembrados colegas 
de todo o país. Tentamos ser o mais inclusivo pos-
sível, sem descuidar da qualidade científica. 

 �Por que o ortopedista brasileiro 
precisa participar do congresso? 
A cota de webinários está superada... (risos). 

Com a melhoria das condições sanitárias neste fi-
nal de pandemia, é possível participar de eventos 
presenciais com segurança. O Congresso Anual da 
SBOT é a mais longa tradição da SBOT.  Esta 53ª 
edição foi difícil, dificílima, de ser estruturada por 
todo o cenário presente no início do ano. Graças à 
perseverança do presidente Adalberto Visco, que 
acreditou na possibilidade do congresso presen-
cial desde o início, teremos um exuberante reen-
contro de amigos.  Isto “não tem preço”!

Capa
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Participação internacional

A Comissão Científica do Congresso em 2021 está organizando um grande evento de retomada, 
com a participação de renomados palestrantes internacionais. Nesse ano, os convidados apresen-
tarão aulas gravadas e legendadas!

Alexandre Lädermann, 
Suíça

Bertrand Sonnery-
Cottet, França

Johnatan Ticker, 
Estados Unidos

Ramón Cugat, 
Espanha

Santiago Guerrero

Santiago A. Lozano 
Calderón, Colômbia e 

Estados Unidos

Amar S. Ranawat

Eladio Saura-Sanchez, 
Espanha

Marco Araújo, Brasil e 
Estados Unidos

Ali Mobasheri, 
Finlândia

David Ring, Estados 
Unidos

Manuel Mosquera, 
Colômbia

Andreas Leithner, 
Austria

German Farfalli

Munish C. Gupta, 
Estados Unidos
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53º Congresso anual SBOT:  
o que você precisa saber?

Marcado para o mês que vem, entre os dias 25 e 27 de novembro, e a Comissão Organizadora do 
evento reuniu algumas das principais informações para todos os ortopedistas do Brasil que não 
irão perder esta grande experiência. 

Capa

 �CINE SBOT
O Cine SBOT é uma atividade já realizada nos 

Congressos da SBOT, que tem o intuito de com-
partilhar entre os ortopedistas, técnicas cirúrgicas 
por meio de vídeos. 

Os vídeos, previamente enviados pelos ortope-
distas, ficarão em estações, apresentando diaria-
mente o que há de novo na Ortopedia. Além disso, 
o Cine SBOT também tem uma premiação para o 
vídeo mais assistido e para o vídeo melhor pon-
tuado durante o evento. 

Serão premiados com um pacote completo para 
o 54º Congresso Anual da SBOT (2023), que será 
realizado em Florianópolis, incluindo inscrição, 
passagem aérea e hospedagem. Durante o Con-
gresso, aproveite para assistir todos os vídeos.

 �Temas Livres

 �Curso de Enfermagem
Pela primeira vez, o Congresso Anual SBOT tra-

rá para sua programação científica o Curso de 
Enfermagem em Ortopedia, promovendo a to-
dos enfermeiros uma grade de aprimoramento e 
conhecimento. 

O curso acontecerá durante o Congresso, no 
Transamerica Expo Center, nos dias 26 e 27 de no-
vembro. Alguns dos temas apresentados, serão: 
O papel do enfermeiro na assistência do paciente 
ortopédico; cuidados pré, intra e pós-operatório 
de cirurgias ortopédicas; manejo de feridas e da 
dor; mesas de apresentação e discussões de casos 
clínicos. 

Acompanhe os canais de comunicação da SBOT 
para saber mais. 

Anualmente a SBOT abre as inscrições para que 
todos os congressistas encaminhem seu trabalho 
na modalidade de Temas Livres, este ano a Socie-
dade recebeu ao todo 480 trabalhos incluindo es-
tudos anatômico, experimental ou clínico, nas 15 
áreas temáticas.

Os trabalhos dos Temas Livres foram enviados 
até o dia 30 de julho de 2021 e os Temas Livres das 
Ligas Acadêmicas puderam ser encaminhados até 
o dia 30 de agosto de 2021, os aprovados serão 
apresentados durante o Congresso, nos auditórios 
de 1 a 6, no dia 25 e 26 de novembro. 

É possível conferir a grade científica e 
acompanhar os horários acessando o site: https://
sbot.org.br/congresso/programacao-cientifica-2/
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 �Hotel e Turismo
O Congresso acontece entre os dias 25 e 27 de 

novembro de 2021, no Transamerica Expo Center, 
localizado em Santo Amaro, em São Paulo. A Agên-
cia Oficial do evento é a Lunes Tour, que uniu as 
melhores opções de hotéis da região para garantir 
o conforto necessário a todos os congressistas. 

Dentre as opções está o Grand Hyatt São Paulo, 
hotel oficial do Congresso. Para conseguir a melhor 
opção de estadia, faça sua reserva hoje no site:  
https://sbot.org.br/congresso/hotel-e-turismo/

 �App SBOT+
O app SBOT+ é a facilidade na palma da mão, 

todos participantes do 53º Congresso Anual SBOT 
podem ficar por dentro das novidades, visualizar a 
programação científica, o protocolo sanitário, re-
servar seu hotel e demais atualizações.

Basta baixar o app na App Store (https://apps.
apple.com/br/app/sbot/id1478436256) ou Google 
Play (https://play.google.com/store/apps/detail-
s?id=br.com.itarget.app.sbot&hl=pt&gl=US).

 �Protocolo Sanitário
A SBOT está preparando seu Congresso para que to-

dos possam renovar seus conhecimentos em total se-
gurança, desta maneira, seguindo todas as normas sa-
nitárias estabelecidas pelo Governo do Estado de São 
Paulo, criou o Protocolo Sanitário do 53º Congresso 
Anual SBOT. 

Está edição do Congresso prevê uma grande retomada 
ao presencial, dos 11 auditórios, seis serão exclusivamente 
para as palestras e aulas, que lhe proporcionarão o que há 
de mais recente em materiais, próteses e tecnologias na 
Ortopedia e na Traumatologia.  

Leia o Protocolo sanitário na íntegra no site:  
https://sbot.org.br/congresso/protocolo-sanitario/ 
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E você ainda acredita
Que é um doutor
Padre ou policial

Que está contribuindo
Com sua parte

Para o nosso belo
Quadro social. 

Raul Seixas

Ouro de tolo
Por Cláudio Santili 

Alguém muito além do Xerém!

Entraram muito ansiosos para a consulta. Era 
um bebê de nove a dez meses de idade. A mãe 
tinha 51 e o pai 52 anos e estavam realmente 

muito tensos. A mãe assumiu o relato e começou a 
falar desenfreada sobre sua apreensão pela consulta 

porque tivera a indicação de um especialista, antes 
do final de semana e, “não via a hora” de chegar, para 
ouvir a minha opinião. Quase questionou:- Por que 
vocês não trabalham no final de semana? Ou pelo 
menos na hora em que a gente precisa?
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O bebê havia sido fruto da oitava fertilização “in 
vitro” (FIV). Um número perigosamente alto de 
tentativas, mas o pai explicou que o obstetra dis-
sera que a partir da segunda, não iria mais cobrar 
o procedimento, e por isso continuaram tentando 
(sic pai). Me pareceu uma insistência arriscada e 
sem controle de consequências!  A criança estava 
indo muito bem, mas de repente, a mãe notou que 
tinha uma certa alteração no dorso. Foram investi-
gar com o “médico do plano” na cidade do interior 
(sic) e detectou-se uma deformidade vertebral. 
Diante daquele “problema” em um novedio super 
aguardado, o colega para tranquilizá-los disse para 
que “não se preocupassem porque tinha como re-
solver com cirurgias e colocação de parafusos”. Os 
pais “surtaram” com parafusos e pinos e pediram 
uma indicação e alguém deu meu nome. 

Fiz a anamnese completa, como sempre proce-
do, examinei todos os segmentos dentro do que 
é o padrão de exame, investiguei tudo e quando 
confirmei que poderia ser uma escoliose, expliquei 
que as radiografias que haviam trazido eram de 
muito má qualidade e não possibilitavam definir 
adequadamente detalhes da deformidade, mas 
que possivelmente era uma escoliose congênita e 
lhes expliquei sobre causas e tipos. Solicitei novas 
radiografias e esclareci que haveria a possibilida-
de de tentar correções seriadas com gesso e até 
se evoluísse bem, poderíamos diminuir ou mesmo 
evitar a cirurgia com “parafusos e pinos”. E indi-
quei um especialista em coluna. Para que eu fui fa-
lar isso? A mãe fechou o semblante e ficou assim 
irada, com cara de decepcionada e de “não enten-
di”! Após sair da consulta, ligou várias vezes para 
saber se realmente teria que pagar pela “olhada”.  
Disse à secretária que eu apenas poderia ter dito 
a ela que não era especialista em coluna e “tchau” 
(sic). Ela nem teria entrado na sala e não precisaria 
pagar. Afinal, não fiz “coisa alguma para resolver o 
problema da criança” (sic).  Por que então, cobrei 
a consulta? E aqui cabem duas perguntas: 

- O que é consultar?

- Como diagnosticar sem examinar? 

O que preocupa neste exemplo do cotidiano real 
é essa sanha exigindo tudo rápido e perfeito. É a 
insensatez e o nível de cobrança a que chegou o 
comprador do serviço médico. Como se a ação 
médica fosse uma equação matemática de fácil e 
previsível aplicação. 

Parece que não existe mais o paciente, na sua 
mais holística concepção! É raro aquele que busca 
o conhecimento, a atenção e o comprometimen-
to médico, enfim. Parecem do tipo: “quero que re-
solva e entregue na minha casa”, e sem defeitos, 
como se fosse um delivery pelo IFood.

Hoje, são compradores de resultados médicos, 
querem a solução do seu problema e só! Como se 
retirassem uma mercadoria de uma prateleira.

Virou um shopping, de compra e venda e come-
çou com os “resultados na estética” que geraram 
as “Angelinas cinquentonas” de lábios estranhos e 
quase todas iguais entre si.

E o pior é que tem muito ortopedista incauto que 
está prometendo e vendendo resultados. Não ofe-
reça o que você não pode entregar! Esse tipo de 
cliente, não vale a pena. Cuidado com aleivosias 
contra seus dados pessoais nas redes sociais.

Estamos diante de uma sociedade de seres com 
muita informação, mas pouca formação. Poucos 
sabem verdadeiramente o que é empatia, resiliên-
cia e solidariedade. São exagerados: “eu amo ou 
eu odeio”! Gostam de adjetivar!

Conjugam todos os verbos e tempos na primeira 
pessoa, são egocêntricos e individualistas! Sabe? 
Tipo “I love myself always!”

Aí, é um tal de autoajuda, “n” sessões com psi-
cólogos e o número de suicídios entre os jovens 
nunca foi tão grande.

Medicina, por sua vez, é uma profissão mara-
vilhosa, apaixonante e você, como bom médico, 
pode oferecer apenas três possibilidades:

Habilidade: estude muito, treine exaustivamente 
e pratique sempre.

Amabilidade: seja gentil, educado e respeitoso 
com seu paciente e sua família.

Disponibilidade: apresente-se para ajudar; não se 
omita; “não se faça de difícil”

Isto tudo bem dosado envolve generosidade, so-
lidariedade, compaixão e o desejo verdadeiro de 
harmonia entre os seres humanos, como que inte-
ragindo em uma filosofia Ubuntu.

Doutor, prometa menos, comprometa-se mais !
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Asami  
 �Asami Brasil realiza webinar “atua-
lizações em osteomielite crônica” 
com muitos participantes do país

Quadril  
 �Ao aproximar os associados, a pandemia tornou a Sociedade do Qua-
dril mais coesa e maior

Espaço dos Comitês

Entre as atividades realizadas pela ASAMI BRA-
SIL em 2021, no último dia 26 de agosto, foi reali-
zado mais um webinar organizado pela CEC SBOT 
em conjunto com o Comitê de de Reconstrução 
e Alongamento Ósseo. O tema foi “atualizações 
em osteomielite crônica”, que teve como pales-
trante Gonzalo Bastias, da Clínica Las Condes, em 

A gestão da Sociedade Brasileira do Quadril - 
SBQ que se encerra no fim de dezembro deixa-
rá como herança uma entidade mais forte, mais 
atuante cientificamente, dinâmica e com os asso-
ciados mais unidos e irmanados.

Por incrível que pareça, esse crescimento foi em 
parte devido à pandemia, que tanto nos fez so-
frer e afetou muitos de nossos colegas, familiares e 
amigos. A COVID-19 exigiu uma mudança profun-
da na forma de comunicação da nossa sociedade, 
o mergulho total no mundo virtual e a consequên-
cia foi que os eventos virtuais promovidos, aulas, 
vídeos, painéis e mesas redondas foram acompa-
nhados por um número muito maior de especia-
listas do que nas tradicionais reuniões presenciais. 
Efeito colateral, os associados se aproximaram 
muito, integrando-se no que muitos chamam de ‘a 
grande família da SBQ’.

A abrangência das reuniões transmitidas pela 
plataforma Zoom tornaram nacionais os eventos 
promovidos pelas Regionais, que antes atraíam 
apenas associados da região próxima. Tanto é 
assim, que houve reuniões com mais de 280 par-
ticipantes e de todos os Estados. A Diretoria da 
SBQ soube aproveitar esse interesse crescente no 
nosso universo para lançar o Quadricurso, iniciati-
va ímpar que permitiu a preparação de quase uma 
centena de médicos para a prova de título realiza-
da na véspera do Congresso bianual também vir-
tual, com mais de 700 inscritos.

Santiago (Chile). Posteriormente, Ayres Fernando 
Rodrigues apresentou um caso clínico, que foi dis-
cutido também por José Luiz Amim Zabeu e Ro-
drigo Mota Pacheco Fernandes. O evento teve im-
portante participação de colegas de todo o País.

É sabido que toda crise 
gera oportunidades, e 
a Diretoria conseguiu 
aproveitá-las ao máximo. 
É o caso do DICE, a 
plataforma multifuncional 
extremamente eficaz que 
tanto benefício trouxe 
aos especializandos e 
dos Painéis Nacionais, 
cada um dos quais mon-
tado por uma das Regio-
nais, mas acompanhados por médicos de todos os 
Estados.

Os eventos científicos durante a pandemia, qua-
se uma centena, comprovam o dinamismo da So-
ciedade nos meses mais difíceis. Os associados 
responderam imediatamente ao pedido para que 
gravassem ‘Vídeos de um minuto’, divulgados pe-
las redes sociais, fornecendo informação clara e 
correta ao leigo, sobre os problemas do quadril e 
os recursos que a Medicina tem para resolvê-los.

Ao se aproximar o dia em que o bastão de co-
mando da nossa sociedade passará para as mãos 
da próxima Diretoria, é com tranquilidade que po-
demos dizer que entregamos uma SBQ muito mais 
forte, dinâmica, coesa e maior do que aquela de 
antes da pandemia.

Giancarlo Cavalli Polesello, presidente da SBQ.
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Leia a edição atual da Revista Coluna Columna 
(Volume 20 - número 3/2021). A publicação online 
está disponibilizada no site www.revistacoluna.org

A revista científica da Sociedade Brasileira de 
Coluna - SBC e afiliadas é indexada nas Bases 
de Dados SCIELO, SCOPUS e Lilacs (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde).

Confira o foco dos artigos na imagem. 

Cirurgia da Coluna  
 �Acesso aberto para leitura 

Oncologia Ortopédica  
 �ABOO comemora seu sucesso nos eventos online

A Comissão de Educação Continuada da Asso-
ciação Brasileira de Oncologia Ortopédica (ABOO) 
continua muito ativa. Alex Guedes (BA) e Ricardo 
Becker (RS) estão liderando uma série fantástica 
de webinars com ilustre convidados brasileiros e 
do exterior. 

O sucesso é tamanho que o número de acessos 
cresce a cada edição. Técnicas cirúrgicas, aspectos 
radiológicos e anatomopatológicos de tumores ós-
seos e de partes moles são os temas de destaque. 

As palestras são dirigidas para os colegas orto-
pedistas com interesse em neoplasias musculoes-
queléticas, mas também para radiologistas, pato-
logistas e oncologistas. Cada vez mais a ABOO 
tem se esforçado para envolver os colegas das es-
pecialidades afins nas suas discussões, webinares 
e congressos. A próxima edição está marcada para 
o dia 16 de outubro. Não perca a oportunidade de 
se aprofundar no assunto.

Edgard E Engel (presidente ABOO - gestão 
2021-22).
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Dor 
 � 1º Congresso da Associação Brasileira de Dor Ortopédica

Caros leitores,

É com imenso prazer que trazemos a vocês 
o lançamento do 1º Congresso da Associação 
Brasileira de Dor Ortopédica que acontecerá nos 
dias 2 e 3 de setembro de 2022 no Hotel Royal 
Tulip, em Brasília – DF, tendo como realizadora a 
própria ABDOR com o apoio da SBOT.

Para nosso primeiro evento, adotaremos o for-
mato presencial, oferendo ao nosso congressista 
uma participação segura, respeitando todos os 
protocolos de saúde e segurança. Manteremos o 
convite a renomados convidados nacionais e es-
tamos aguardando aproximadamente 500 partici-
pantes, que estarão reunidos para troca de expe-
riências e ampliação de conhecimentos conforme 
as últimas atualizações dentro das inovações do 
Dor Ortopédica.

Entendemos que o avanço das doenças crônicas 
e degenerativas levam a dor músculo esquelética, o 
que piora a qualidade de vida dos nossos pacientes. 
Os traumatismos e as cirurgias causam dor aguda, 
que precisa ser corretamente tratada. Além disso, 
o envelhecimento da população brasileira gera o 
aumento de casos de dor oncológica e tratamen-
tos paliativos. 

Espaço dos Comitês

Acreditamos que a formação médica continua-
da é um instrumento que pode contribuir para 
que os colegas diagnostiquem e tratem com 
mais qualidade seus pacientes com dor. Por isso, 
esperamos encontrar todos nesse evento que 
certamente será um diferencial na sua prática 
clínica diária. 

Nosso Congresso será realizado em imersão de 
16 horas de conhecimentos, divididos em 40 te-
mas distintos. Acesse o site do congresso (www.
cabdor.com.br) e acompanhe todas as novidades e 
programações que preparamos para vocês, os re-
nomados coordenadores dessa jornada, e demais 
informações. Além disso, preparamos uma condi-
ção especial para os Sócios Quites – SBOT. Durante 
todo o mês de outubro e novembro, os associados 
terão acesso a um cupom de 15% de desconto.

Basta acessar o site, entrar na aba Inscrições, se-
lecionar seu tipo de inscrição (Sócio Quite), preen-
cher seu formulário de inscrição e ao final, antes 
do pagamento coloque o cupom SBOT15.

Venham conhecer o centro-oeste brasileiro e 
aprimorar seus conhecimentos no estudo da dor. 

Confira a programação científica no site:  
https://www.cabdor.com.br/ 
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Cirurgia de Tornozelo e Pé 
 �ABTPé cria programa social Pé na Estrada

Pensando em ações humanitárias, a Associa-
ção Brasileira de Medicina e Cirurgia de Tornozelo 
e Pé - ABTPé criou o programa Pé na Estrada. O 
projeto, pioneiro para a instituição e motivo de or-
gulho para ortopedia brasileira como um todo, vai 
levar assistência para regiões carentes, contando 
com um roteiro pré-estabelecido de atendimen-
tos, realização de cirurgias e atividades científicas 
que envolvem apresentação e discussão de casos 
clínicos. A equipe de profissionais voluntários é 

composta por cirurgiões membros da ABTPé e re-
sidentes inscritos pelo site da associação.

A iniciativa, nascida com apoio integral da Fun-
dação Manlio Napoli, reforça o pilar científico da 
ABTPé e cria outro pilar da mesma magnitude en-
globando a assistência social. 

A pandemia postergou o início do programa, 
mas finalmente o “Pé na Estrada” está saindo do 
papel e a 1ª edição vai ocorrer em breve, de 15 a 
19 de novembro de 2021, na cidade de Faxinal do 
Soturno no interior do Rio Grande do Sul, sob a 
coordenação local de Vanderson Roso.

Pelo site da associação é possível se candidatar 
como médico voluntário, bem como inscrever uma 
cidade para receber o programa nas próximas edi-
ções. Acesse o site e confira todas as informações 
do projeto Pé na Estrada 

http://projetopenaestrada.com.br/ 

Trauma Ortopédico 
 �CBTO 2022 – Inscrições abertas  

Evento será presencial na cidade do Rio de 
Janeiro 

Já estão abertas as inscrições para a 27ª edi-
ção do Congresso Brasileiro de Trauma Orto-
pédico (CBTO) que será presencial na cidade 
do Rio de Janeiro, de 19 a 21 de maio de 2022, 
no centro de convenções do Hotel Windsor 
Oceânico, na Barra da Tijuca. O tema princi-
pal será “Evidência e Experiência, Integrando 
Gerações”, levando ao debate das situações 

consideradas críticas pela especialidade. 

Os Trabalhos Científicos também já podem ser en-
viados. Inscrições e mais informações estão disponí-
veis no site do evento www.traumaortopedico.med.br 

Vagas limitadas. Garanta logo a sua com valores 
especiais! 

 �Reflexões e experiências no mundo do Trauma Ortopédico
Evento é ao vivo, on-line e gratuito 

No dia 20 de outubro, de 19h às 20h, será trans-
mitido o 5º encontro com ex-presidentes da So-
ciedade Brasileira do Trauma Ortopédico com a 
participação de Jaime Quintero, que vai  abordar 

o tema “Como exercer a mentoria na formação de 
novos profissionais?”. 

Os provocadores serão Luiz Henrique Pentea-
do da Silva e Sergei Taggesell Fischer.  Inscrições 
abertas pelo site: www.otrauma.com.br. Participe!
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Espaço dos Comitês

Cirurgia do Joelho 
 �SBCJ mantém agenda extensa de atividades online com 69 eventos 
até setembro

 �Programa de Educação Continuada – Trauma 2021 

Apesar da impossibilidade de eventos presen-
ciais, a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho - 
SBCJ manteve uma programação online abrangen-
te, realizando ao todo 69 eventos online de janeiro 
a setembro, como webinars e cursos, reuniões das 
Regionais e o Curso para R4 toda segunda-feira. 

Para se ter uma ideia dos números, os even-
tos tiveram 11.260 acessos ao vivo e 49.350 “on 
demand”. E o site da SBCJ nesse período teve 
373.407 visitas, número recorde. Estes resultados 
foram apresentados durante reunião da Diretoria 
e do Conselho Consultivo que ocorreu nos dias 
30 de setembro e 1º de outubro em São Paulo. Na 
ocasião, também foi discutida a grade científica do 
Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho de 20 a 
23 de abril de 2022.

E a SBCJ programa mais eventos para este ano: se-
rão mais 12 módulos do Curso para R4, dez eventos 

Em outubro serão realizadas duas edições

“O Espectro da Instabilidade Vertical nas Lesões do 
Anel Pélvico” foi o tema do 7º módulo do  Programa 
de Educação Continuada do Trauma em 2021, reali-
zado no dia 15 de  outubro pela plataforma Zoom da 
SBOT.  A edição contou com a participação de Car-
los Sancineto (Argentina), Fabricio  Fogagnolo (SP), 
Flávio Goldstajn (RJ), João Matheus Guimarães (RJ), 
Jorge Silva (SP) e Luiz  Henrique Silva (RS). 

regionais (NE, MG/ES, SP, Sul e RJ), dois webinars in-
ternacionais e quatro cursos presenciais, totalizando 
97 eventos de educação continuada em 2021. 

 �Webinar com Mayo Clinic
Um dos destaques dos eventos recentes foi o 

Webinar Artroplastia de Joelho realizado no dia 22 
de setembro em parceria com a Mayo Clinic (EUA), 
que contou com 268 colegas participantes, entre 
brasileiros e estrangeiros.

O evento abordou temas importantes da ATJ e 
teve a participação de cinco palestrantes: Matthew 
P. Abdel, Daniel J. Berry, David G. Lewallen, Mark 
W. Pagnano e Rafael J. Sierra, e a moderação de 
Guilherme Abreu, diretor científico da SBCJ, e de 
João Maurício Barretto, ex-presidente da SBCJ.

Dr. Sérgio Canuto – presidente da SBCJ

“Dicas e Truques na Osteossíntese Intramedular 
em Fraturas Distais de Tíbia” acontecerá no dia 
29 de outubro também pela plataforma Zoom da 
SBOT e com a participação de César  Pesciallo 
(Argentina), Rodrigo Pesántez (Colômbia), Felipe 
Serrão (RJ), José Eduardo Grandi  (ES), Marcelo 
Caiero (SP) e Paulo Barbosa (RJ).  As inscrições 
estão abertas e são limitadas. Inscreva-se pelo site: 
www.otrauma.com.br  

Diretoria e Conselho Consultivo da SBCJ 
que se reuniram para discutir ações da 

Sociedade e CBCJ de 2022

Webinar da SBCJ em parceria com a Mayo 
Clinic realizado em setembro que contou 

com 268 participantes
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Cirurgia da Mão 
 �SBCM promove ação social com cirurgias corretivas para deformida-
des da mão em crianças
Em 2021, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da 

Mão (SBCM) dedicou-se ao tema de atenção às 
mãos das crianças, concentrando suas ações no 
tratamento cirúrgico das deformidades congêni-
tas e lesões traumáticas da mão pediátrica.

 Por este motivo, desenvolveu diversos projetos 
sobre a temática, que estão sendo executados ao 
longo do ano e que culminará numa ação social 
nacional de trabalho voluntário de seus membros 
com a realização de cirurgias corretivas em todos 
os 35 serviços credenciados da SBCM, distribuídos 
por todo o país. A sede principal da ação social 
será em Belém (PA).

A “Ação Social de Correção Cirúrgica de Defor-
midades das Mãos de Crianças em Belém (PA) 
2021” ocorrerá nos dias 1 e 2 de novembro de 2021, 
no Hospital Abelardo Santos Icoaraci (Belém). O 
projeto inédito idealizado pela SBCM será reali-
zado em parceria com a Secretaria de Estado de 
Saúde Pública, a Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia – Regional Pará e a Associa-
ção Médica Brasileira (AMB).

Na ocasião, 11 cirurgiões brasileiros e um mexi-
cano vão até a instituição para operar cerca de 20 
crianças de diversos municípios paraenses, sele-
cionadas pelos ortopedistas pediátricos do Centro 

Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR). Ao 
todo, a equipe será composta por 19 cirurgiões da 
mão e ortopedistas, cinco anestesistas, pediatras, 
cardiologistas e cirurgiões plásticos.

“O Estado do Pará tem uma demanda reprimida 
de cirurgias corretivas para deformidades da mão 
pela carência de especialistas em Cirurgia da Mão 
na rede pública e muitas dessas deformidades são 
encaminhadas para tratamento fora do nosso Es-
tado”, explica Rui Sérgio Monteiro de Barros, 2º 
Secretário da SBCM, Professor Adjunto Doutor da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Para Rui, tais deformidades podem ser satisfa-
toriamente corrigidas na infância, evitando assim 
deficiências físicas definitivas na vida adulta.

SBRATE 
 � Inscrições abertas para o  
1º Closed Meeting da SBRATE
Estão abertas as inscrições para o 1º Closed Mee-

ting da SBRATE que acontecerá no Hotel Lake 
Paradise – Club Med Mogi das Cruzes de 18 a 22 
de março de 2022. Confira agora mesmo a pro-
gramação prévia e faça a sua inscrição pelo site:  
https://sbrate.com.br/closed-meeting/. 

Mas corra, pois as vagas são limitadas! O evento 
é exclusivo para sócios quites com a SBRATE! 

A reserva do hotel só poderá ser feita após o 
pagamento de sua inscrição! 
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SBCOC 
 �7º Closed Meeting da SBCOC é realizado de forma presencial e adota 
medidas de segurança 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e 
Cotovelo (SBCOC) realizou entre os dias 26 e 28 
de agosto o 7º Closed Meeting, no PortoBello Re-
sort, em Mangaratiba, RJ, marcando a volta dos 
eventos presenciais. 

Para ser realizado presencialmente, a Comissão 
Organizadora tomou uma série de cuidados vi-
sando a segurança de todos os presentes no lo-
cal. A primeira medida adotada foi fechar o hotel 
exclusivamente para o Closed Meeting, limitando a 
presença de público. “Somente os inscritos e seus 
acompanhantes estavam presentes no hotel. Dessa 
forma, conseguimos controlar quem circulava no 
hotel”, explica Marcio Cohen, presidente da SBCOC. 

A segunda medida foi exigir de todos os médi-
cos participantes das palestras, ou seja, daqueles 
que estavam no centro de convenções, a vacina-
ção completa. “Consideramos como vacinação 
completa pelo menos duas doses das vacinas ou 
uma dose da vacina Janssen. E 100% dos médicos 
congressistas (146 médicos) estavam com a vaci-
nação completa. 

Fora os 146 congressistas, o evento teve mais 98 
acompanhantes acima de 12 anos, que também 

apresentaram a carteira de vacinação. Aqueles 
que não tinham concluído as doses necessárias, 
foram obrigados a apresentar um comprovante 
de exame PCR-RT negativo, feito em até 72hrs. 66 
crianças abaixo de 12 anos também estavam pre-
sentes no local.

Outro importante cuidado pela SBCOC foi o 
distanciamento dentro do centro de convenções. 
“Dentro do auditório, onde havia possibilidade de 
maior aglomeração de pessoas, foi feito o distan-
ciamento de cadeiras. Era um ambiente onde 100% 
das pessoas estavam com a vacinação completa” 
completou Marcio.

 �Acompanhamento da SBCOC foi 
essencial para a saúde de todos 
Após sete dias completos do primeiro dia do 

evento, a SBCOC entrou em contato com todos 
os congressistas para responder duas perguntas: 
“Apresentou algum sintoma de Covid-19?” e “Foi 
diagnosticado com Covid-19?”. Com base nas 
respostas, 98% dos congressistas não sentiram 
qualquer sintoma de Covid-19 pós-evento e ne-
nhum foi diagnosticado com o vírus. Dois con-
gressistas apresentaram sintomas sugestivos, 
mas ambos fizeram testes PCR-RT e o resultado 
foi negativo.   

Apenas um congressista foi diagnosticado com 
COVID-19 durante o evento, mas é importante res-
saltar que assim que apresentou os primeiros sin-
tomas, já foi isolado no quarto de hotel evitando o 
contato com os outros participantes. 

A SBCOC disponibiliza o gráfico de análises feito, 
onde pode ser notar que, além do cuidado que foi 
imprescindível durante o evento, o pré e o pós tam-
bém foram tratados com a mesma importância.  
Veja o Relatório completo clicando aqui.

As palestras ocorreram conforme planejado 
previamente e o evento ganhou bastante desta-
que principalmente pelos protocolos adotados. A 
cautela que a SBCOC tratou seus palestrantes e 
acompanhantes no pré e pós 7º Closed Meeting foi 
o diferencial para o sucesso evento.
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Paulo Colavolpe e Mário Ferreti em momento  
de descontração com o chefe

História da Ortopedia

A melhor aula de Freddie Fu 
foi a última ...

Por Osvandré Lech

Um diagnóstico de melanoma é sempre de-
vastador. Aconteceu com Freddie Fu no 
início de 2021. O melhor tratamento possí-

vel foi realizado de imediato. Meses mais tarde os 
sintomas retornam de forma ainda mais agressiva 
com a triste constatação de metástases dissemina-
das. A partir daí, Freddie optou por buscar apenas 
tratamento de suporte que aliviasse o desconforto 
avassalador e recolheu-se ao lar e aos cuidados 
da sua esposa por 47 anos Hilda Pang Fu e toda a 
família. Resignado, respondia com firmeza e con-
vicção: “I am fine. Do not worry with me”. “I am OK. 
All my ideas will continue with my papers and the 
people that worked with me”. “I am prepared. My 
mission here is over. Stay well my friend.” 

Embora ele tenha se notabilizado por ministrar 
aulas Magnas, inspiradoras, convincentes, esta foi 
a melhor aula de Freddie Fu – aceitar os limites da 
medicina e os seus próprios, estar preparado para 
a morte e enfrentá-la com dignidade...!  E que aula 
(...!) sobre a existência humana, sobre o intelecto 
superando a dor física e a capacidade férrea de 
não se queixar e enviar mensagens de satisfação 
e estímulo mesmo diante do final da vida que se 
acercava ... 

Obrigado, Freddie Fu. À distância e com grati-
dão, o mundo ortopédico assistiu comovido esta 
tua última aula. Para os aptos a entender estes de-
sígnios, a mensagem foi clara, espiritualmente ele-
vada e cheia de bons sentimentos ...
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Nascido em Hong Kong em 1950, Freddie emi-
grou para os EUA aos 18 anos. Destacou-se em 
todos os graus de educação, além de praticar bas-
quete, natação, ping-pong, e guitarra. Fez College 
na Dartmouth e formou-se em Medicina na Uni-
versity of Pittsburgh, onde construiu uma carrei-
ra acadêmica sólida e brilhante na ortopedia e na 
medicina esportiva. Tornou-se David Silver Pro-
fessor and Chair of the UPMC Department of Or-
thopaedic Surgerty e Head Team Physician for the 
Univ of Pittsburg Athletic Department. Para home-
nageá-lo, a prefeitura estabeleceu em 2016 o “Dr. 
Freddie Fu Day” em 13 de setembro. Em 2018, o 
complexo médico da Pitt foi nomeado “Freddie Fu 
Sports Medicine Center”.

Focado no estudo do ligamento cruzado ante-
rior, Freddie é o autor que mais contribuiu para os 
100 melhores artigos do assunto. Dentre eles con-
sta: “ Anatomical double bundle ACL repair pro-
vides best functional and stability results”, “Biome-
chanical analysis of an anatomic anterior cruciate 
ligament reconstruction“, “Knee joint laxity and 
neuromuscular characteristics of male and female 
soccer and basketball players” , “ The role of the 
anteromedial and posterolateral bundles of the 
anterior cruciate ligament in anterior tibial trans-
lation and internal rotation “ , todos publicados 
no conceituado “The American Journal of Sports 
Medicine” . No “Clinical Orthopaedics and Related 
Research” ele publicou outro clássico: “Gender dif-
ferences in strength and lower extremity kinemat-
ics during landing”. 

Os números de Freddie Fu são sempre notáveis. 
O PubMed informa que ele publicou 755 artigos, 
alguns com a participação de colegas brasileiros, o 
que soma 60.000 citações. Ele é autor de 175 capí-
tulos de livros e autor “de capa” de 30 livros, além 
de centenas de conferências nos 05 continen-
tes. Colecionou títulos de Visiting Professor e sua 

História da Ortopedia

memorabilia possui milhares de itens recebidos 
com alegria e sorrisos.  O presidente da ISAKOS 
2009-2011 encantava as plateias porque as suas 
conferências eram recheadas de evidências cientí-
ficas, não de meras conclusões pessoais. Educador 
de centenas de profissionais que escolheram Pitts-
burg para treinar e respeitados por todos, Freddie 
Fu é um dos talentos desta geração e uma das ra-
ras unanimidades. 

João Espregeira-Mendes, de Portugual, Philli-
pe Neyret, da França, Moisés Cohen e Freddie 
Fu formavam um tipo de confraria na medicina 
esportiva, pois estavam sempre em contato e ti-
nham identificação de pontos de vista. Talentosos 
e referências internacionais, eles palestraram nos 
quatro cantos do mundo e vieram inúmeras vezes 
ao Brasil. Freddie era festejado por onde passava 
pela maneira amável de tratar a todos, pelo estilo 
refinado de se vestir e pela impressionante capaci-
dade de transmitir conhecimentos sem impor suas 
ideias. Iniciava o dia respondendo e-mails às 4h da 
manhã e mantinha uma rotina que poucos acom-
panhavam. Livre pensador, via em comentários tri-
viais a oportunidade de desenvolver projetos cien-
tíficos monumentais. 

JP Warner, do Massachussets General Hospi-
tal, Boston, EUA, trabalhou durante 08 anos com 
Freddie Fu em Pittsburg e define assim o seu ami-
go: “If leadership is about getting people to follow 
you for a purpose, destination, or any endeavor 
worth doing, then Freddie Fu may have been the 
greatest leader in modern orthopedics. Freddie 
had a knack for building loyalty by giving people 
the opportunity to be part of something great.”

Nicholas Andry, Earl Codman, Vittorio Putti, John 
Charnley, Charles Neer, Cleber Paccola, Reginald 
Watson-Jones, Robert Judet, Harold Kleinert, Mau-
rice Muller… e agora Freddie Fu … What a Faculty!

Os números de Freddie Fu são sempre notáveis. O PubMed informa 
que ele publicou 755 artigos, alguns com a participação de colegas 

brasileiros, o que soma 60.000 citações. Ele é autor de 175 capítulos 
de livros e autor “de capa” de 30 livros, além de centenas de 

conferências nos 05 continentes.

Jornal da SBOT - Ago/Set/Out 2021 26



Nos dias 23 e 30 de setembro, a Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia Regional Ceará 
- (SBOT-CE) realizou o 1º Joint de Reconstrução 
Articular 2021 com os temas “Ombro e cotovelo, 
Quadril, Joelho, Pé e Tornozelo”. O evento, presi-
dido pelo ortopedista João Bosco Sales Noguei-
ra, ocorreu de forma remota com a participação 
de experts internacionais e nacionais, entre eles 
o chefe de reconstrução de adultos e substitui-
ção total da articulação no Hackensack Meridian 
School of Medicine na Seton Hall University, Harlan 
B.Levine e os ortopedistas Jorge dos Santos, Fer-
nando Baldy, Marco Kawamura Demange, Osvaldo 
Pires, Marco Antonio Pedroni e outros. O presiden-
te da SBOT-CE, Leonardo Drumond, explica que “o 
evento pretende proporcionar momentos de atua-
lização científico-profissional, proporcionando 
interação e conhecimento”, afirma. 

O Dia do Ortopedista, celebrado no último dia 
19 de setembro, foi comemorado pela Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional 
Ceará - (SBOT-CE) com um passeio ciclístico. Par-
ticiparam do circuito doze ortopedistas. O traje-
to foi de 30 quilômetros. A largada aconteceu no 
Parque do Cocó, em Fortaleza, e o grupo seguiu 
até a Praia do Japão, localizada no município de 
Aquiraz. “Aproveitamos a data para unir os amigos 
ortopedistas e comemorar da melhor forma que é 
exercitando o corpo, colocando o papo em dia em 
um evento descontraído em família”, disse Leonar-
do Drumond, o presidente da Regional Ceará. 

Ceará  
 �SBOT-CE realiza 1º Joint de Reconstrução Articular 2021

 �SBOT-CE comemora Dia do Ortopedista com passeio ciclístico

A largada do passeio aconteceu no Parque 
do Cocó e foi finalizado na Praia do Japão, no 

município de Aquiraz.

Espaço das Regionais

O evento ocorreu de forma remota com 
a participação de experts internacionais e 

nacionais. 
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Rio de Janeiro    
 � SBOT-RJ retoma atividades da Comissão de Educação Continuada

Pará
 �Durante evento para associados e familiares, SBOT Pará apresenta diretoria 
2022 e 2023

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia Regional Rio de Janeiro (SBOT-RJ) reto-
mou neste segundo semestre de 2021 a agenda de 
cursos presenciais promovidos pela Comissão de 
Educação Continuada (CEC/RJ) - um dos focos 
estabelecidos pela atual gestão - por avaliar que 
foram as atividades mais impactadas pela pande-
mia, já que a estrutura dos Cursos Avançados não 
permite a migração para o formato virtual.

Entre os cursos já realizados - respeitando to-
dos os protocolos sanitários vigentes em função 
da Covid-19 - estão os temas: Básico de Artros-
copia de Joelho, Curso Avançado de Coluna, Cur-
so Avançado de Cirurgia Percutânea/MIS, e ainda 

Médicos da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia Regional Pará (SBOT-PA) estiveram 
reunidos no último dia 18 de setembro, para um even-
to em comemoração ao Dia do Ortopedista. Na opor-
tunidade, foram apresentados os nomes que irão 
compor as diretorias dos anos de 2022 e de 2023.

O evento teve como intuito reunir os associados 
e familiares para uma confraternização, que res-
peitou todos os protocolos de segurança contra a 
proliferação da Covid-19.

Para o presidente da Regional Pará, Ivaldo Cin-
tra, o encontro foi importante para todos. “Este é 
o momento de celebrar a vida, de agradecer por 
estarmos com saúde, de reunir amigos e familiares, 
mas também de lembrar daqueles que já não estão 
entre nós, mas que deixaram um legado importan-
te”, disse em seu discurso, enquanto homenageava 
os médicos que faleceram em virtude da Covid-19.

Cintra agradeceu a oportunidade de conduzir 
a Sociedade em um ano que, mesmo diante da 
pandemia, mostrou o quanto é unido e segue de-
senvolvendo um trabalho em prol da qualidade de 
vida das pessoas. “Conduzir a SBOT Pará foi um 
grande desafio em minha carreira profissional, mas 

nesse segundo semestre serão realizados mais 
dois Cursos Avançados com foco em Joelho: Su-
tura Meniscal e Artroplastia Total de Joelho, ambos 
Hands On, que são oferecidos em parceria com la-
boratórios universitários, o que permite a prática 
em cadaverlab.

O planejamento do calendário de atividades foi 
definido de acordo com temas considerados rele-
vantes e de grande procura em suas respectivas 
especialidades. Os cursos tem como objetivo pro-
mover o intercâmbio de conhecimento, ofertando 
aos participantes atualização em novas técnicas 
de maneira que possam ser incorporadas em suas 
práticas diárias. 

certamente só foi possível porque tive o apoio da 
minha família e, destes amigos (médicos). Obriga-
do pela parceria e carinho de todos”, discursou. 

Reconhecimento – A placa de Ortopedista Desta-
que 2021 foi entregue a Rubio Fernando de Freitas 
Costa, uma forma de homenagear e reconhecer os ser-
viços prestados pelo profissional à ortopedia paraen-
se. Além dele, o médico e ex-presidente da SBOT-PA, 
Edmilson Farias Brabo, também foi homenageado.

Nova diretoria - Na ocasião, foi realizada a elei-
ção para a diretoria 2022 e 2023, que lançaram 
chapa única, tendo o médico Heribert Pidner Neto 
para a presidência 2022 e Marcelo Brito como pre-
sidente para 2023. 

Espaço das Regionais

Diretoria 2022 e 2023
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Durante o sábado do dia 18 de setembro, a So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
Regional Paraná (SBOT-PR) realizou a Jornada de 
Atualização em Ortopedia homenageando os or-
topedistas na véspera da celebração do seu dia. 

O evento contou com a participação de renoma-
dos colegas nacionais e do palestrante internacio-
nal Gregory DiFelice (HSS-EUA). O programa foi 
dividido em 8 módulos de especialidades (coluna, 
ombro, joelho, pé, mão, quadril, pediátrica e trau-
ma) e ainda contou com duas palestras especiais: 
do paranaense e campeão olímpico de vôlei de 
praia, Emanuel Rêgo e do pernambucano Samuel 
Cavalcanti, que montou a primeira cervejaria-es-
cola do Brasil em Curitiba-PR.

A Jornada proporcionou uma abordagem atual 
de temas importantes da ortopedia, aliando apre-
sentações e discussões de altíssimo nível com a 
interação de 259 participantes ao longo do dia. 

Paraná  
 �A SBOT-PR promove Jornada de Atualização em Ortopedia de forma 
online

Dando prosseguimento às diversas ações da So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
Regional Bahia (SBOT-BA), o mês de setembro 
contou com a realização de webinars que tiveram 

Bahia  
 �SBOT-BA realizou três webinars em setembro

o objetivo de levar conhecimento aos profissionais 
da Ortopedia e Traumatologia.

Participaram profissionais de renome nacional e 
convidados estrangeiros, como o presidente da So-
ciedade Portuguesa de Ombro e Cotovelo, Rui Claro. 

Foram realizados três webinars sobre Medicina 
Esportiva. No dia 16 de setembro, às 19h30, acon-
teceu o primeiro deles, cujo tema central foi: “Le-
sões do Ombro no Atleta”. Já o segundo evento 
online sobre a temática foi realizado em 25 de se-
tembro, às 10h, com o tema central: “Lesões espor-
tivas do pé e tornozelo”.

Por fim, encerrando as atividades do mês, foi rea-
lizado no dia 28, o terceiro webinar, cujo tema cen-
tral foi: “Lesões Musculares e do Joelho no Atleta”.

Membros da diretoria da SBOT-PR e alguns 
apoiadores da Jornada. 
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Espaço das Regionais

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia Regional Rio Grande do Sul (SBOT-RS) tem 
trabalhado todos os dias em busca da valorização 
profissional dos médicos ortopedistas gaúchos 
por meio de projetos que proporcionem melhores 
condições de trabalho e, consequentemente, um 
melhor atendimento à população.

Por este motivo, a SBOT-RS tem trabalhado em 
conjunto com o Sindicato Médico do Rio Gran-
de do Sul (SIMERS), a Associação Médica do RS 
(AMRIGS) e o Conselho Regional de Medicina do 
RS (CREMERS), em ações pela defesa e valoriza-
ção profissional dos ortopedistas da região.

Além disso, a Regional RS realiza webinars men-
sais com temas específicos e diversos pertinentes 

Já estão abertas as inscrições para o 23º Encon-
tro de Residentes em Ortopedia e Traumatologia da 
SBOT-SP, que acontecerá em 21 e 22 de janeiro de 
2022. Com atividades presencial e on-line, o Encon-
tro de Residentes é uma excelente oportunidade 

Rio Grande do Sul  
 �Educação continuada e valorização da especialidade

São Paulo  
 � Inscrições abertas para o 23º Encontro de Residentes em Ortopedia e 
Traumatologia

à especialidade, com o objetivo de manter os mé-
dicos ortopedista associados sempre em constan-
te aprendizado e crescimento profissional.  E, em 
paralelo, a Sociedade tem transmitido semanal-
mente o curso pré-TEOT para a preparação dos 
residentes de ortopedia, a fim de prepará-los para 
o Título de Especialista em Ortopedia e Traumato-
logia (TEOT).

Por fim, a SBOT-RS está organizando a próxima 
edição do CGOT 2022 - Congresso Gaúcho de Or-
topedia e Traumatologia. A edição do próximo ano 
será realizada em Gramado (RS). O congresso vai 
contar com uma programação com temas diversi-
ficados com a explanação de grandes especialis-
tas da área. Não perca!

de treinamento para o Exame para Obtenção de 

Título de Especialista da SBOT! Participe!

Faça a sua inscrição pelo link: https://sbotsp.nu-

vent.com.br/23o-encontro-de-residentes-ot-sp 

Confira a programação do evento: 
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