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Chegamos a mais um final de ano. Um ano desafiador, ainda 
por conta da pandemia da Covid-19. Um ano de incertezas, mas 
também de retomadas como foi o caso do nosso congresso. 

Não posso deixar de agradecer nominalmente cada um dos 
presidentes envolvidos: Adalberto Visco, presidente da SBOT, 
Moisés Cohen, presidente do 53º Congresso Anual SBOT, Glayd-
son Gomes Godinho, presidente de honra, e Osvandré Lech, pre-
sidente da Comissão Científica. Parabéns aos colegas que, com 
coragem e determinação, lutaram e realizaram o nosso grande 
evento de forma presencial, considerado um sucesso absoluto 
por todos os participantes.

Encerramos o ano e deixo o cargo de Editor-chefe do Jornal da 
SBOT. Quero agradecer a confiança depositada em mim como 
editor nos últimos anos. Foi uma experiência muito gratificante 
e que me proporcionou muito aprendizado! Passo o cargo ao 
colega Osvandré Lech, que assumirá em janeiro de 2022. Ao meu 
amigo, desejo boa sorte, mas tenho a certeza de que fará um 
trabalho brilhante!  

Agradeço também aos associados que me elegeram como 
presidente da SBOT para 2024. A SBOT faz parte da minha vida 
há muitos anos e espero colaborar ainda mais com o crescimen-
to da nossa sociedade. Agradeço o voto de confiança! 

Me despeço desejando boas festas e um ótimo 2022 para to-
dos nós. E ao Jorge dos Santos Silva, que assume a presidência 
da SBOT em 2022, desejo uma profícua gestão! Não tenho dúvi-
das que fará o melhor pela nossa Sociedade, assim como todos 
os ortopedistas que dedicam seu tempo a engrandecer a nossa 
especialidade. 

SBOT Vale Ser! 

Fernando Baldy dos Reis 

 Editor-chefe

Editorial 
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Espaço Jurídico

A inteligência 
artificial na 

ortopedia

A especialidade de Ortopedia e Traumatolo-
gia apresenta números relevantes de ques-
tionamentos no Judiciário e nos Conselhos 

de Medicina. 

Tal realidade é multifatorial, tendo como gêne-
se o fato de que o especialista é particularmente 
afetado por vários fatores de exposição, tais como 
demandas de trabalho elevadas; complexidade de 
procedimentos; condições precárias de atendi-
mento; maiores incumbências burocráticas do lo-
cal de trabalho; controles internos e externos abu-
sivos e autonomia limitada. 

A consequência imediata é a elevada taxa de 
burnout entre ortopedistas, já relatada em níveis 
de 30% a 40% entre especialistas e mais de 50% 
em residentes.

Observa-se que todos os fatores mencionados 
são sistêmicos, ou seja, associados às condições e 
interferências do local de trabalho, realidade que 
estabelece a necessidade de interação plena da 
instituição com o ortopedista, no sentido de gerar 
facilitadores para a gestão de riscos e qualidade 
da assistência. 

A inteligência artificial é uma realidade que já 
se impõe, inclusive no nosso meio, como elemen-
to mitigador das dificuldades operacionais do or-
topedista. A ideia da inteligência artificial, foi in-
troduzida pela primeira vez em 1956, e começou 
como uma teoria de que os computadores pode-
riam eventualmente aprender a realizar tarefas por 
meio do reconhecimento de padrões com mínimo 
ou nenhum envolvimento humano. Hoje, a defini-
ção foi adaptada para incluir a aplicação de algo-
ritmos que fornecem às máquinas a capacidade de 
resolver problemas que tradicionalmente exigiam 
a inteligência humana.

No campo da cirurgia ortopédica, seu uso já 
pode ser constatado para diferentes aplicações, 
como o da cirurgia robótica, introduzida em 1992, 
mas principalmente como adjuvante diagnóstico, 
podendo ser citado como exemplo, a detecção de 
fraturas, diagnóstico de tumor ósseo, detecção de 
afrouxamento mecânico de implantes de quadril 
e classificação da osteoartrite. Alguns autores en-
tendem inclusive, que há evidências substanciais 
de que a inteligência artificial possa ter a potencia-
lidade de desempenho igual ou superior que o mé-
dico em várias tarefas, principalmente em relação 
às imagens de exames, análise de sintomatologia 
complexa e revisão do conjunto de exames labora-
toriais, como biomarcadores. 

O principal pressuposto para o desenvolvimen-
to da inteligência artificial é a realidade de que a 
máquina se aprimora com o uso, o que demons-
tra que a inteligência artificial só trará efetiva con-
tribuição à medicina se houver a conscientização 
de que a colaboração entre médico, instituição de 
saúde, agentes públicos e usuários for eficaz. 

A realidade da inteligência artificial pode repre-
sentar, no mínimo, uma prática de redundância a 
ser acrescentada à propedêutica e interpretação 
de exames - instrumentos que certamente se apre-
sentam como elemento de prevenção do erro. 

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
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Congresso

53º Congresso Anual SBOT 
marca a volta dos eventos 
presenciais em Ortopedia 

De 25 a 27 de novembro, no Transamerica 
Expo Center, localizado em São Paulo, foi 
realizado o 53º Congresso Anual SBOT, o 

maior evento de Ortopedia e Traumatologia da 
América Latina. Devido a pandemia da Covid-19 e 
as incertezas que ainda reinavam no começo do 
ano, o congresso quase foi desmarcado, mas a 
diretoria 2021, seguindo sempre todas as orienta-
ções e os protocolos de saúde, resolveu apostar 
na realização do evento presencial. “A vontade de 
realizar o congresso presencialmente me acompa-
nhou desde o início da minha gestão como presi-
dente da SBOT. Seguimos todos os protocolos de 
segurança para organizar um evento de alta qua-
lidade aos ortopedistas brasileiros e estou muito 

satisfeito com o resultado”, acrescenta Adalberto 
Visco, presidente da SBOT. 

E realmente o congresso destacou-se na co-
munidade ortopédica. Era visível os sorrisos, por 
mais que estivessem encobertos pelas máscaras. 
Com salas e corredores cheios, o congresso 2021 
marcou a retomada dos eventos presenciais. Para 
Moisés Cohen, presidente do 53º Congresso Anual 
SBOT, a realização do congresso foi uma conquis-
ta da SBOT. “Somente em julho deste ano é que 
definimos que o congresso seria presencial e em 
tempo recorde conseguimos organizá-lo”, explica. 

Apesar do pouco tempo, a organização do 53º 
Congresso Anual SBOT foi muito bem avaliada 

Com 6.750 inscritos, o congresso foi considerado um sucesso por 
todos. Os três dias de evento proporcionaram atualização científica e 

congraçamento entre os ortopedistas brasileiros 

Osvandré Lech, Moisés Cohen e Adalberto Visco,  
na abertura do 53º Congresso Anual SBOT 
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pela maioria dos congressistas. E a sua realização 
foi possível devido ao apoio e participação de 71 
empresas patrocinadoras e expositores. “Agrade-
cemos profundamente pela confiança que tiveram 
em nossa Sociedade”, enaltece Cohen. 

Durante a abertura, Osvandré Lech, presidente 
da Comissão Científica, ressaltou a conquista que 
foi realizar o evento depois de meses de incerteza. 
“O 53º Congresso Anual SBOT já é uma vitória”, 
disse ele, ressaltando que o congresso da SBOT é 
o maior valor imponderável da Sociedade. “E nós 
todos somos responsáveis por essa conquista”, 
acentua. 

Na parte científica o congresso teve a participa-
ção dos 13 comitês da SBOT, 11 salas simultâneas 
nos dias 25 e 26 de novembro e 07 salas simultâ-
neas no dia 27. Atividades das Comissões da SBOT 
e atividades extras como Curso de Ondas de Cho-
que, Curso de Enfermagem (inédito), e História da 
Ortopedia. Foram realizadas 161 atividades oficiais, 
com a participação de 533 palestrantes. 344 te-
mas livres foram apresentados e 60 vídeos foram 
transmitidos no Cine SBOT, somando mais de 260 
horas de atividades científicas e acadêmicas. 

Confira a seguir os destaques do 53º Congresso 
Anual SBOT!

 �Números do congresso:
O Congresso Anual SBOT teve sua primeira edi-

ção em 1936, e desde então, a SBOT não parou 
suas buscas para levar o que há de melhor em 
atualização científica e tecnológica aos ortope-
distas brasileiros. Em sua 53ª edição, marcando a 
retomada aos eventos presenciais, o congresso to-
talizou cerca de: 

2835
Participantes

Dividindo os números, foram 2003 congressistas 
no 1º dia, subindo para 2246, no 2º dia e encer-
rando com 991 participantes, no 3º dia. Além do 
número em destaque, um avanço da SBOT foi no-
tar o aumento da porcentagem de participantes 
mulheres, de 5% para:

           15%                  85%
Mulheres          Homens

Como resultado incessante de ensinar, instruir e 
se dedicar ao futuro da geração da Ortopedia e 
Traumatologia no Brasil, a Sociedade alcançou du-
rante o 53º Congresso Anual SBOT, a presença de:

417                   216
Residentes    Acadêmicos

O evento foi dividido em 11 auditórios que reu-
niram apresentações dos 13 comitês de especia-
lidade da SBOT, separadas em mesas redondas; 

cursos de atualização; sessões de temas livres; 
assembleia de comitês; workshops e simpósios 
patrocinados; discussões de casos clínicos; aulas 
magnas e reuniões, totalizando:

161
Atividades científicas

Os palestrantes selecionados e convidados para 
o Congresso complementaram a programação 
científica, o que resultou em:

516                  16 
Palestrantes    Palestrantes 
Nacionais   Internacionais

Como parte da grade, estão os Temas Livres e o 
Cine SBOT, que este ano esteve de volta ao Con-
gresso, os envios somaram:

         480                     60
     Trabalhos           Vídeos
enviados para   enviados para
 Temas Livres       Cine SBOT

Já é o notório que Congresso Anual SBOT tem o 
intuito do aperfeiçoamento da Ortopedia e Trau-
matologia, mas também do networking, do domí-
nio da tecnologia e do conhecimento do que há de 
mais atual na área, desta maneira, o evento teve 71 
empresas patrocinadoras com:

54 
estandes no local
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Congresso

Congresso encerra  
com premiações

No dia 27 de novembro, durante o encerramento do 53º Congresso Anual SBOT, foram entre-
gues as premiações de Temas Livres e Cine SBOT apresentados durante o evento. As pre-
miações de Temas Livres contaram com:  certificado de Temas Livres; prêmio em dinheiro e 

inscrição gratuita no próximo congresso para o autor principal. No Cine SBOT, o vídeo mais assistido 
e o vídeo melhor pontuado durante o Congresso levaram com um pacote completo para o 54º Con-
gresso Anual SBOT.

 �Estudo Anatômico – Prof. 
Orlando Pinto de Souza

R$ 5.000,00

Trabalho vencedor: Análise dos mecanorrecep-
tores e terminações nervosas livres do ligamento 
transverso do carpo

Autores: Lana Lacerda de Lima; Diego Ariel de 
Lima; Jose Alberto Dias Leite; Maria Luzete Costa 
Cavalcante

 �Estudo Clínico – Prof. Luiz de 
Rezende Puech

R$ 5.000,00

Trabalho vencedor: Ensaio clínico randomizado 
sobre cicatrização após fasciectomia por incisão 
de Bruner e Mccash em pacientes com Doença de 
Dupuytren

Autores: Luiz Guilherme de Saboya Lenzi; Flavio 
Faloppa; João Baptista Gomes dos Santos; Carlos 
Henrique Fernandes; Jorge Raduan Neto.

Desta forma, foram apresentados vencedores de Temas Livres:
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 �E-poster – Prof. Bruno Maia
R$ 3.000,00

Trabalho vencedor: Avaliação da inibição da enzi-
ma epóxido hidrolase solúvel em um modelo de 
artrite

Autores: Sergio Marcolino Rosa

Mais visualizado:
Baixa morbidade na retirada do enxerto autólogo 
da região póstero-superior do calcâneo

Autores: Gabriel Ferraz Ferreira, João Henrique 
Almeida Costa, Giancarlo Domingues, João Paulo 
Bacellar Costa Lima, José Antônio Veiga Sanhudo, 
Miguel Viana Pereira Filho

15 visualizações

E no Cine SBOT, os dois vídeos ganhadores foram:

 �Estudo Experimental – Prof. 
Gastão Veloso

R$ 5.000,00

Trabalho vencedor: Validação biomecânica do pla-
nejamento cirurgico digital tridimensional para os-
teotomia periacetabular do quadril

Autores: Marcus Vinicius de Souza Ferraz; Bruno 
Gonçalves Schroder E Souza; Flávia de Souza Bas-
tos; Sara Del Vecchio.

Melhor pontuação:
Augmentation of the anterior cruciate ligament 
using the peroneus longus graft

Autores: Diego Escudeiro de Oliveira/ Eduardo 
Riello Pereira/ Alessandro Ayres Vianna/ Victor Sa-
las/ Melaine Mayumi Horita/ Pedro Baches Jorge

Nota: 69 pontos
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Congresso

Flashes do  
53º Congresso Anual SBOT

Confira alguns momentos durante o 53º Congresso Anual SBOT, realizado no Transamerica Expo 
Center, em São Paulo, de 25 a 27 de novembro! 
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Gostou das fotos? Veja mais no site do congresso: www.sbot.org.br/congresso
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Entrevista

SBOT 2022:  
mais sustentável 

e solidária

 �Qual será o grande desafio no ano 
de 2022 na sociedade? A volta 
das atividades presenciais após a 
pandemia de COVID-19 é um des-
ses desafios?
Obviamente a retomada das atividades, ainda 

em um momento de incerteza é um dos grandes 
desafios. O objetivo é que nós possamos retomar 
as atividades presenciais não só na SBOT nacional, 
mas também nas regionais e nas sociedades de 
especialidades. 

Outro desafio também é conseguir organizar 
esse calendário de eventos, já que várias regionais 
tiveram eventos adiados. É um desafio organizar 
toda essa quantidade de atividades educacionais 
represada nesses dois últimos anos.

 �Pretende manter os webinars e as 
atividades on-line?
Os eventos on-line, que foram muito fortes em 

2020 e 2021, é algo que pretendemos manter, mas 
vamos definir o calendário junto com a Comissão 

Jorge dos Santos Silva irá assumir a presidência 
da SBOT em 2022 e, além do foco nos pilares da 
SBOT (ensino, educação continuada, valorização 
profissional e governança), dará atenção para criar 
uma SBOT mais sustentável e com campanhas 
solidárias, com ações para a população
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de Educação Continuada (CEC). Há espaço para 
os webinars, inclusive é uma modalidade de edu-
cação que veio para ficar, mas acredito que a 
quantidade irá diminuir. Tudo isso será ajustado.

 �O que o associado pode esperar 
para os próximos meses? O que 
sua gestão tem como projetos e 
metas para 2022?
A SBOT possui os seus pilares, que são: ensino, 

educação continuada, valorização profissional e 
governança. Com relação à governança daremos 
continuidade a todos os ajustes que foram feitos 
em 2020 e 2021. Manter a saúde financeira e a sus-
tentabilidade da sociedade será a nossa meta. 

Na área do ensino e treinamento e da educação 
médica continuada, teremos a oportunidade de 
começar a implementar novas diretrizes origina-
das do Fórum de Ensino e Educação Continuada 
da SBOT, realizado em 17 e 18 de dezembro.

O TEOT será realizado de forma híbrida em 2023. 
Vamos observar como será o exame e a ideia é 
manter o formato para 2023. 

Na educação continuada vamos privilegiar os 
eventos presencias, mas sem esquecer dos webi-
nars, dos eventos à distância e, sem dúvidas, do 
54º Congresso Anual SBOT, que será realizado em 
Florianópolis, e o ponto alto da educação conti-
nuada da SBOT. Inclusive, o evento será gratuito 
para todos os sócios SBOT que quitarem a anuida-
de até abril de 2022. 

 �Nos últimos tempos, as redes so-
ciais, as novas tecnologias e as no-
vas formas de comunicação estão 
cada vez mais presentes em nos-
sas vidas, inclusive nos consultó-
rios e clínicas. Como a sociedade 
vem se fazendo presente nesse 
novo mundo digital? Quais ações 
estão previstas nesse aspecto? 
A SBOT tem desenvolvido um trabalho forte 

nas redes sociais, com a criação de conteúdos 
e ações digitais. Vamos manter o trabalho que 
já vem sendo realizado, mas também iremos 
focar a comunicação da Sociedade com a po-
pulação. Trazendo cada vez mais informações 

importantes de prevenção e tratamento para 
o público leigo. Inclusive, a SBOT já possui um 
rico material em seu canal de Youtube: https://
www.youtube.com/c/SBCOC.  

 �O que significa assumir a presi-
dência da SBOT? Conte um pouco 
da sua trajetória.
Creio que é o ponto alto da nossa vida associa-

tiva, é uma grande responsabilidade e será muito 
prazeroso, pois trabalharei com muitas pessoas 
que carregam o mesmo entusiasmo. 

Minha trajetória começou na Regional SP, onde 
passei por vários cargos durante oito anos, até 
assumir a presidência em 2001. Posteriormente 
segui para a Comissão de Educação Continua-
da da SBOT (CEC), fui presidente da Socieda-
de Brasileira de Trauma Ortopédico em 2010 e 
em 2011, me tornei secretário-geral da SBOT. Em 
2012 entrei para a CEC e em 2014, presidi a co-
missão. Em 2016 fui secretário-geral novamen-
te, fui editor do Jornal da SBOT e em 2019, fui 
eleito para assumir a presidência em 2022. Lide-
rar a nossa Sociedade será uma grande honra e 
responsabilidade. 

 �Referente aos projetos para 2022, 
algo a acrescentar?
Pretendemos incorporar a filosofia ESG (envi-

ronmental, social and governance) na SBOT, com o 
intuito de levar melhores práticas ambientais, so-
ciais e de governança. Temos a intenção de levar 
um especialista para falar sobre o assunto durante 
o Exame para Obtenção do Título de Especialista 
em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) no início do 
ano para disseminar e incorporar tais práticas no 
nosso ambiente de trabalho.

Conjuntamente com a Comissão de Políticas 
Médicas e com as Regionais da SBOT, empreen-
deremos esforços para elegermos representantes 
para o Congresso Nacional, comprometidos com 
as pautas da classe médica.

Também pretendemos dar força aos projetos so-
lidários, criando um cronograma de ações com a 
SBOT Solidária. Essas ações devem ser constantes 
nas nossas Regionais. 

13Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia



O QUE É, O QUE É?
Eu fico com a pureza da resposta das crianças.

É a vida, é bonita. E é bonita.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. 

Cantar, e cantar,
 e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz

Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei! Que a vida
devia ser bem melhor e será! 

Gonzaguinha

A magia dos 
sonhos

Por Cláudio Santili 

Alguém muito além do Xerém!

Naquela tarde ela decidira que romperia uma daquelas “bobagens de criança”. Não era mais tão in-
fantil como sua pequena irmã Lya. Afinal, suas amigas, muito seguras de si, a teriam convencido de 
que o Papai Noel não existe e pronto! “É tudo invenção de adultos, coisa que só criança pequena 

acredita”, diziam as mais velhas, no colégio. 
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Sufocando a total decepção pela descoberta, 
convocou o pai e descarregou toda a frustração 
sobre ele, ainda que meio insegura e pouco ou 
nada decidida: “Papai, essa estória de Papai Noel 
é mentira! Minhas amigas me contaram que são os 
adultos que inventam isso! Vocês compram o pre-
sente que a gente pede e colocam na árvore como 
se fosse dele”. - Não é verdade? Indagou com fir-
meza e medo de que realmente fosse.

O pai, ainda atônito com a aflição e inquietude 
da filha, tomou-a nos braços e argumentou com a 
sábia delicadeza que o momento exigia: “Veja bem, 
minha princesa, não é bem assim, ele existe sim! E 
estará sempre nos nossos desejos, nas nossas as-
pirações. Ele pode até não ter a cara que deram 
para ele lá no Shopping, mas ele existe nos nossos 
sonhos e representará sempre a possibilidade de 
alcançarmos algo que sonhamos e queremos. Se 
formos bons para as pessoas e nos dedicarmos a 
fazer o bem, ele pode nos trazer a felicidade. Pense 
nisso!” Pediu-lhe. “E não se esqueça, vindo do céu 
ele sempre desce pela chaminé, e desde a ponta da 
árvore, ele vai atendendo os pedidos. Entendeu?” 

Ela um tanto quanto confusa ante uma explica-
ção tão convincente, com os olhos arregalados e 
fixos no seu pai-herói, não ousou contestar. No ín-
timo questionou-se: o que fazer então?

Lá pelas tantas, na calada da noite, o pai ouviu 
um ruído imprudente na sala, e pé ante pé, muito 
silenciosamente aproximou-se e lá estava ela, sua 
princesa, no alto de uma escada, colocando um 
bilhete bem no topo da árvore, que cravejada de 
luzes piscando na noite escura mimetizava o céu, 
iluminando sonhos e ilusões.

Da mesma forma, furtivamente retomou ao quar-
to, sem que ela percebesse e adormeceu inquieto 
ante a curiosidade.

A manhã do Natal resplandeceu clara e brilhante 
na mágica força do sol. Quase no topo da árvore 
encontrava-se um bilhete e na pureza dos dizeres, 
adultos e crianças, pais e filhos, descobriram sur-
presos que, embora com formas e personagens di-
ferentes, a vida continua, porém, sempre em busca 
dos sonhos. 

Por isso, sonhe, mas sonhe sempre!

Feliz 2022!

PS: Este foi o pedido encontrado no bolso do Pa-
pai Noel.

15Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia



Cirurgia do Joelho  
 �Congresso Brasileiro de Cirurgia 
do Joelho 2022 está com inscri-
ções abertas

Ombro e Cotovelo  
 �Conecte-se com a SBCOC 

Espaço dos Comitês

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho - 
SBCJ retomou os preparativos para a realização do 
tão esperado Congresso Brasileiro de Cirurgia do 
Joelho, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de abril de 
2022 no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. 
O programa científico será reelaborado de acordo 
com os temas e os palestrantes que estão sendo 
novamente confirmados. 

Muitos colegas já estão inscritos, mas os que 
ainda não estão inscrevam-se para o evento que 
marcará a grande retomada das nossas atividades 
científicas presenciais, de importância fundamen-
tal para nossa atualização e interação!

 � Inscrição de temas livres
As inscrições para novos temas livres também 

estão abertas e o prazo para envio dos trabalhos é 
até 10/01/2022. Os subgrupos dos temas são: de-
generativo, desportiva e ciência básica. 

Importante ressaltar que os trabalhos que já fo-
ram avaliados e aprovados serão mantidos na gra-
de científica de 2022.

Acesse e saiba mais: www.18cbcj.com.br

A SBCOC está presente em diversos 
canais de comunicação levando infor-
mações atualizadas e importantes para 
os seus associados e à população geral. 
Para ficar sempre por dentro das ativi-
dades da SBCOC siga-nos nos canais:

 �Prova de título
Depois do sucesso da Prova de Título online rea-

lizada em 2021, a SBCJ resolveu manter o formato 
para 2022. Em breve informações sobre a data e 
inscrições.

Lembramos que as aulas ao vivo do Curso para 
R4 acontecem às segundas-feiras. Preparem-se!

Fechamos 2021 com mais de 100 eventos

Durante o ano de 2021, foram realizados 101 even-
tos com organização, apoio e parcerias da SBCJ. 
As ações tiveram mais de 12 mil usuários ao vivo e 
mais de 51 mil acessos “on demand”. O resultado 
foi um boom de acessos no site, com 400 mil visi-
tas nesse período, número recorde.

Estamos muito satisfeitos com esse grande en-
gajamento dos colegas da Cirurgia do Joelho nas 
atividades de educação e atualização da SBCJ. 

Agradecemos o apoio de todos!

Dr. Sérgio Canuto – Presidente SBCJ 2021

www.facebook.com/sbcocorg

www.instagram.com/sbc.ombroecotovelo/

www.youtube.com/c/SBCOC
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Quadril  
 �Diretoria presidida por Marco Pe-
droni assume em janeiro a Socie-
dade Brasileira do Quadril

Marco Antonio Pedroni, do Paraná, assume em 
janeiro a Sociedade Brasileira do Quadril - SBQ, à 
frente de uma Diretoria que inclui Paulo Silva, de 
Goiás, como vice-presidente, Osvaldo Nunes Pires, 
de São Paulo, como diretor científico, José Milton 
Pelloso Jr., de Mato Grosso, que será o diretor te-
soureiro e Cristiano Diesel, do Rio Grande do Sul, 
como secretário.

A nova Diretoria, que responderá pelos próximos 
dois anos pela SBQ sucede à gestão presidida por 
Giancarlo Cavalli Polesello que, investindo pesada-
mente nos eventos virtuais, conseguiu realizar mais 
de uma centena de reuniões científicas a cada ano.

A gestão que se encerra conseguiu manter a coe-
são e participação dos cirurgiões do quadril, que 
participaram em massa das reuniões virtuais, as 
quais chegaram a reunir mais de 280 especialistas.

O aproveitamento e integração conseguidos pelos 
eventos virtuais foi tão grande, que a nova Diretoria 

continuará a realizá-los. Ao mesmo tempo, porém, 
se voltará para os eventos presenciais, e em sua pla-
taforma destaca ainda o empenho na formação dos 
estagiários que se preparam para a prova de título. 
Para isso se dedicará ao credenciamento e aperfei-
çoamento dos serviços credenciados que formam 
os futuros cirurgiões do quadril e à constante me-
lhoria da ferramenta Desenvolvimento Interno Cur-
ricular do Estagiário – DICE, que foi impulsionada 
pelas dificuldades trazidas pela COVID.

A Diretoria 2022/23, que se elegeu com a cha-
pa ‘Unidos da SBQ’, promete também investir nas 
ações sociais e Pedroni explica: “Nossas Regionais 
promoveram ações de coleta e doação de alimen-
tos para entidades de acolhimento à população 
carente, que sofreu muito durante a pandemia”, e 
conclui afirmando que essas iniciativas tão impor-
tantes serão incentivadas na nova gestão.

Marco Antonio 
Pedroni, presidente 

SBQ 2022/23

Giancarlo Cavalli 
Polesello, presidente 

SBQ 2020/21

Asami 
 �Participação da ASAMI BRASIL no 53º Congresso Anual da SBOT  

A ASAMI BRASIL teve uma importante partici-
pação no recente 53º Congresso Anual da SBOT, 
que reuniu no Transamérica Expo Center, em São 
Paulo, ortopedistas do Brasil e exterior, para de-
bates sobre os temas mais atuais da Ortopedia e 
Traumatologia. 

Segundo o presidente da ASAMI BRASIL, Marce-
lo Sternick, a programação científica da entidade 
realizada durante o congresso “teve intensa parti-
cipação dos ortopedistas” como, por exemplo, nos 
Cursos de Atualização sobre “Consolidação óssea 
e Pseudartrose” e “Planejamento de Deformida-
des”. Também as mesas redondas sobre “Osteo-
mielite pós-traumática” e “Pseudoartrose” foram 
bastante concorridas.

De acordo com Sternick, destaque no congresso 
para o Dia da Especialidade, que teve como tema 
“Alongamento na baixa estatura”, do ponto de vis-
ta ortopédico e jurídico. A palestra do advogado 
Washington Fonseca foi aplaudida por todos.
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Cirurgia do Pé e Tornozelo 
 �Uma homenagem da ABTPé ao Centenário do Dr. Napoli

SBRATE 
 � Inscreva-se no Closed Meeting da SBRATE

Manlio Mario Marco Napoli, grande ortopedis-
ta brasileiro e um dos fundadores da Associação 
Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé 
(ABTPé), completou 100 anos de vida no último 
dia 5 de dezembro.  A carreira de sucesso de Na-
poli é resultado de sua integridade moral e discipli-
na na realização de suas atividades, frutos do seu 
esforço pessoal para vencer obstáculos. 

Ao longo de sua carreira, esteve sempre presen-
te na SBOT e, em 1997, juntamente com Luiz Carlos 
Sobania, Marcos Musafir e Walter Manna Alberto-
ni, criou normas de organização de eventos, entre 
elas a de que o Congresso Brasileiro deveria passar 
a ser realizado sempre em novembro e isolado de 
outros eventos da SBOT, três meses antes e dois 
meses depois. Também coordenou a publicação 
do segundo registro histórico da SBOT, publicado 
em 2000, nomeado “Ortopedia Brasileira - Mo-
mentos, Crônicas e Fatos”, e assinou com Claudio 
Blanc.

Desejamos as mais sinceras felicitações neste dia 
tão especial, em seu 100º aniversário!

As inscrições com desconto vão até o dia 30 de 
dezembro. O evento é exclusivo para associados 
SBRATE

De 18 a 20 de março de 2022, será realizada a 
primeira edição do Closed Meeting da SBRATE! O 
evento, que é exclusivo para sócios quites com a 
SBRATE, acontecerá no Club Med Lake Paradise 
Mogi das Cruzes – SP. 

Segundo Mário Ferretti, presidente da SBRATE 
em 2022, o Closed Meeting é uma oportunidade 

Espaço dos Comitês

 �Projeto Pé na Estrada
O Projeto Pé na Estrada, realizado pela ABTPé 

em novembro na cidade de Faxinal do Soturno 
(RS), beneficiou mais de 30 pacientes que esta-
vam na fila de espera da rede pública para realiza-
ção de cirurgias na região do pé e tornozelo.

“O objetivo do programa foi levar atendimento 
ortopédico de profissionais experientes até áreas 
carentes e melhorar a qualidade de locomoção e 
de vida dos pacientes que estavam nas filas de es-
pera dos serviços públicos”, conta o presidente da 
ABTPé, José Antônio Veiga Sanhudo.

única para enriquecer o conhecimento. “O formato 
do evento nos permitirá a troca de conhecimento 
entre os membros da SBRATE por meio de con-
versas técnicas e científicas sobre os desafios pro-
fissionais do dia a dia”, ressalta. 

Além da parte científica, o Closed Meeting pro-
moverá uma confraternização entre amigos com 
atividades esportivas e até um campeonato de fu-
tebol. Mas corra, pois as inscrições são limitadas! 
Para mais informações e inscrições acesse o site: 
https://sbrate.com.br/closed-meeting/. 
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Cirurgia da Mão 
 �Projeto “Mãos em Ação” beneficia 
22 crianças em Belém (PA)

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM) colocou em prática, no mês novembro, 
o Projeto Mãos em Ação, um mutirão para pro-
cedimentos cirúrgicos em crianças que possuem 
algum tipo de deformidade grave nas mãos ou 
membros superiores.

A cidade escolhida para a primeira edição foi Be-
lém, no Pará, e a Fundação Santa Casa de Miseri-
córdia do Pará foi o hospital que recebeu a ação. 
Além disso, recebeu apoio da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública, Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia – Regional Pará e Associação 
Médica Brasileira (AMB). Entre os dias 1 e 2 de no-
vembro, 22 crianças foram operadas.

Com o apoio dos 35 serviços credenciados da 
Sociedade, a previsão é que mais de 700 crianças 
sejam beneficiadas com o projeto.

 �Lançamento do Livro “Atualização 
em Cirurgia da Mão – Mão Pediátrica” 
Durante o 41º Congresso Brasileiro de Cirurgia 

da Mão, que acontece entre os dias 9 e 11 de de-
zembro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM) lançará o livro “Atualização em Cirurgia 
da Mão – Mão Pediátrica”. O livro estará disponí-
vel para aquisição durante os três dias de evento e 
posteriormente.

Os editores da edição são os doutores Samuel Ri-
bak, Henrique de Barros, Giana Giostri, Anderson 
Monteiro, Saula Fontes, João Baptista Santos, Antonio 
Tufi, Maurício Rodrigues, Rui Barros, Antonio Carlos 
da Costa, Roberto Sobania e Luiz Mandarano Filho.

Coluna 
 � 18º Congresso da Sociedade Bra-
sileira lança site

A Comissão Organizadora do 18° Congresso da 
Sociedade Brasileira de Coluna - SBC está promo-
vendo o lançamento do site do evento.

O desenvolvimento do site foi elaborado para in-
formar com agilidade as novidades do CBC 2022. 
A home está organizada de forma hierarquizada.

Os interessados podem visualizar, na barra da 
home, informações sobre as etapas do encontro, 
até a sua realização.

O Congresso da SBC ocorrerá de forma presen-
cial, entre os dias 12 e 14 de maio em Fortaleza, no 
Centro de Eventos do Ceará. Haverá pré-congres-
so no dia 11 de maio.

De acordo com o presidente do evento, Fernan-
do Façanha Filho, a programação está sendo pla-
nejada com a presença de palestrantes convidados 
nacionais e internacionais para apresentar aborda-
gens avançadas e complexas de coluna vertebral. 

“Queremos proporcionar uma edição renovada, 
com temas atualizados e discussões de qualidade 
para o cirurgião de coluna.

Acesse o site www.coluna222.com.br 

Faça a sua inscrição via  
https://arx.iweventos.com.br/evento/cbc2022/home.

Aproveite os descontos na tabela de valores para 
associados da SBC e para outras categorias de 
profissionais. O primeiro lote termina no dia 31 de 
dezembro de 2021.

Dica: Leia as Normas de Submissão de Temas Li-
vres. O prazo para entrega de trabalhos será en-
cerrado às 23h59min (horário de Brasília), no dia 
31 de janeiro de 2022.
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Espaço dos Comitês

 �Santa Casa de São Paulo inaugura Sala do Projeto Grupo de Escoliose 
Pediátrica da SBC

Localizada no Pavilhão Fernandinho Simonsen 
– Ortopedia e Traumatologia do Hospital Geral, a 
sala foi inteiramente reformada com recursos doa-
dos pela Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), 
para a finalidade de coleta de dados do Projeto de 
Estudos sobre Escoliose Idiopática na Infância e na 
Adolescência, na rede pública de saúde (SUS).

O Grupo de Escoliose Pediátrica da SBC (GEPE-
DI-SBC) conta com a participação de 24 Centros 
Credenciados no país, sob a coordenação do che-
fe do Grupo de Coluna do Departamento de Orto-
pedia e Traumatologia (DOT) da Santa Casa de SP.

A cerimônia de inauguração ocorreu no dia 19 de 
novembro, com a participação dos dirigentes da 
Santa Casa SP: Maria Marta Martins, Diretora Clí-
nica do Hopital Central; Rogério Pecchini, Diretor 

de Operações em Saúde; Ronaldo Rosa, Diretor 
Técnico do Hospital Central; Maria Fernanda Silber 
Caffaro, Diretora do Setor de Ortopedia e Trauma-
tologia; Robert Meves, Chefe do Grupo de Coluna.

Na oportunidade, o presidente da SBC, Cristiano 
Magalhães Menezes, agradeceu a parceria, desta-
cando a importância do projeto de saúde pública 
de coluna para o tratamento cirúrgico da doen-
ça na infância e na adolescência em nível nacio-
nal, com base na coleta de dados pelo Grupo de 
Coluna da Santa Casa e GEPEDI-SBC. Estiveram 
presentes ao ato, os diretores da SBC, Alexandre 
Fogaça Cristante, Luis Eduardo Carelli e Robert 
Meves, os ex-presidentes Osmar Avanzi, Carlos 
Henrique Ribeiro, Aluizio Augusto Arantes Júnior e 
Edson Pudles, além de representantes de equipes 
profissionais do GEPEDI-SBC.

Dor 
 �Comitê de Dor marca presença no 53º Congresso Anual SBOT

Entre os dias 25 e 27 de novembro, aconteceu, 
no Transamerica Expo Center, o 53º Congresso 
Anual SBOT, o evento reuniu 2835 Ortopedistas 
e marcou a retomada dos eventos presenciais da 
Ortopedia e Traumatologia.

Foram 3 dias de atualização científica aos or-
topedistas para falar sobre temas do momento 
como novas técnicas cirúrgicas, a utilização dos 
robôs nas cirurgias ortopédicas, os tratamentos 
modernos das lesões ortopédicas mais comuns no 

Descerramento da Placa na Santa Casa SP: Presidente da SBC, Dr. Cristiano e Menezes, e 
Coordenador do GEPEDI-SBC, Dr. Robert Meves
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Trauma ortopédico 
 �CBTO 2022 – Inscrições abertas

Edição que será presencial na cidade do Rio de 
Janeiro contará com a presença de seis convida-
dos internacionais

Argentina, Colômbia, Suíça e Estados Unidos es-
tarão representados na 27ª edição do Congresso 
Brasileiro de Trauma Ortopédico que será realiza-
do de 18 a 21 de maio de 2022, no centro de con-
venções do Hotel Windsor Oceânico, na Barra da 
Tijuca, cidade do Rio de Janeiro.

Amparo Gómez, Fabio Suarez (Colômbia), Carlos 
Sancineto (Argentina), Hans-Christophpape (Suí-
ça), Sean E. Nork e Mauricio Kfuri (Estados Unidos) 
serão palestrantes na próxima edição do CBTO 
que no próximo ano volta a ser presencial, com 
a abordagem do tema “Evidência e Experiência, 
Integrando Gerações”, levando ao debate de das 
situações consideradas críticas pela especialidade. 

As inscrições podem ser feitas no site do evento 
https://traumaortopedico.med.br/

 �Trabalhos científicos
A submissão de trabalhos científicos pode 

ser feita on-line, também pelo site do evento, 

dentro de cada categoria e tipo de estudo: Es-
tudo Anatômico, Estudo Experimental e Estu-
do Clínico.

As áreas temáticas disponíveis são: Ciência Bá-
sica; Traumatologia do Membro Superior; Pelve e 
acetábulo; Traumatologia do Membro Inferior e In-
fecção Osteoarticular. Não há limitação do número 
de autores por trabalho e nem de número de tra-
balhos por autor.

Se você é preceptor ou chefe de serviço, estimu-
le a participação de sua equipe de especialistas e 
residentes participarem o 27º CBTO.

As vagas para inscrições são limitadas. O envio 
de trabalhos científicos pode ser feito até 05 abril 
de 2022.

esporte, os novos medicamentos para a dor das 
articulações, os tratamentos minimamente invasi-
vos que possibilitam a alta do paciente no mesmo 
dia, a relação da COVID-19 no processo de reabili-
tação de pacientes, entre outros assuntos. 

Como acontece desde sua criação, o Comitê de 
Dor esteve presente, mas com uma feliz mudança, no 
dia 26/11 o Congresso apresentou o dia da especiali-
dade Dor, com mesas redondas sobre dor e grandes 
nomes apresentando as evoluções e melhorias no 
processo de reabilitação da dor crônica e aguda. 

O comitê alcançou êxito no tema Dor como parte 
da grade do Congresso, resultado devido ao empe-
nho e maestria das aulas de cada parceiro da Dor. 

O segundo dia de Congresso foi marcado por 
um auditório cheio de profissionais empenhados 
em descobrir o estudo da Dor para a melhoria do 
tratamento de seus pacientes.

O Comitê de Dor tem trabalhado incansavelmen-
te para que a especialidade seja cada vez mais 
presente na vida do Ortopedista, não deixe de se 
associar e participar desta jornada. 

Além disso, em 2022, o comitê apresenta o 1º Con-
gresso da Associação Brasileira da Dor Ortopédica. 
Acesse o site e saiba mais: www.cabdor.com.br 
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Icônica Reunião no Hôtel Crillon, Paris, em 1929. 

Logo da SICOT

A importância da 
SICOT – Société 

Internationale 
de Chirurgie 

Orthopédique et 
de Traumatologie

Por Osvandré Lech

Robert Lovett (Harvard, Boston, EUA), mem-
bro da mais antiga sociedade de ortopedia 
do mundo, a American Orthopaedic Asso-

ciation (1887) escreveu em 1913 a Vittorio Putti 
(Bologna, Instituto Rizzoli, Itália) e Hans Spitzy 
(Viena, Austria) sobre a importância de estabe-
lecer uma sociedade internacional de ortopedia 
onde um número maior de ortopedistas se benefi-
ciasse dos avanços científicos. Existem outras ver-
sões sobre a origem da SICOT, mas esta é a aceita 
oficialmente. A reunião dos três líderes planejada 
para ocorrer em 1914 em Courmayeur, próximo ao 
Mont Blanc, no norte da Itália, para estabelecer a 
nova sociedade, foi suspensa pelo início da Primei-
ra Guerra Mundial. 

Nova tentativa de formar a sociedade interna-
cional ocorreu em 1923 entre Lovett, Putti e Sir 
Robert Jones (Londres, Inglaterra) mas foi sus-
pensa em 1924 pelo falecimento de Lovett de IAM 
enquanto visitava Robert Jones na sua residência. 
A disputa de egos entre Robert Osgood (Boston, 
EUA) e Fred Albee (Nova Iorque, EUA) foi motivo 
para adiar os trâmites. Por outro lado, Harry Platt 
(Manchester, Inglaterra) julgava não haver neces-
sidade de uma sociedade estabelecida e sugeria 

que um “grupo de notáveis” deveria seguir na 
liderança. 

A primeira reunião para formalizar a criação da 
SICOT (Fig. 1) foi realizada no Hôtel Crillon, em 
Paris, em 10 de outubro de 1929 (Fig. 2), e assim 
descrita pelo ex-presidente Charlie Sorbie (Cana-
dá) no livro que celebra os 75 anos da entidade: 
“The group of surgeons who came to the first mee-
ting and became the Founders of SICOT brought 
common ideals and tendencies – medical, civil, and 

História da Ortopedia
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social. Though not together in <perfect pitch> they 
were leaders – not like Spartans giving unswerving 
obedience to the warrior creed – but determined 
to create a new society of worth, of merit and in 
tune with their honorable beliefs”. 

Sem tradução, o que fazia da reunião uma Torre 
de Babel, e com forte oposição dos ingleses (Sir 
Harry Platt, Sir Robert Jones e outros não partici-
param do evento), pois teriam que dividir a lideran-
ça com franceses e americanos, a Ata de Funda-
ção teve as assinaturas de : Philip Erlacher e Hans 
Spitzy (Austria), Paul Lorthioir, Jean Delchef e 
Adolphe Maffei (Bélgica), Thomas Fairbank (In-
glaterra), Jan Zahradnicek (Tchecoeslováquia), 
Louis Ombrédanne, Louis Rocher e Etienne Sorrel 
(França), Willem Jansen (Holanda), Riccardo Ga-
leazzi e Vittorio Putti (Itália), Jean Jiano (Romê-
nia), Ramon Ricart (Espanha), Patrick Haglund e 
Henning Waldenstrom (Suécia), Alfred Machard 
(Suiça), Fred Albee, William Baer e Henry Meyer-
ding (EUA). A maioria destes sobrenomes se tor-
nou epônimo na bibliografia ortopédica! 

Ao longo das próximas décadas, a SICOT auxiliou 
no estabelecimento da ortopedia como especia-
lidade médica distinta, a criar robusta percepção 
junto à opinião pública e a formar novas gerações 
de especialistas, evoluindo sempre em nível admi-
nistrativo e representatividade. 

Os seus congressos foram realizados em Paris 
(1930), Londres (1933), Bologna e Roma (1936), 
Amsterdam (1948), Estocolmo (1951), Berna (1954), 
Barcelona (1957). Somente em 1960 quebrou-se o 
“ciclo europeu” com o evento realizado em Nova 
Iorque. Viena (1963), Paris (1966), Cidade do Méxi-
co (1969), Tel Aviv e Jerusalém (1972), Copenhage 
(1975), Kyoto (1978). 

O primeiro Congresso Mundial da SICOT no Brasil 
foi em 1981 realizado no Rio Centro sob a presidên-
cia de Dagmar Chaves, vice-presidência de Dona-
to D`Ângelo, e secretaria de Arcelino Bitar e con-
tou com 4.000 participantes (Fig. 3 e 4). Foi um 
evento esplêndido para um R2 e marcou o início 
da minha jornada pelos congressos da ortopedia. 

Seguiu-se Londres (1984), Munique (1987), Mon-
treal (1990), Seul (1993), Amsterdam (1996), Syd-
ney (1999), San Diego (2002), Istambul (2005), 
Hong-Kong (2008), Praga (2011). 

Em 2014, o 16º Congresso Trienal da SICOT, sob 
a presidência de José Sérgio Franco, foi realizado 

em conjunto com o 46º CBOT no Rio de Janeiro, 
sob a presidência de Geraldo Motta. Seguiu-se 
Cape Town (2017) e Budapeste (2021). 

Diversos brasileiros integraram diretorias da 
SICOT ao longo do tempo, dentre eles Márcio 
Ibrahim de Carvalho e Alípio Pernet. Mais re-
centemente, Patrícia Fucs foi a tesoureira de 
2005 a 2011 e secretária da SICOT Foundation 
de 2011 a 2019. José Sérgio Franco foi vice-pre-
sidente para a América Latina e primeiro vice-
-presidente mundial .

Capa do Livro do Congresso SICOT 1981. 

Comissão Organizadora do Congresso SICOT 1981. 
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Ao longo de 2021, a Regional baiana da Socieda-
de Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBO-
T-BA) realizou 25 webinars, cujo objetivo foi levar 
conhecimento de qualidade aos profissionais da 
Ortopedia e Traumatologia. As atividades, que ti-
veram início em janeiro, incluíram diversos temas 
relevantes e renomados especialistas da área.

Alguns dos assuntos abordados integraram as 
áreas de Ortopedia Infantil e Cirurgia do Pé, Qua-
dril, Osteometabólica e Dor, Joelho, Ombro, Co-
tovelo, Mão, Coluna, Tumor e Medicina Esportiva. 
Os eventos surgiram para incentivar e contribuir 
com a atualização permanente dos colegas or-
topedistas, abrindo espaço para os debates en-
volvendo os participantes. Toda programação foi 
cuidadosamente preparada pela SBOT Bahia, e 
levou aos participantes discussões de alto nível 
científico.

A regional baiana realizou ainda, entre julho 
e agosto, uma campanha de arrecadação de 

Bahia  
 �SBOT-BA faz balanço das ações 
de 2021!

Simpósio de Medicina Esportiva da SBOT-BA

Membros da SBOT-PR e residentes 
participantes da “Imersão em Ortopedia” 

realizada em Guaratuba-PR, curso preparatório 
ao TEOT-2022.

Paraná
 � SBOT-PR comunica atualizações e 
encerramento da diretoria 2021

A Comissão de Ensino Continuado da SBOT Regio-
nal Paraná (CEC-PR) realizou em novembro o último 
Carrossel Online da Ortopedia com o tema “Desafios 
na fratura do escafóide” e que proporcionou uma óti-
ma discussão com ortopedistas de todo o estado.

Já a Comissão de Ensino e Treinamento Regional 
Paraná (CET-PR) promoveu a tradicional “Imersão 
em Ortopedia”, curso preparatório ao TEOT-2022 
e que foi realizado em Guaratuba-PR de 24 a 27 
de novembro de 2021. O evento contou com a 
participação de 16 professores e 43 residentes R3 
do Paraná, e englobou atividades teóricas, como 
provas simuladas e práticas, como planejamentos 
cirúrgicos, artroscopias e artroplastias.

No encerramento da sua gestão, o presidente 
Fabiano Kupczik apresentou as diversas ações 

Espaço das Regionais

doações em espécie, materiais de higiene pes-
soal, materiais de limpeza e alimentos, que fo-
ram entregues à instituição São Francisco de 
Paula.

Em novembro, a SBOT-BA realizou a eleição da 
nova diretoria para 2022. Venceu por unanimida-
de a chapa encabeçada pelo presidente Marcio 
Passos Leandro, que assumirá em janeiro. O atual 
presidente, Luis Alfredo Gomez-Vieira, parabeni-
zou a nova diretoria pelo feito. “Desejo sucesso 
ao grupo nessa gestão, colocando-me à disposi-
ção para qualquer esclarecimento e apoio”, sau-
dou Alfredo. 

promovidas pela SBOT-PR e destacou a participa-
ção ativa tanto dos ortopedistas quanto dos resi-
dentes do Paraná em todos os eventos realizados 
num ano tão desafiador como foi 2021.
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mensais com temas específicos propícios à espe-
cialidade, com o objetivo de manter os médicos 
ortopedistas associados sempre ligados, em cons-
tante aprendizado e crescimento profissional.

E seguindo esta premissa, a regional também or-
ganiza o curso Pré-TEOT. Semanalmente são mi-
nistradas aulas online com o intuito de preparar os 
residentes de ortopedia para o Título de Especia-
lista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT).

 

 �Congresso Gaúcho de Ortopedia 
e Traumatologia
A SBOT-RS inicia os preparativos do próximo 

CGOT (Congresso Gaúcho de Ortopedia e Trauma-
tologia), que acontecerá no próximo ano, em 2022. 
A cidade que receberá o evento é Gramado (RS). 
O congresso contará com temas diversificados e a 
explanação de grandes especialistas da área.

Rio Grande do Sul
 � SBOT-RS presente no 53° CBOT

Rio de Janeiro
 � 2° simpósio de Ortopedia de Consultório reúne médicos em busca de atualiza-
ção científica

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia Regional Rio Grande do Sul (SBOT-RS) partici-
pou ativamente nos painéis, mesas redondas e Fó-
runs das Regionais do 53º Congresso Anual SBOT, 
que aconteceu no mês de novembro. Fabio Krebs, 
presidente da SBOT-RS, foi um dos debatedores da 
mesa redonda da SBRATE e abordou o tema “Fra-
turas por estresse”, e participou também do curso 
de atualização Ortobiológico, no qual apresentou o 
tema Osteoartrose: PRP ou ácido hialurônico.

Osvandré Luiz Canfield Lech, membro do Con-
selho Fiscal da SBOT-RS, foi um dos palestrantes 
do painel “História da Ortopedia” e falou um pou-
co sobre a “Evolução dos livros de Ortopedia” e 
sobre os autores nacionais. Participaram também 
da Programação Científica os colegas de Diretoria 
José Salvador Santos, Ricardo Bercker, Luis Velle-
ca Lima e Edilson Machado.

Ações para educação contínua dos associados 
da SBOT-RS

A SBOT-RS realiza com periodicidade webinars 

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia Regional Rio de Janeiro (SBOT-RJ) realizou, 
no dia 16 de outubro, o 2° Simpósio de Ortopedia 
de Consultório, cuja proposta foi oferecer atuali-
zação médica sobre patologias que não deman-
dam soluções exclusivamente cirúrgicas. O evento 
– que contou com seis módulos (osteoporose, os-
teoartrite do joelho, ombro, ortopedia pediátrica, 
coluna e dor) - reuniu ortopedistas, fisioterapeu-
tas, e demais especialistas da área da saúde no Rio 
Othon Palace, em Copacabana.  

O presidente da SBOT-RJ, Luis Marcelo Malta co-
mentou sobre o evento. “Esse é o nosso segundo 
Simpósio de Ortopedia de Consultório. O primeiro 

foi realizado em 2019 e tivemos uma ótima aceita-
ção por parte dos presentes. É muito importante 
debatermos sobre as condições mais frequentes 
na prática da nossa especialidade “, disse.

Os temas abordados em cada módulo foram  es-
colhidos pela Comissão Organizadora por serem 
assuntos recorrentes dentro dos consultórios. Vis-
cossuplementação, subcondroplastia, analgesia na 
cirurgia ortopédica, escoliose idiopática, pé plano 
valgo e capsulite adesiva do ombro foram alguns 
dos assuntos contemplados.

Matéria completa em:  
http://www.sbotrj.com.br/?p=8638 
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Marcado para 23 a 25 de junho, no Expo D. Pe-
dro, o Congresso de Ortopedia e Traumatologia 
do Estado de São Paulo terá aulas simultâneas

Neste ano, o tradicional Congresso de Ortopedia 
e Traumatologia do Estado de São Paulo – COTESP, 
terá uma programação diferenciada promovendo o 
debate de questões importantes relacionadas a Or-
topedia e a Traumatologia. Segundo o presidente do 
COTESP, Sérgio Rocha Piedade, é importante des-
tacar o formato do congresso. “Com salas aconte-
cendo simultaneamente, o congressista poderá es-
colher assistir temas de atualização ou debates, na 
mesa intitulada ‘Dr. House’, que trará debates sobre 
os principais temas das subespecialidades”, explica.

Além das aulas simultâneas, a programação do 
COTESP terá conferências internacionais, aulas 

São Paulo  
 �COTESP 2022 acontece em Campinas com programação simultânea

Já estão marcados o XXII Congresso Sul-brasilei-
ro de Ortopedia e Traumatologia – o Sulbra 2022, e 
também o XIV Congresso Catarinense de Ortope-
dia e Traumatologia, que acontecerão em formato 
conjunto.

De 9 a 11 de junho, Florianópolis recebe médicos 
da área para mais uma importante iniciativa das 
regionais da SBOT de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul, imperdível oportunidade para atua-
lização profissional, com palestrantes renomados.

“Após quase dois anos sem eventos presenciais, 
dando exemplo como profissionais da saúde, as-
sumimos com prazer o desafio de planejar nosso 
próximo encontro”, afirmou o presidente da SBO-
T-SC, Henrique Ayzemberg, ao antecipar que os 
eventos “também estenderão o alcance da nossa 
voz como médicos cada vez mais comprometidos 
com a excelência e a busca permanente do conhe-
cimento que sempre nos caracterizou”.

Santa Catarina
 �Santa Catarina retoma eventos 
presenciais no próximo ano com 
o Sulbra 2022 e XIV CCOT

Segundo ele, a expectativa para 2022 é grandio-
sa, bem como a confiança no futuro e na capacida-
de de superação de todos nós. Por isso, a Comissão 
Organizadora do XII Congresso Sul-brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia – Sulbra 2022, presidi-
da pela Dra. Cinthia Faraco Martinez Cebrian, para 
proporcionar uma programação completa, incluin-
do conceituados palestrantes do Brasil e exterior 
para os maiores eventos da ortopedia e traumato-
logia de Santa Catarina e Região Sul.

Registre na sua agenda e organize-se desde já.
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com as “Referências da Ortopedia Paulista”, apre-
sentação de Temas Livres e o tradicional Fórum 
de Defesa Profissional. “A programação foi total-
mente elaborada pensando no melhor formato de 
atualização científica dos ortopedistas. Será possí-
vel transitar pelos diversos temas da especialida-
de”, acrescenta Sérgio Piedade.

Outra preocupação da SBOT-SP é com a for-
mação do residente. “Isto posto, serão realizadas 
atividades de educação continuada relacionadas à 
residência médica em Ortopedia e Traumatologia 
com aulas teóricas e práticas. Aliadas às ativida-
des do congresso, a programação voltada aos re-
sidentes visa o aperfeiçoamento da sua formação 
acadêmica e atualização profissional”, acrescenta 
o presidente do COTESP 2022.
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A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia Regional Ceará (SBOT-CE) recebeu, em 
novembro, a visita ilustre de um dos fundadores 
da residência integrada em Ortopedia e Traumato-
logia, professor José Alberto Dias Leite. Ele trans-
mitiu um pouco dos seus 45 anos de aprendizado 
na ortopedia pediátrica para os residentes do Cea-
rá. O encontro demonstra o empenho das diversas 
gerações da ortopedia cearense para a perpetua-
ção do projeto de Residência Integrada em Orto-
pedia e Traumatologia (RIOT). 

 �Premiação durante o Congresso 
Nacional
Durante o 53º Congresso Anual da SBOT Nacio-

nal, que aconteceu no mês de novembro em São 
Paulo, os trabalhos dos ortopedistas Ariel de Lima 
e Lana Lacerda de Lima, sob a orientação de José 
Alberto Dias Leite e Maria Luzete Costa Cavalcante, 
todos da SBOT-CE, foram premiados. O trabalho, 
que faz parte do projeto de doutorado da dupla, 
propõe uma via cirúrgica com menos terminações 

Ceará  
 �SBOT-CE recebe a visita do ortopedista José Alberto Dias

Dr. José Alberto Dias durante conversa com 
residentes da Sbot-CE em Fortaleza (Crédito da 

foto: Divulgação/ Sbot-CE)

nervosas lesionadas durante secção do ligamento 
transverso do carpo. Além do prêmio, o trabalho 
será publicado pela revista internacional de gran-
de renome na área da medicina.

Em 2022, a regional irá sediar o 18º Congresso 
Nacional da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC). 
O evento já está confirmado para acontecer no 
Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, entre 
os dias 11 e 14 de maio. Novas informações serão 
divulgadas em breve.

 �Convidados Internacionais
O COTESP 2022 também já tem dois convidados 

internacionais confirmados. São eles os especia-
listas Philippe Neyret e Nicola Mafulli, referências 
mundiais na Ortopedia e Traumatologia do Esporte.

Acompanhe o site do COTESP para ficar por den-
tro da programação científica e as novidades que 
estão por vir! Acesse: https://www.cotesp.org.br/. 

 � Inscreva-se no 23º Encontro de 
Residentes da SBOT-SP 

As inscrições vão até 31 de dezembro! Faça agora 
mesmo no site www.sbotsp.org.br

O 23º Encontro de Residentes da SBOT-SP acon-
tecerá nos dias 21 e 22 de janeiro no Hotel Holliday 
Inn Parque Anhembi. No dia 21 serão realizadas ati-
vidades presenciais e no dia 22, a prova será online.

Segundo o coordenador do Encontro, Alfredo 
dos Santos Neto, o formato do evento procura 

seguir o mesmo modelo do Exame para Obtenção 
de Título de Especialista em Ortopedia e Traumato-
logia da SBOT, o 51º TEOT, que acontecerá em duas 
etapas entre os dias 13 a 19 de fevereiro de 2022, 
sendo a primeira eliminatória no formato on-line 
e a segunda presencialmente na cidade de Cam-
pinas-SP. “O objetivo, mais uma vez, é auxiliar os 
nossos residentes na preparação do TEOT. Por isso 
resolvemos seguir com o modelo híbrido”, explica. 

No dia 21, os residentes serão divididos em gru-
pos com atividades pela manhã e à tarde, voltados 
ao treinamento de habilidades e planejamento, 
além de um exame físico. No dia 22, somente on-
line, os residentes farão uma espécie de simulado 
da prova do TEOT, com 100 questões. “O Encontro 
de Residentes da SBOT-SP já é um evento tradi-
cional da nossa Regional, além de ser uma exce-
lente oportunidade para os residentes fazerem o 
treinamento para o TEOT”, finaliza Alfredo. 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas 
no site da SBOT-SP: www.sbotsp.org.br
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