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A Academia dignifica a Ortopedia Brasileira 
A fundação de uma Academia demonstra sempre o momento 

de maturidade e desenvolvimento atingido por um país, cidade 
ou segmento de atividade. A Ortopedia brasileira e a sua institui-
ção representativa, a SBOT, aplaudem a fundação da Academia 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (ABOT), ocorrida em 
15 de março de 2022. A ideia tomou corpo após a homenagem 
prestada a George Bitar durante o 53º Congresso Anual em São 
Paulo, quando lhe foi concedido o inédito título de Presidente 
Emérito da entidade. 

Com o estímulo do presidente Adalberto Visco, os professores 
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho e Walter Manna Alberto-
ni lideraram a Comissão de Implantação da Academia. Através 
de inúmeras reuniões virtuais ao longo dos meses seguintes, a 
ABOT foi sendo estruturada.  

Um dos pilares básicos foi estabelecer a relação dos patronos 
da novel entidade. O patrono terá seu nome imortalizado numa 
das 46 cadeiras, que passam a ser ocupadas pelos membros-
-fundadores (a relação está na página 9).  Em outras palavras, 
o nome do Patrono será perene enquanto o do Acadêmico será 
transitório. Não foi tarefa fácil identificar os nomes para compor a 
lista dos colegas já falecidos que representem o que a Ortopedia 
brasileira teve de melhor ao longo da sua história, daqueles que 
pensaram no coletivo, desenvolveram a ciência e defenderam a 
ética e a colegialidade entre os pares. A relação dos patronos foi 
longamente discutida e aprovada na Comissão de Implantação 
e, mais tarde, confirmada na Assembleia de fundação. 

Alguns patronos viveram os primeiros anos da SBOT, fundada 
em 19 de setembro de 1935 e as suas realizações são conhecidas 
apenas pelas Atas e resgates históricos. Outros, porém, convi-
veram conosco até pouco tempo atrás e suas contribuições e 
liderança ainda são vivamente lembradas pela maioria. Todas as 
regiões brasileiras estão representadas no rol dos patronos, o 
que demonstra que o ânimo por desenvolver a Ortopedia esteve 
presente em todos os recantos do país. 

Selecionar a relação de patronos é imortalizar seus nomes e 
obras. Portanto, a Academia dignifica a ortopedia brasileira. 

Osvandré Lech

Editor-chefe

Editorial 

 � Patronos da Academia de 
Ortopedia 

Cadeira 1 - Luiz Manoel Rezende Puech
Cadeira 2 - Achilles Ribeiro de Araujo 
Cadeira 3 - Luiz Ignacio de Barros Lima
Cadeira 4 - Domingos Define
Cadeira 5 - Antonio Benevides Barboza Vianna
Cadeira 6 - Luiz Francisco Guerra Blessmann
Cadeira 7 - José da Cunha Soares Londres
Cadeira 8 - Benjamim da Rocha Salles
Cadeira 9 - Renato da Costa Bomfim
Cadeira 10 - Oswaldo Pinheiro Campos
Cadeira 11 - Elias José Kanan
Cadeira 12 - Antonio Caio do Amaral
Cadeira 13 - Dagmar Aderaldo Chaves
Cadeira 14 - José Paulo Marcondes de Souza
Cadeira 15 - José Henrique Matta Machado
Cadeira 16 - Gastão Dias Velloso
Cadeira 17 - Geraldo Pedra
Cadeira 18 - Luiz Gustavo Wertheimer
Cadeira 19 - Arcelino Chicre Miguel Bittar
Cadeira 20 - Marcio Ibrahim de Carvalho
Cadeira 21 - Donato D’Angelo 
Cadeira 22 - João Delfino Michaelson Bernardo  
       Alvarenga Rossi
Cadeira 23 - José da Silva Rodrigues
Cadeira 24 - José Laredo Filho
Cadeira 25 - Roberto Attilio Lima Santin
Cadeira 26 - Cândido Barata Ribeiro 
Cadeira 27 - Francisco Elias de Godoy Moreira
Cadeira 28 - Antônio Bruno da Siva Maia
Cadeira 29 - Orlando Pinto de Souza
Cadeira 30 - Heinz Rucker
Cadeira 31 - Arnaldo Bomfim
Cadeira 32 - Marino Lazzareschi
Cadeira 33 - Flávio Pires de Camargo
Cadeira 34 - José Albano de Carvalho da  
        Nova Monteiro 
Cadeira 35 - Orlando Graner
Cadeira 36 - José Soares Hungria Filho
Cadeira 37 - Odilio Luíz da Silva
Cadeira 38 - Samuel Atlas
Cadeira 39 - Waldemar de Carvalho Pinto Filho
Cadeira 40 - Arnaldo Amado Ferreira Filho
Cadeira 41 - Humberto Maradei Pereira
Cadeira 42 - Marco Martins Amatuzzi
Cadeira 43 - Gottfried Koberle
Cadeira 44 - Julio Rufino Torres
Cadeira 45 - Cléber Antonio Jansen Paccola 
Cadeira 46 - Arnaldo Valdir Zumiotti

Jornal da SBOT - Março 20224



Palavra da Diretoria

Colegas ortopedistas!

2022 iniciou com importantes ações relacionadas aos pilares da 
Educação Continuada e do Ensino e Treinamento, a saber:

Desenvolvimento e implantação do Ambiente Virtual de Aprendi-
zado, o Educa SBOT!

Programação do 1º Curso de Educação Médica para Precepto-
res dos Serviços Credenciados SBOT, que acontecerá no período de 
agosto a novembro de 2022, em formato virtual, com a participação 
de 400 preceptores dos Serviços de Residência Médica – SBOT.

Contratação da assessoria do Royal College of Physicians and Sur-
geons of Canada para o desenvolvimento do Programa de Educa-
ção Médica Baseada em Competências.

Vamos em frente! 

 Jorge dos Santos Silva  
Presidente SBOT 

Olá, colega ortopedista da SBOT

Esse ano de 2022 terei o prazer de estar na vice-presidência da 
nossa Sociedade ao lado de Jorge dos Santos Silva e Fernando Bal-
dy. Será um ano muito importante com a retomada das atividades 
presenciais de maneira gradual, sem esquecer os cuidados sanitá-
rios que permanecem em vigor. 

Com muito otimismo e olhando sempre para frente, vislumbramos 
um Congresso Anual SBOT com muito sucesso, nesta adorável cida-
de de Florianópolis, em Santa Catarina. Em 2023, nossa esperança é 
que retomemos nosso evento do TEOT de maneira presencial para 
que possamos, além de manter a excelência que sempre caracteri-
zou a nossa prova de título da especialidade, ter a chance de resga-
tar o convívio salutar entre colegas. 

O ano ainda reserva muito trabalho para essa diretoria, pois im-
plementar os desejos dos nossos sócios através da educação con-
tinuada de qualidade aliada a defesa profissional, são objetivos que 
buscaremos para o sucesso de nossa gestão. 

Lembro ainda da necessidade de todos os ortopedistas estarem 
atentos às eleições. É importante escolhermos candidatos engaja-
dos com a causa médica para que possamos, juntos, defender a 
nossa especialidade e os nossos anseios garantindo uma saúde de 
qualidade à população.   

Por fim, é importante lembrar da força da nossa Sociedade! Somos 
reconhecidos internacionalmente através das nossas atividades, da 
nossa participação ativa no Congreso Nacional com representantes 
da cauda médica, do nosso exame para obtenção de Título de Espe-
cialista e do nosso grande evento de Ortopedia e Traumatologia  - o 
Congresso Anual SBOT.

João Antonio Matheus Guimarães  
1º Vice-presidente gestão 2022

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



Capa

51º TEOT acontece online  
para 1006 candidatos

Realizado no dia 13 de fevereiro, o 51º Exame 
para Obtenção de Título de Especialista em 
Ortopedia e Traumatologia - TEOT, em sua 

segunda edição online, aconteceu para 1006 can-
didatos, dos 1035 inscritos, que iniciaram e finaliza-
ram as provas teórico e teórico-prática. 

A Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT 
(CET-SBOT) e a Primeira Escolha, empresa res-
ponsável pela plataforma que aplicou as provas, 
estiveram no Hotel Intercontinental, em São Paulo, 
com uma estrutura para monitorar o andamento 
dos candidatos durante o exame, ao total foram 
30 salas, cada uma com um fiscal monitorando 
cerca de 34 candidatos simultaneamente. 

Para Ricardo Canquerini, presidente da CET, o 
TEOT correu bem e dentro do esperado. “Não tive-
mos grandes problemas, alguns pontuais no início 
da prova, que foram resolvidos pela retaguarda de 
TI da empresa Primeira Escolha. Isso é normal para 

uma prova online, em todos os concursos damos 
um tempo maior para a prova escrita, pois já preve-
mos que tenham dificuldades de conexão”, acentua. 

 �A experiência online
O 51º TEOT, de 2022 aconteceu pelo segundo ano 

consecutivo totalmente online devido a pandemia. 
“Prevíamos fazer o TEOT no modelo híbrido, mas o 
recrudescimento da pandemia nos impediu. Con-
tudo, aproveitamos essa experiência que a SBOT 
está tendo com provas online para aprimorar o for-
mato”, afirma Canquerini. 

Ricardo Canquerini, está se despedindo da pre-
sidência da Comissão, mas expressa que provavel-
mente o formato online será mantido. “A ideia é que 
a SBOT torne a prova online cada vez mais perfeita 
e mantenha uma parte do concurso online, mesmo 
que a prova prática volte para Campinas”, relata. 

Equipe da Primeira Escolha fazendo o monitoramento online dos candidatos 

51
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CET reunida em São Paulo para a realização do 51º TEOT

O ortopedista esteve três anos à frente da CET e 
o 51º TEOT foi a última atividade da sua gestão. “A 
Comissão fica e tem um projeto grande baseado 
em competência para o ensino e treinamento dos 
residentes para os próximos anos, que ficará sob 
o comando do Dr. Paulo Piluski. Mas claro que os 
ex-membros sempre colaboram com os projetos 
de ensino da nossa entidade”, finaliza Canquerini. 

 �Próximos projetos
O principal objetivo da CET é a incessante busca 

pela melhoria da qualidade da formação do orto-
pedista e traumatologista. “Temos visto, ao longo 
dos últimos anos, constantes mudanças na forma-
ção dos residentes e especializandos, relacionadas 
a diversos fatores, incluindo a formação médica, 
comportamental e o ensino tecnológico”, reitera o 
presidente da CET 2022, Paulo Piluski. 

No intuito de acompanhar e promover melhorias 
na qualidade do Ensino Ortopédico, a CET-SBOT 
planeja implementar diversas ações de curto e mé-
dio prazo, em conformidade com o planejamento 
da Diretoria da SBOT. 

Uma das ações de aprimoramento da formação 
é a implantação do ensino baseado em evidências, 
“com a realização, ainda neste ano, de uma avalia-
ção estratificada por ano, com teste distinto para os 
residentes e especializandos do primeiro, segundo e 
terceiro ano do programa de formação, baseado na 
Matriz de Competências do Programa de Residência 

Médica. A atualização e adequação desta Matriz de 
Competências faz parte do planejamento para 2022, 
bem como o desenvolvimento de novas ferramentas 
digitais de aprendizagem”, informa Piluski. 

Segundo o presidente, está em andamento a im-
plantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) juntamente com a Comissão de Preceptores. 
“Esta ferramenta será importante para o ensino dos 
serviços de formação, possibilitando a capacitação e 
treinamento constante dos preceptores e residentes 
e maior equidade entre os serviços”, complementa. 

Sobre o Teste de Avaliação dos Residentes em 
Ortopedia (TARO), o exame será mais abrangente 
e será realizado na metade do ano. Para o TEOT 
2023, Piluski diz que o planejamento é organizar 
o exame no modelo híbrido, com uma avaliação 
online eliminatória e uma segunda fase presencial 
com o retorno dos exames teórico-práticos (habi-
lidades, arguição oral, exame físico), mas confirma 
que só será desta maneira, se as condições pré-
-pandemia forem reestabelecidas. 

Resultados do 51º TEOT 

Os resultados oficiais do TEOT serão divulga-
dos a partir do dia 01 de abril no site da SBOT. 

Acompanhe em: www.sbot.org.br  

7Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Novidade

 Academia Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – SBOT, com 85 anos de exis-
tência, sempre prestigiou os seus ex-pre-

sidentes, convidando-os para participar e discutir 
ativamente assuntos relevantes para a Socieda-
de. Atualmente existe uma comissão especial da 
SBOT, que é integrada pelos dez últimos presiden-
tes e que funciona como um órgão consultivo da 
Diretoria. 

Por iniciativa da gestão 2021 da SBOT, foi reali-
zada uma reunião com todos Ex-Presidentes vivos, 
e nessa reunião foi proposta pelo Presidente em 
exercício, Dr. Adalberto Visco, a criação da Aca-
demia Brasileira de Ortopedia, nos moldes das já 
existentes em algumas especialidades.

Foi então criada uma comissão especial, com-
posta pelos Drs. Tarcísio Eloy P. de Barros Filho, 
Walter Manna Albertoni, Cláudio Santili, Osvandré 
Canfield Lech e Arnaldo José Hernandez para ava-
liar de forma mais ampla a criação da Academia, 
e a possibilidade de congregar todos os ex-presi-
dentes para utilizar tanto as suas experiências na 

área política administrativa, mas também como 
forma de manter a memória histórica da SBOT e 
da Ortopedia Brasileira.

Na pesquisa dos registros históricos foram con-
sultadas duas publicações sobre a SBOT: “Ortope-
dia Brasileira” – Manlio Nápoli/2000 (gestão Soba-
nia) e “75 Anos da SBOT – Registro Histórico” – F. 
Baldy & M. Mercadante/2010 (gestão Santili), po-
de-se deparar com biografias extraordinárias não 
só de ex-presidentes, como também de diversos 
colegas que foram muito importantes no desen-
volvimento científico e também no ensino da orto-
pedia no Brasil.

A criação da Academia foi comunicada e apro-
vada na reunião da Comissão Executiva da SBOT, 
durante o 53º Congresso Anual da SBOT, em 24 
de novembro de 2021, em São Paulo. E, a comis-
são especial foi ampliada com inclusão dos Drs. 
Adalberto Visco, Geraldo da Rocha Motta Filho e 
Romeu Krause cuja função inicial será elaborar o 
Estatuto Social da Academia.
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A ACADEMIA, 
certamente responderá 
aos anseios da SBOT, 
tanto na preservação 

da sua história, além de 
atuar como um órgão 

consultivo, quando 
solicitado.

Historicamente, PLATÃO, em 387 AC criou uma 
ESCOLA, situada no jardim que foi consagrado ao 
herói ateniense ACADEMO. Esta instituição foi ins-
pirada no reconhecimento, das intensas atividades 
filosóficas da época, assim como nas ciências e 
nas artes.

O modelo atual de ACADEMIA, como agremia-
ção de intelectuais das letras, das ciências e das 
artes, coube à França, onde o cardeal Richelieu, 
em 1635 fundou a ACADEMIE FRANÇAISE, com 
40 membros. Posteriormente em 1666 foi criada 
a ACADEMIE DE SCIENCES, com 70 membros e 
em 1820 foi fundada a ACADEMIE NACIONAL DE 
MEDICINE, com 100 membros.

No Brasil temos academias que contemplam toda 
a gama das ciências, das letras e das artes. Em nos-
sa área destacamos entre outras a Academia Na-
cional de Medicina, fundada em 1829, as Academias 
Estaduais de Medicina e como exemplo a Academia 
de Medicina de São Paulo, fundada em 1895.

 �Membros Fundadores:
Cadeira 1 - Manlio Mário Marco Napoli
Cadeira 2 - Marcos Esner Musafir
Cadeira 3 - Celso Augusto Nadalini Simoneti
Cadeira 4 - Walter Manna Albertoni
Cadeira 5 - Antônio Osny Preuss
Cadeira 6 - Neylor Pace Lasmar
Cadeira 7 - José Carlos Affonso Ferreira
Cadeira 8 - Adalberto Visco
Cadeira 9 - Osny Salomão
Cadeira 10 - João Maurício Barretto
Cadeira 11 - Egon Henning
Cadeira 12 - Caio Nery
Cadeira 13 - Karlos Celso de Mesquita
Cadeira 14 - Camilo André Mercio Xavier
Cadeira 15 - Arlindo Gomes Pardini Jr
Cadeira 16 - José Marcio Gonçalves de Souza
Cadeira 17 - Glaydson Gomes Godinho
Cadeira 18 - Moisés Cohen
Cadeira 19 - Luiz Antonio Munhoz da Cunha
Cadeira 20 - Marco Antônio Percope de Andrade
Cadeira 21 - Geraldo da Rocha Motta Filho
Cadeira 22 - Jorge dos Santos Silva
Cadeira 23 - Edison José Antunes
Cadeira 24 - Flávio Faloppa         
Cadeira 25 - Marcelo Tomanik Mercadante
Cadeira 26 - José Edilberto Ramalho Leite
Cadeira 27 - Tarcisio Eloy Pessoa de Barros Filho
Cadeira 28 - Romeu Krause Gonçalves
Cadeira 29 - Cláudio Santili
Cadeira 30 - Luiz Carlos Sobania
Cadeira 31 - Paulo Cézar de Malta Schott
Cadeira 32 - Akira Ishida
Cadeira 33 - Olavo Pires de Camargo
Cadeira 34 - Carlos Américo de Barros e  
           Vasconcellos Giesta 
Cadeira 35 - Fernando Baldy dos Reis
Cadeira 36 - Sérgio Luiz Checchia
Cadeira 37 - Marcio Carpi Malta
Cadeira 38 - Reynaldo Jesus Garcia Filho
Cadeira 39 - Patricia Maria de Moraes Barros Fucs
Cadeira 40 - Osvandré Luiz Canfield Lech
Cadeira 41 - George Bitar
Cadeira 42 - Gilberto Luis Camanho
Cadeira 43 - João Antônio Matheus Guimarães
Cadeira 44 - Itiro Suzuki
Cadeira 45 - José Sérgio Franco
Cadeira 46 - Arnaldo José Hernandez

*Essa exposição de motivos modificada ou ampliada fará parte da 
introdução do livreto do Estatuto e Regimento Interno da ABOT.

9Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia



As musas dos colégios
Por Cláudio Santili 

Alguém muito além do Xerém!

Naquela manhã, mais uma destas preguiçosas manhãs de final de ano, me encontrava perdido em 
reflexões e ainda na boca, “o gosto da noite” adoçando o paladar do café da manhã, quando me 
aproximei do meu bom e velho lápis negro e dourado, Toison Dór 6B. Tomei nas mãos e voltei a 

sentir o prazer de apontá-lo, cuidadosa e carinhosamente, com uma lâmina de bisturi número 22. Ponta 
perfeita! Antes, eu a fazia com canivete bem afiado ou com Gillette. Gillette, a marca que tomou conta 
do nome do dispositivo.

Deslizando o grafite sobre o leito branco do papel liso, viajei com a mente de criança e me senti pleno e 
feliz por ter esta oportunidade de vida. A possibilidade mágica de conseguir escrever sobre fatos e coisas 
que tocam os sentimentos das pessoas. 
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Estar feliz por lembrar-me dos inúmeros amigos 
que se sentiriam felizes ao lerem esta, ou outra es-
tória qualquer. E ponto! Eles, os meus amigos, são 
parte de mim e assim, são efetivamente, parte dis-
so tudo!

Que prazer, que “get back” sensacional de lem-
branças de coisas vividas com a alegria despreo-
cupada da infância. É muito intrigante e interessan-
te notar que, narrar fatos de uma época comum a 
outras pessoas, as aproxima de nós, como que em 
uma mágica temperança de empatia. Teste isso 
com os seus amigos e você terá uma agradável 
sensação de compartilhamento. As narrativas tra-
zem a felicidade para eles, porque resgatam ne-
les, períodos de uma vida despreocupada, cheia 
de diversão e molecagem (Do tipo: quando vivía-
mos “Like A Rolling Stone”). Quem não as viveu? 
E gostou!

Rodar aro na calçada, jogar taco ou “bets” na rua, 
bolinhas de gude, apostar piões na cela e os tais 
bailes de garagem, então? Que loucura depois de 
uma desequilibrante Cuba libre! Dá-lhe Bee Gees e 
Johnny Rivers! Que maravilha! 

Sinais de uma época boa, mas havia também, 
mães que “droneavam” os filhos com chine-
los voadores, amigos ruivos que atendiam por 
“crush” sem o menor problema e o infalível bulli-
yng coletivo no “streaming” de qualquer colégio, 
ora contra um babaca qualquer, quase sempre de 
uma série superior, um boco moco metidinho, se 
achando. 

Mas legal mesmo ou na melhor das “Vibes”, era a 
galera cantando freneticamente, em verso e prosa 
no recreio, o nome da “beldade” do colégio. Que 
menina bonita e perfeita! Era o desejo materializa-
do de qualquer adolescente, uma verdadeira musa.

Sei que não era uma atitude combinada, tam-
bém não fazia parte do manual de rotinas dos 
colégios como, perfilar para entrar nas salas, às ve-
zes até alguns cantos cívicos etc. Mas bradar em 
côro o nome daquele “avião” no recreio, era muito 
“massa”! 

 Ainda me pergunto: -Como será que está hoje, 
aquela “beldade”? Será que ela se casou? E com 
quem? Inquietante, não?

Será que continua um “sucesso” ou “desabou” 
como algumas que vi e outras, sobre quem ouvi, 
nas estórias dos amigos!

Certa vez, um professor e grande amigo meu, 
um perfeito contador de histórias, nos disse: - A 
secretária me ligou e ao passar a relação dos pa-
cientes, identifiquei o nome daquela “musa” do 
colégio. Senti uma sensação estranha como se 
fosse um arrepio de emoção e uma surpreendente 
euforia! – Santili e Sônia, naquele momento, revi-
vi toda aquela emoção da juventude do colégio! 
Disse-nos!  E continuou: - Ela era uma Deusa! Uma 
“coisa” assim... inacreditável. Pedi à secretária que 
marcasse no último horário. 

Ao chegar ao consultório, ajeitou alguns objetos 
de decoração que há muito estavam empoeirados, 
por ali. 

E continuou: -Passei-me um bom perfume. Em 
excesso, é claro! E disse à secretária: - “Essa pa-
ciente é minha velha amiga, viu? Quando ela che-
gar, você pode ir que eu fecho o consultório, assim 
que terminar.”

“- Pois não! Respondeu desinchavida, minha fiel 
escudeira e, como combinado, antes do horário 
dela, embora morrendo de curiosidade lá se foi e 
pronto!” 

Quando a “princesa” chegou!!! Nossa, 
“quiquiéakilo”??? 

Na narrativa, ele olhou-nos com tamanha cara de 
incrédulo, a testa enrugada para dar a veracida-
de necessária que o ato exigia, e disse: - “Aquela 
‘miss’, Santili!! Virou, virou...nem sei o quê! Não sei 
o quê era aquilo! Mesmo sem me olhar no espelho, 
senti a minha cara de decepção. E me perguntei, o 
que o tempo fez com aquela ‘musa do intervalo’? 
Do recreio, sei lá!?” E foi falando: ”- Não fora uma 
mudança só pelo ‘shape’, foi também pelo tipo de 
indumentária e sim, foi também de hábitos. E ao 
falar então, piorou ainda mais e por inteiro!!!! Que 
coisa! Acho que criei expectativas demais, Santili! 
O tempo não perdoa. E o que fazer para encerrar a 
conversa? Foi difícil!”

 Rimos muito, com o PC!!

Certamente, as meninas têm muito mais histórias 
sobre alguns “boys” que, de repente, viraram bois 
ou tribufus. E são histórias hilárias, divertidas que 
provocam risadas nos reencontros de turmas for-
madas naquela fase gostosa dos nossos ginásios 
e colégios. 

O importante meu amigo é ter vivido e ter o que 
contar!
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Anuidades 2022

Acesse pelo app SBOT+ ou acesse o site: sbot.org.br

Anuidade SBOT 
desconto de 40% até  

30 de abril

Os ortopedistas que estiverem quites com a 
Anuidade 2022 até o dia 30 de abril têm 
direito a se inscreverem gratuitamente no 

54º Congresso Anual SBOT, que acontecerá de 24 
a 26 de novembro, em Florianópolis (SC). 

A inscrição também deve ser feita até o dia 30 
de abril, impreterivelmente, no site do evento:  
www.sbot.org.br/congresso. 

Inscreva-se agora mesmo! 
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54º Congresso Anual SBOT

Efetue seu pagamento 
até o dia 30 de abril e 
garanta o desconto de 

40% no valor, além da gra-
tuidade na inscrição do 54º 
Congresso Anual SBOT, que 
deve ser realizada impreteri-
velmente até 30/04!

O Cine SBOT é uma atividade exclusiva do Congresso 
onde são exibidos vídeos das mais variadas técnicas ci-
rúrgicas. A atividade é aberta a todos os ortopedistas! 

Basta enviar o seu vídeo no formato de MP4 ou MOV por 
plataformas de compartilhamento de dados com tamanho 
máximo de 2GB, para o e-mail: cbot@sbot.org.br contendo 
as informações como nome, especialidade, título do vídeo e 
a autorização do uso de imagem previamente assinada

Se aprovado, o vídeo será inserido na plataforma EAD da 
CEC-SBOT, com importante contribuição para a Educação 
Continuada dos membros da nossa sociedade.

Confira o regulamento e participe!

Acesse: https://sbot.org.br/congresso/temas-livres/

 �Temas Livres: Encaminhe seu trabalho para o Congresso Anual SBOT

 � Inscrições gratuitas  �CINE SBOT está com inscrições abertas!

Para participar dos Temas Livres e enviar seu 
trabalho ao 54º Congresso Anual SBOT é 
necessário selecionar seu tipo de estudo, 

sua forma de apresentação pretendida e sua área 
temática.

As premiações serão nas categorias: 

 �Apresentação oral
 � Estudo Clínico – Prof. Luiz de Rezende Puech
 � Estudo Anatômico – Prof. Orlando Pinto de Souza
 � Estudo Experimental – Prof. Gastão Veloso

 �E-pôster
 � Prof. Bruno Maia

Os valores dos prêmios referentes a cada cate-
goria serão divulgados no site do Congresso até a 
data final de envio dos temas. 

Confira o regulamento e envie seu trabalho até o 
dia 30 de julho. 

Participe da tra-
dicional atividade 
no 54º Congresso 

Anual SBOT e  
compartilhe sua 

técnica cirúrgica 
com milhares de 

ortopedistas

Acesse: https://sbot.org.br/congresso/cine-sbot/ 
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Quadril  
 �Associados da SBQ já podem 
assinar o calendário de eventos, 
que é enviado via internet

 �Novos canais de comunicação da SBTO

Os membros da Sociedade Brasileira do Quadril 
- SBQ já podem receber, mediante assinatura, o 
calendário completo de eventos científicos em seu 
smartphone (e-mail), e com a segurança da atuali-
zação em tempo real.

“Esse novo serviço oferecido pela SBQ é impor-
tante”, lembra o presidente Marco Pedroni, por-
que como a cada ano são realizados cerca de cem 
eventos nas áreas das sete Regionais, o associa-
do pode agora se programar com mais facilidade, 
escolhendo os eventos que mais lhe interessam e 
mesmo inscrevendo-se oportunamente pelo por-
tal da SBQ.

2022 vem cheio de mudanças para a comunica-
ção da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédi-
co - SBTO, pois a Sociedade tem projetos que irão 
aumentar o seu alcance, levando mais valor aos 
associados e ao cirurgião que pratica o Trauma 
Ortopédico.

A SBTO já estava presente no Instagram, Face-
book e Youtube, e este ano terá o lançamento na 
plataforma do LinkedIn e do podcast. Desta forma, 
esperam compartilhar conteúdos de qualidade, 
experiências de cirurgiões renomados da Socieda-
de e de outros ortopedistas internacionais, além 
da divulgação das atividades de educação conti-
nuada, como: Programa de Educação Continuada 
com participações internacionais, Programa Refle-
xões, Módulo Latino América. 

Também começarão o programa remoto e inte-
grado entre todos os serviços credenciados pela 
SBTO, aumentando a interação com os fellows de 
Trauma do Brasil, contando com a participação de 
preceptores de todos os serviços.

Eventos realizados em março: 

Espaço dos Comitês

“Não podemos deixar de manter forte a nossa 
tradicional parceria com a SBOT, justamente no 
ano em que o atual e os dois futuros presiden-
tes da SBOT são ex-presidentes da SBTO”, afirma 
Gustavo Tadeu Sanchez, 2º secretário da SBTO.

Com o intuito de levar informação e prevenção 
ao público, a Sociedade terá novas parcerias como 
a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado 
ao Traumatizado (SBAIT) e outras que serão divul-
gadas no decorrer do ano. 
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Cirurgia do Ombro e Cotovelo   
 �Gramado sediará o XIV CBCOC em agosto

Em 2022, o Rio Grande do Sul terá o prazer de receber todos os colegas e amigos especialistas de di-
versas partes do Brasil para realizar o XIV Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, de 18 
a 20 de agosto. 

De acordo com o presidente do XIV CBCOC, Fábio Dal Molin, a programação científica abrangente do 
evento será capaz de  contemplar todos os assuntos da especialidade. As personalidades internacionais 
já confirmadas no evento  são: George S. Athwal e Graham King.

“Também queremos que você traga seus familiares e aproveite as belezas ímpares de Gramado e re-
gião. Não perca essa oportunidade!” finaliza Fábio. 

Cirurgia da Mão   
 �Eventos científicos são destaque na agenda da SBCM

A organização dos eventos científicos está 
a todo vapor e, neste ano, a Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia de Mão - SBCM visa garantir 
a troca de experiência entre congressistas e 
participantes.

Entre 6 e 10 de junho, acontece o Congresso 
Mundial da Federação Internacional, o 2022 com-
bined IFSSH - IFSHT - FESSH congress, em Lon-
dres, Inglaterra. Palestrantes internacionais discu-
tirão sobre Instabilidade Cárpica. 

O 42° Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão será sediado, em agosto, no centro 
de convenções Expo D. Pedro, em Campinas

A Sociedade se reunirá nos dias 4, 5 e 6 de 
agosto no 42º Congresso Brasileiro da SBCM, em 
Campinas (SP). Convidados irão debater práticas 
médicas voltadas ao cuidado da mão do adulto e 
do idoso (lesões não-traumáticas) e lesões de ten-
dões flexores e Walant. 

Além disso, a SCBM se prepara para o 77º Annual 
Meeting of the ASSH. Estará entre 29 de setembro 
e 1º de outubro em Boston, nos Estados Unidos, 
a convite da Sociedade Americana de Cirurgia da 
Mão, como nação convidada especial.
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Cirurgia do Tornozelo e Pé 
 �20º Congresso ABTPé acontecerá em agosto de 2022

Dor 
 � 1° Congresso da Dor acontece 
em setembro

O Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do 
Tornozelo e Pé - ABTPé, que acontece a cada dois 
anos, é considerado o maior encontro nacional da 
especialidade. Neste ano, o evento chega a sua 20ª 
edição com o objetivo de propiciar a troca de ideias 
e experiências entre profissionais e estudantes.

“Juntamente com a diretoria da ABTPé, estamos 
desenvolvendo a melhor programação científica, para 
que todos os participantes possam aprimorar os seus 
conhecimentos ortopédicos no Pé e Tornozelo, parti-
cipando de uma forma prática e produtiva”, afirma o 
presidente da ABTPé, Luiz Carlos Ribeiro Lara.

A programação contará com debates sobre ar-
troscopia, artroplastia, cirurgias percutâneas, lesões 
esportivas, fraturas e lesões tendinosas, pé diabéti-
co, patologias do pé infantil e do antepé do adulto. 

O Congresso está marcado para acontecer entre 
10 e 13 de agosto. O Campos do Jordão Conven-
tion Center será o local do evento, um espaço que 
reúne bom gosto, sofisticação e flexibilidade em 
um único lugar. 

O I Congresso da Associação Brasileira de Dor 
Ortopédica está cada vez mais próximo e os de-
talhes estão sendo alinhados para oferecer o me-
lhor para a troca de experiências e ampliação de 
conhecimentos conforme as últimas atualizações 
dentro das inovações da Dor Ortopédica.

E é com muito trabalho e felicidade que a Comis-
são Organizadora e Científica do congresso está 
comprometida em produzir um grande congresso, 
trazendo o que há de mais atual e inovador em téc-
nicas minimamente invasivas no tratamento da dor.

A grade científica do evento ganhará em varie-
dade, energia e sofisticação, compatível com a es-
tatura do 1º Congresso de Dor Ortopédica do Bra-
sil. Com isso, a Sociedade traz novidades e uma 
delas será o curso pré congresso que acontecerá 

no dia 1º de setembro de 2022, com o tema: Hands 
on em Cadáver Lab - Procedimentos minimamente 
invasivos em dor. Os detalhes e o link para inscri-
ções no curso estarão disponíveis, em breve, no 
site do CABDOR.

Serão dois dias de imersão em conteúdo para 
tratamento, reabilitação, avaliação e estudos de 
casos clínicos. Confira a programação no site: ht-
tps://www.cabdor.com.br/ 

Espaço dos Comitês

Congresso acontecerá em Campos do Jordão, 
em São Paulo
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Coluna 
 � 18º Congresso Brasileiro da Sociedade 
Brasileira de Coluna tem recorde de 
trabalhos científicos inscritos

SBRATE
 �COPA SBRATE  - Belo Horizonte 29 e 30 de abril  - Estádio do Mineirão 

11-14 Maio 2022  Fortaleza/CE 

Centro de Eventos do Ceará

Patrocinadores Bronze:Patrocinador Ouro:



 




 

Realização: Organização:Sociedades Parceiras: Apoio:

INSCREVA-SE: www.coluna2022.com.brEm sua trajetória de sucesso, o Congresso Brasileiro da SBC se 
consolidou como um dos mais importantes eventos do calendário 
da coluna vertebral da América Latina. O CBC não foi realizado 
em 2021 devido à pandemia, mas, voltará em sua 18ª edição, em 
um momento desafiador para a cirurgia da coluna. 

Nos dias 29 e 30 de abril acontece a 1ª Tur-
ma da COPA SBRATE 2022! As aulas terão par-
ticipação de renomados convidados nacionais 
e acontecerão no Estádio do Mineirão, em Belo 
Horizonte  - MG! 

Convidados Nacionais: 

 � Dr. Moisés Cohen (SP) 

 � Dra. Camila Cohen Kaleka (SP) 

 � Dr. Mário Ferretti Filho (SP) 

 � Dr. Sandro da Silva Reginaldo (GO)

CLIQUE E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO!

Com o recorde de 189 trabalhos científicos inscritos, o evento dará ênfase aos temas livres no decorrer 
da sua programação, privilegiando a pesquisa brasileira. Outros destaques do evento serão os cursos 
pré-congresso a serem desenvolvidos pelas sociedades internacionais: AOSPINE, SRS e NASS.

O “Fórum de Complicações de Cirurgia da Coluna” contará com apresentações de oito casos, inaugu-
rando um novo espaço de debate entre os congressistas. As atividades do programa contarão com a par-
ticipação de convidados nacionais e internacionais, que trarão abordagens atualizadas nos temas centrais 
do encontro: deformidades da coluna no adulto e na criança, cirurgia da coluna e inovações tecnológicas.

O 18º Congresso Brasileiro da SBC acontecerá de 11 a 14 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, em 
Fortaleza, sob a presidência do Dr. Fernando Façanha Filho.

Inscrições abertas: www.coluna2022.com.br

Inscrições:

 � Membros SBRATE: Isentos

 � Membros SBOT: Antecipado R$ 150,00 - Local 
R$ 200,00 

 � Fisioterapeutas e Educadores Físicos: Antecipa-
do R$ 100,00 - Local R$ 150,00

INSCRIÇÕES EM BREVE!
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A 18ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia 
de Coluna acontece entre os dias 11 e 14 de maio 
no Centro de Eventos do Estado do Ceará, em 
Fortaleza. O ortopedista da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT-CE),  Fer-
nando Façanha Filho, é o presidente do Congresso 
que reunirá cerca de mil congressistas, além de 
especialistas em cirurgia da coluna do Brasil.

Cumprindo todas as  regras de segurança sani-
tária da OMS, a edição contará com ampla pro-
gramação científica envolvendo o que há de mais 
moderno e atual na cirurgia da coluna vertebral. 
Também haverá simpósios internacionais, ativi-
dades de atualização, mesas-redondas, conversa 
com especialistas, highlights e os mais importan-
tes estudos apresentados no ano de 2021.

Ceará  
 �Fortaleza sedia Congresso Brasi-
leiro de Coluna

As inscrições já estão abertas no site  
www.coluna2022.com.br

Reunião administrativa SBOT-MS, presidente, 
Rodrigo Kancelskis (esq.) e vice-presidente, 

Vitor Gustavo de Oliveira (dir.)

Mato Grosso do Sul
 � SBOT-MS compartilha suas metas para 2022

Em 2022, a SBOT Regional Mato Grosso do Sul 
(SBOT-MS), sob presidência de Rodrigo Kancels-
kis Prado e do vice-presidente, Vitor Gustavo de 
Oliveira,  tem como meta continuar o excelente 
trabalho comandado pela Maria Isabel Pozzi Guer-
ra, diretora das regionais em 2020, com as campa-
nhas de doação de sangue e alimentos, “campa-
nhas tão necessárias em qualquer parte de nosso 
extenso país”, afirma Prado. 

Além disso, a regional visa retomar o incentivo 
aos cursos e palestras, com programação para 3 
cursos durante o ano, com início no mês de abril. 
“Também estamos nos movimentando com uma 
campanha para a população que esteve mais pa-
rada fisicamente durante os anos pandêmicos 
de 2020/21, vamos aproveitar maratona da cida-
de de Campo Grande que se realizará dia 10 de 
julho de 2022 para incentivar a população a se 
movimentar, caminhar, correr”, complementa o 
presidente. 

Espaço das Regionais

“Teremos palestrantes dos Estados Unidos, Eu-
ropa e América Latina confirmados. Queremos 
proporcionar um momento de atualização científi-
co-profissional e união para todos. Será um grande 
evento que marcará o retorno das atividades da 
nossa Sociedade”, afirma Fernando Façanha Filho.

As inscrições já estão abertas no site  
www.coluna2022.com.br.  

E manterão o contato direto com os associa-
dos para que não deixem de pagar a anuidade da 
SBOT. “Agradecemos o apoio da SBOT nacional 
que está olhando cada vez melhor para nós, no 
centro oeste brasileiro”, finaliza Prado. 
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Rio Grande do Sul
 � Programação científica do CGOT 2022 será dividida em quatro espaços

Piauí
 � SBOT-PI realiza seu 1º evento do ano 

Está chegando o 12º Congresso Gaúcho de Ortopedia e 
Traumatologia – CGOT 2022, que será realizado entre os 
dias 23 e 25 de junho, no hotel Wish Serrano, em Grama-
do (RS). O tema que vai conduzir três dias de evento será 
“Saúde Osteomuscular e Longevidade”, definido pela Co-
missão Científica do CGOT.

Os congressistas terão à disposição quatro espaços de 
atividades científicas, sendo um auditório de ortopedia, 
duas salas dedicadas à ortopedia e fisioterapia e uma 
nova proposta chamada de espaço lounge para eventos específicos. A grade de programação científica 
prevê palestras de 8 minutos e, para as palestras magnas, 15 minutos: 

 � O auditório vai compreender assuntos intercalados entre as especialidades, com apresentações gerais 
e foco sobre Longevidade na Ortopedia;

 � A “Sala 2” vai apresentar módulos específicos das especialidades, com foco em assuntos mais especí-
ficos que não tenham sido abordados no auditório; 

 � A “Sala 3” será inteiramente dedicada à programação de Fisioterapia; 

 � O Espaço Lounge vai contar com palestras patrocinadas, em paralelo com as outras salas, com confe-
rências gravadas de palestrantes de fora do estado.

Paralelo às atividades, a exposição do CGOT 2022 estará proporcionando os melhores momentos de 
networking junto à indústria e outros segmentos, em um ambiente acolhedor, característica marcante de 
Gramado, na Serra Gaúcha.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia Regional Piauí (SBOT-PI) com apoio do Hos-
pital Universitário da UFPI, realizou nos dias 20 e 
21 de janeiro último, o I Simpósio sobre Tratamen-
to de Lesões do Plexo Braquial. Na ocasião foram 
realizadas palestras dos renomados ortopedistas 
Helton Hirata e Marcelo Claudiano de Castro, am-
bos com vasta experiência sobre o tema. 

Além de palestras, o Simpósio teve apresenta-
ção e discussão de casos clínicos e ainda, aula prá-
tica com a realização de uma cirurgia transmitida 

ao vivo para os participantes, que puderam acom-
panhar a aplicação das técnicas utilizadas pelos 
palestrantes na resolução de casos. O evento 
contou com a participação de médicos de várias 
especialidades, residentes, estudantes da área de 
saúde e fisioterapeutas.

Equipe participante do I Simpósio sobre 
Tratamento de Lesões do Plexo Braquial
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A SBOT DF é uma associação regional de especialidade 
médica em Ortopedia e Traumatologia, e tem a responsabi-
lidade na formação de ortopedista e residentes do Distrito 
Federal, através de ensino continuado e atualizações cons-
tantes. O objetivo é aproximar a sociedade dos sócios.

Acompanhe o nosso feed @sbotdf para saber informa-
ções sobre cursos, congressos, palestras, especializações e 
até mesmo vagas de estágio.

De 23 a 25 de junho de 2022 acontecerá a 29ª edição 
do COTESP, em Campinas - SP, o tradicional congresso 
de Ortopedia e Traumatologia do Estado de São Paulo. 
O evento terá como tema principal “As lesões no Espor-
te” e já está com a programação científica definida. 

Distrito Federal  
 �Conheça a SBOT-DF

São Paulo  
 �Programe-se para o 29º COTESP 

A Regional baiana da Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (SBOT-BA) entregou 127 cestas básicas, 
no dia 15 de fevereiro último, para as vítimas das chuvas do 
Sul da Bahia. A entrega foi realizada na sede da Associação 
Bahiana de Medicina (ABM), em Salvador.

As mercadorias são fruto de uma doação em dinheiro 
realizada através do presidente do Comitê de Dor da SBOT 
Nacional (gestão 2021-2022), Frederico Barra de Moraes, 
e foram encaminhadas ao Corpo de Bombeiros que fará a 
distribuição entre as vítimas das chuvas.

“Fico muito feliz que o Comitê de Dor da SBOT tenha se 
mobilizado e conseguido os recursos para aquisição das 
cestas básicas. Não poderíamos ficar parados frente à si-
tuação de calamidade em que se encontra o Sul da Bahia”, 
destacou o presidente da SBOT-BA, Marcio Leandro.

Bahia
 �Regional Baiana da SBOT faz entrega 
oficial de cestas básicas para vítimas 
das chuvas na Bahia

Marcio Leandro (presidente da SBOT-BA) 
e César Amorim (presidente da ABM)

Diretoria da SBOT-DF reunida (da esq. 
para a dir.): Fábio Vieira, Daniel Toledo, 

Hélio Costa, Saulo Castro, Mariana 
Ferrer e Eduardo Abdala

Espaço das Regionais
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A organização do XXII Congresso Sul-bra-
sileiro de Ortopedia e Traumatologia – Sulbra 
2022 já está bastante avançada. O evento 
marcado para acontecer de 9 a 11 de junho, 
em Florianópolis-SC, reunirá médicos da área 
para mais uma importante iniciativa das regio-
nais da SBOT de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul.

Imperdível oportunidade para atualização, 
o Sulbra 2022 terá palestrantes renomados 
nacional e internacionalmente, como Jorge 
Chahla, dos Estados Unidos; Daniel Kendoff, da 
Alemanha e Javier Perez, da Colômbia, todos 
do módulo quadril, e Raul Alonso, de Portugal, 
no módulo ombro. A programação está sen-
do finalizada, com muitos nomes ainda sendo 
confirmados, e em breve será divulgada na to-
talidade, comprovando a excelência do even-
to, que contribui de forma significativa para o 
crescimento e evolução da especialidade.

As inscrições já podem ser feitas no site ht-
tps://sulbra2022.com.br/ com valores diferen-
ciados até 30/04 e 31/05. Mais informações  
no e-mail sulbrasbot@attpromo.com.br ou no 
telefone (48) 3047-7600 ou no WhatsApp  
48 99167-7577.

Santa Catarina  
 �Santa Catarina sedia Sulbra 2022 em junho

Com perspectiva otimista, o Sulbra 2022 acontece 
mais de dois anos após o início da pandemia

Segundo Sérgio Piedade, presidente do 29º CO-
TESP, a Comissão Organizadora e a Diretora da SBO-
T-SP têm se empenhado e trabalhado com dedica-
ção para a realização do evento. “O COTESP será 
fórum de discussão de questões importantes, nas di-
ferentes subespecialidades, contemplando temas de 
relevância na prática clínica do médico ortopedista 
e traumatologista. A presença de palestrantes inter-
nacionais fortalece outro ponto fundamental para o 
COTESP que são os temas de Atualização que serão 
explorados nas palestras, mesas redondas moderna 
e convencional, e workshops”, explica Piedade.

Acesse agora mesmo: www.cotesp.org.br, confira 
a programação científica e faça a sua inscrição! 

 �SERVIÇO: 
29º COTESP 

Local: Expo D. Pedro / Campinas - SP 

Data: 23 a 25 de junho 

www.cotesp.org.br 

 

 � Inscrições Abertas 
As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas pelo site até o dia 20 de junho. Também já 

estão abertas as inscrições para envio de Temas Livres, que poderão ser apresentados durante o COTESP.
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Espaço das Regionais

A diretoria da SBOT Regional Espírito Santo 
(SBOT-ES) realizou sua primeira reunião de 2022 
em fevereiro. A reunião contou com a participação 
de membros da CET e da CEC da regional e a pau-
ta foi a programação dos eventos do ano.

O Curso da CET para residentes começa em 
março com o módulo de coluna e o simulado para 
o TEOT está programado para setembro. Além 
disso, foram iniciados os preparativos para o XIV 
Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espí-
rito Santo no segundo semestre.

A posse da diretoria da SBOT Regional Rio de Ja-
neiro (SBOT-RJ) 2022 foi realizada no dia 23 de fe-
vereiro no Hotel Nacional, em São Conrado. O pre-
sidente empossado, Alexandre Pallottino discursou 
sobre seus projetos e  recebeu o martelo de prata 
– símbolo da ortopedia fluminense – das mãos de 
Luis Marcelo Malta, presidente da Regional em 2021.

“Já temos 16 cursos avançados programados; 
fechamos parceria com a Universidade Católica 
de Petrópolis/IPETEC para oferecer um MBA; es-
tamos trazendo o UNICRED para fornecer servi-
ços financeiros; disponibilizamos suporte jurídico 

Espírito Santo
 �SBOT-ES realiza reunião para determinar os eventos para o ano

Rio de Janeiro
 �Diretoria da SBOT-RJ 2022 toma posse

Diretoria da SBOT-ES, membros da CET 
e CEC em sua 1ª reunião virtual

Alexandre Pallottino (esq.), presidente 
empossado, discursou sobre seus projetos 

e  recebeu o martelo de prata de Luis 
Marcelo Malta (dir.), presidente da Regional 

em 2021

e vamos intensificar o trabalho de base no preparo 
de nossos residentes”, declarou Pallottino sobre as 
metas para 2022.  

Estiveram presentes na cerimônia, o Secretário 
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre 
Chieppe; o deputado federal e também ortopedis-
ta, Dr. Luizinho; Christiano Chame, representando 
a Secretaria de Município do Rio de Janeiro; Mar-
celo Erthal, 1º secretário do CREMERJ; João Ma-
theus Guimarães e Fernando Baldy dos Reis, presi-
dentes eleitos para a Nacional para os respectivos 
anos de 2023 e 2024.

Jornal da SBOT - Março 202222




