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O Jornal da SBOT, criado pelo notável George Bitar, agra-
ciado com o título de Presidente Emérito da SBOT duran-
te o 53º Congresso Anual de 2021 pelas mãos do Prof. Dr. 
Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, teve a primeira edição 
em 1995, na gestão do presidente José Laredo Filho, e hoje 
se transformou no principal meio de comunicação entre os 
mais de 12 mil sócios da SBOT.  

Nestas páginas fica registrado o dia a dia da Ortopedia 
brasileira – os principais eventos científicos, a atuação 
no debate parlamentar em Brasília, a sempre evolutiva 
defesa profissional, as intensas e múltiplas ações das 
Regionais e Comitês de Especialidade e, claro, as ações 
das Comissões da SBOT, com destaque à CET e à CEC. 

A maneira pela qual as informações chegam ao leitor 
também sofre constante modificação e aperfeiçoamen-
to ao longo do tempo. Desde o modesto impresso em 
preto e branco dos anos 1990, percorremos um longo 
caminho utilizando sempre o que a tecnologia nos ofe-
rece de mais avançado, seja na versão impressa ou na 
online, através das diversas plataformas da SBOT. 

As modificações devem ser lentas e graduais, lembrando 
o modo como procedemos em relação ao nosso guarda-
roupa, de onde retiramos algumas peças e adicionamos 
outras ao longo do tempo. 

Um formato atualizado está sendo apresentado nesta 
edição. O Conselho Editorial do JSBOT espera que seja 
do agrado de todos. 

Informação diversificada de todos os cantos do país. 
Desta forma acompanhamos os esforços de todos para 
uma Ortopedia mais ética, humana e atualizada. Isto é 
o que faz a nossa SBOT ser admirada pela comunidade 
médica do país e do exterior. 

Um formato atualizado está 
sendo apresentado nesta edição. 
O Conselho Editorial do JSBOT 
espera que seja do agrado de 
todos. 

Osvandré Lech
Editor JSBOT 

O novo layout  
do JSBOT
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Caro ortopedista, 

A SBOT não para de inovar! A cada ano percebo o ím-
peto do nosso corpo diretivo em proporcionar melhores 
condições para a atualização e a evolução dos nossos 
ortopedistas e da Ortopedia de modo em geral. 

Fui convidado a escrever a “Palavra da Diretoria” desta 
edição do Jornal da SBOT e gostaria de destacar dois 
importantes acontecimentos que estão sendo noticia-
dos aqui: o lançamento da plataforma EducaSBOT e o 
nosso congresso, programado para acontecer em Flo-
rianópolis no mês de novembro. 

O EducaSBOT será uma plataforma de Ambiente Vir-
tual de Aprendizagem (AVA) que possibilitará o ensino 
teórico de qualidade para os residentes em Ortopedia 
nas mais diferentes regiões do país. Como explica Mar-
celo Guerra, presidente da Comissão de Preceptores da 
SBOT e um dos idealizadores do projeto, a iniciativa será 
uma importante ferramenta para complementar o ensi-
no e a avaliação dos futuros especialistas. 

Focado na atualização e na educação continuada dos 
nossos especialistas, o 54º Congresso Anual SBOT acon-
tecerá de 24 a 26 de novembro, em Florianópolis (SC). 
Participar do evento é um momento muito importante 
na carreira de todos os ortopedistas, pela oportunidade 
de todos estarem conectados com o que há de mais atu-
al e inovador em técnicas cirúrgicas no tratamento das 
patologias ortopédicas.

Aproveite o desconto de 40% na Anuidade SBOT 2022 e 
inscreva-se gratuitamente no congresso! 

SBOT Vale Ser! 

A SBOT não para de inovar! A cada 
ano percebo o ímpeto do nosso 
corpo diretivo em proporcionar 
melhores condições para a 
atualização e a evolução dos 
nossos ortopedistas e da Ortopedia 
de modo em geral. Marcus Luzo

Secretário-geral da SBOT 

Palavra da Diretoria
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SBOT desenvolve plataforma on-line para 
preceptores e residentes

ma será oferecer todos os recursos e facilidades do am-
biente virtual para garantir um ensino de qualidade à 
realidade das diferentes regiões brasileiras. “Estamos 
criando vários cursos para incluir no EducaSBOT, mas 
uma das ferramentas mais importantes é o Logbook, 
um local para o residente postar cada procedimento 
cirúrgico que fizer. Assim, a SBOT Nacional conseguirá 
saber o que os residentes estão operando e onde têm 
mais dificuldade no treinamento daquela cirurgia. Um 
dos grandes diferenciais será a possibilidade de forne-
cer informação estruturada para que a SBOT gere polí-
ticas que melhorem a educação”, ressalta Guerra. 
 
O projeto será uma ferramenta importante para com-
plementar o ensino e a avaliação dos futuros espe-
cialistas brasileiros, além de possibilitar o registro de 
todas as atividades acadêmicas, do início ao fim do 
treinamento. 

Segundo Marcelo Guerra, a plataforma tem dois gran-
des objetivos: o ensino estruturado (saber o que está 
sendo ensinado e como) e a avaliação estruturada. A 
SBOT poderá avaliar como esse ensino está ocorrendo.

“Será um passo gigante no ensino de uma especialida-
de e tenho a impressão de que a SBOT será a pioneira 
nesse tipo de ambiente. Esse pioneirismo trará uma in-
formação mais estruturada de quem são os precepto-
res, os residentes, o que eles estão aprendendo, o que 
eles estão operando, onde estão as fragilidades do sis-
tema e onde estão as oportunidades. A partir dessa in-
formação, conseguiremos também avaliar como está o 
ensino dos nossos serviços e como os residentes estão 
terminando esse treinamento na residência médica”, 
conclui Guerra. 

O EducaSBOT é a nova plataforma de Ambiente Virtu-
al de Aprendizagem (AVA) da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que prevê a criação 
de um ambiente totalmente customizado por meio da 
plataforma Moddle para capacitar cada vez mais os 
preceptores e possibilitar o treinamento de residentes 
em Ortopedia e Traumatologia. 

Segundo Marcelo Teodoro Guerra, presidente da Co-
missão de Preceptores da SBOT e também um dos 
idealizadores do projeto, o ensino a distância por plata-
formas digitais é uma ideia antiga e que começou a ser 
discutida em 2020. “Na gestão do presidente Glaydson 
Gomes Godinho (2020) começamos a pesquisar algu-
mas plataformas e, na gestão do presidente Adalberto 
Visco (2021), iniciamos a criação desse ambiente virtu-
al que se chama EducaSBOT”, contextualiza Guerra. 

A ideia é que o EducaSBOT seja um ambiente on-line 
que possibilite o ensino teórico, com o aporte de aulas 
e textos, e também avaliações, como provas, que po-
derão ser feitas na própria plataforma. 

Atualmente, a SBOT possui 195 serviços credenciados 
que funcionam como hospitais-escola e cerca de 700 
preceptores responsáveis pelo treinamento de mais de 
2 mil médicos residentes. O desafio da nova platafor-
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Reunião com a ANS discute honorários 
médicos 

Os participantes da reunião foram 
(na imagem, da direita para a esquerda):

• Presidente SBOT Regional Rio de Janeiro 
Alexandre Pallottino

• Presidente SBOT 2023
João Matheus Guimarães

• Secretária Executiva da ANS
Lenise Secchian

• Presidente SBOT 2022
Jorge dos Santos Silva

• Presidente da ANS 
Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho

• Deputado Federal
Luiz Antonio de Souza Teixeira Júnior (Luizinho)

• Diretora-adjunta de Desenvolvimento Setorial da ANS
Angélica Rocher de Carvalho

• Ex-presidente SBOT
Marcos Esner Musafir

• Presidente da Comissão de Políticas Médicas da SBOT
Luiz Antônio Munhoz da Cunha

• Terceiro-tesoureiro SBOT-RJ
Adalto Ferreira Lima Jr.

• Presidente da Comissão de Dignidade
e Valorização Profissional da SBOT
Fernando Ribeiro de Oliveira

No dia 16 de maio, a Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (SBOT) esteve presente no Rio de Ja-
neiro para um encontro com o presidente da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto 
Vanderlei Rebello Filho, com o propósito de discutir 
sobre os honorários médicos no âmbito da saúde su-
plementar.

De acordo com Fernando Ribeiro de Oliveira, presiden-
te da Comissão de Dignidade e Valorização Profissional 
da SBOT, o encontro com a ANS permitiu “levar à agên-
cia reguladora a necessidade emergencial de repo-
sição de honorários mediante a situação inflacionária 
da economia e viabiliza uma discussão mais direta de 
pautas há muito tempo discutidas, tais como contra-
tos, glosas e auditoria”.

Na reunião, foram definidos como pontos prioritários:

1. Reajuste emergencial dos valores que as operado-
ras destinam aos ortopedistas brasileiros; 

2. Contratualização, linhas de cuidado e novos mo-
delos remuneração;

3.  Auditorias e glosas.
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Brasil é a Nação-Convidada do Congresso 
Português de Ortopedia de 2023

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) será a nação convidada do Congresso Português da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), em 2023. O convite foi feito ao presidente da SBOT, 
Jorge dos Santos Silva, pelo presidente da SPOT, João Gamelas. O convite estreita os laços de amizade entre as 
sociedades e as possibilidades de parcerias visando o aperfeiçoamento da Ortopedia em ambos os países.  

Da esq. para dir.: Jorge dos Santos Silva, presidente da SBOT, Prof. Enrique G. Barrena, presidente da EFORT em 2023, 

João Gamelas, presidente da SPOT em 2023 e diretores da instituição
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Ortopedia brasileira representada 
no EFORT 2022 

Jorge dos Santos Silva, presidente da SBOT, representou a Ortopedia brasileira durante o Congresso da EFORT - 
European Federation of National Associations of Orthopaedics and Trauma, realizado de 22 a 24 de junho de 2022, 
em Lisboa, Portugal. 

No evento ele teve a oportunidade de conversar com a presidente da EFORT, Prof. Dr. Li FELLÄNDER-TSAI estrei-
tando laços e estudando novas parcerias entre a instituição e a SBOT, com o objetivo de trazer mais benefícios aos 
ortopedistas brasileiros. 

Jorge dos Santos Silva e a presidente da EFORT, Prof. Dr. Li FELLÄNDER-TSAI 
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CEC realiza atualização mensal . Participe!

Todas as últimas quintas-feiras do mês, sempre das 20h às 21h30, será realizado um webinar de atualização cien-
tífica organizado pela Comissão de Educação Continuada (CEC) da SBOT. O objetivo da Comissão é proporcionar 
momentos de aprendizado e conhecimento aos ortopedistas brasileiros. 

Reserve na agenda e programe-se! Todas as últimas quintas-feiras do mês, das 20h às 21h30. A programação é 
divulgada nos canais de comunicação da SBOT. 
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SBOT lança vídeo para alertar a 
população sobre os riscos da lombalgia

A SBOT lança mais um vídeo com seu personagem Dr. 
SBOT esclarecendo à população sobre esse sintoma, 
que de acordo com estudos acometem até 84% da po-
pulação brasileira. “São informações técnicas, em uma 
linguagem acessível e com duração média de um minu-
to, que aumenta o interesse e facilita a compreensão da 
população”, expõe Jean Klay, presidente da Comissão 
de Campanhas Públicas da SBOT. 

Para acompanhar o vídeo, acesse 
os canais de comunicação da SBOT:

instagram  @sbotnacional twitter  @sbotnacional
facebook  sbotnacional youtube  sbotbr

Dores na parte inferior da coluna vertebral, como a 
ciática, são atualmente a maior causa de afastamento 
do trabalho no mundo, segundo afirma Cristiano Me-
nezes, presidente do Comitê de Coluna da SBOT: “É a 
condição médica que mais afasta pessoas com idade 
jovem e produtiva das suas atividades laborais”.

Além disso, é importante ressaltar que a lombalgia é 
um sintoma e não a doença em si. Menezes informa 
que a lombalgia não é um diagnóstico e tem diversas 
causas como dor lombar ou dor na parte baixa das cos-
tas. Pode estar associada a uma dor que irradia para os 
glúteos e, como explica o especialista, acaba “se mani-
festando para os membros inferiores, como a dor nas 
pernas com fraqueza, dormência, formigamento. Pode 
estar relacionada à rigidez, dificuldade para caminhar, 
se manter de pé, para levantar-se de manhã ou incô-
modo na cama durante a noite ao mudar de posição”. 

https://www.instagram.com/sbotnacional/
https://twitter.com/sbotnacional
https://web.facebook.com/SBOTnacional?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/SBOTBR
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Dr. e Dra. SBOT alertam para uma prática 
segura de Beach Tennis

Conecte-se com a Rádio SBOT: 
o programa de podcast da SBOT!

Vídeo traz orientações sobre a prática esportiva e 
alerta para o aumento de lesões ortopédicas devido 
à febre do esporte. 

Segundo Jean Klay Machado, responsável pela Co-
missão de Campanhas Públicas da SBOT, o esporte se 
tornou uma febre nacional e, com o número de prati-
cantes cada vez maior, a incidência de lesões em função 
do esporte também aumentou nos consultórios. “É 
nosso papel orientar a população sobre os cuidados ne-
cessários para uma prática segura”, explica Machado. 

Assista ao vídeo aqui, no canal do YouTube da SBOT.

A Rádio SBOT, o programa de podcast da SBOT, está no 
ar desde maio de 2021 e a cada semana traz um tema 
diferente destinado aos ortopedistas, residentes e inte-
ressados pela Ortopedia e Traumatologia. 

Acompanhe a Rádio SBOT nos  
principais tocadores de podcast: 

spotify  SPOTIFY   soundcloud  SOUNDCLOUD
youtube  YOUTUBE  google   GOOGLE PODCASTS
apple   APPLE PODCAST play   ACADEMIA SBOT

JORNAL DA SBOT  |  157  |  NOTÍCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=PMcyfgIdZU0
https://open.spotify.com/episode/4C16AoNwEppvVDaxZCOWI3?si=1kS-itNxRQqcB1qHre5Q7w&nd=1
https://soundcloud.com/radiosbot/radio-sbot-98-doses-de-atualizacao-doenca-de-kienboch-necrose-avascular-do-semilunar
https://www.youtube.com/watch?v=f388iIh782Q
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjgxNjY4ODA0OC9zb3VuZHMucnNz/episode/dGFnOnNvdW5kY2xvdWQsMjAxMDp0cmFja3MvMTI2MjE2ODE2Nw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahgKEwi4pu_48sr3AhUAAAAAHQAAAAAQqwM
https://podcasts.apple.com/br/podcast/r%C3%A1dio-sbot-98-doses-de-atualiza%C3%A7%C3%A3o-doen%C3%A7a-de/id1513437321?i=1000559814340
https://sbot.org.br/area-associado/
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Programe-se para participar do  
54º Congresso Anual SBOT 

Confira a programação científica! 

Neste ano, o evento será realizado de 24 a 26 de no-
vembro no Centro de Convenções de Florianópolis, 
Santa Catarina.

Com uma programação variada, o congresso trará para 
a discussão temas relacionados a todas as subespecia-
lidades da Ortopedia, além de assuntos relacionados à 
carreira médica, ao marketing médico, Fórum Jovem Or-
topedista, Fórum de Defesa Profissional, entre outros per-
tinentes para a atualização do médico ortopedista. 
Fique por dentro dos principais destaques do 54º Congres-
so Anual SBOT . 

Inscreva-se agora mesmo: sbot.org.br/congresso

O 54º Congresso Anual SBOT já está com a programação científica definida. Os principais temas que serão aborda-
dos no evento já foram divulgados e podem ser conhecidos no site: sbot.org.br/congresso/programacao 

24 DE NOVEMBRO
• Artroscopia e Traumatologia do Esporte
• Pé e Tornozelo
• Quadril
• Reconstrução e Alongamento Ósseo

25 DE NOVEMBRO
• Trauma Ortopédico
• Coluna
• Oncologia Ortopédica
• Ortopedia Pediátrica

26 DE NOVEMBRO
• Joelho
• Ombro e Cotovelo
• Osteometabólica
• Dor
• Mão

ATIVIDADES EXTRAS
• Fórum Jovem Ortopedista
• Marketing e Comunicação
• Ortopedia Regenerativa 
• Mulheres Ortopedistas
• Ligas de Ortopedia 
• Academia Brasileira de Ortopedia (ABOT) 
• Fórum de Modelos de Honorários Médicos

https://sbot.org.br/congresso/programacao/
https://sbot.org.br/congresso
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Hotel e Turismo 

Florianópolis oferece uma vasta rede hoteleira e uma boa cobertura aérea para os congressistas que irão participar 
do 54º Congresso Anual SBOT. 

São mais de 700 voos diários saindo das principais capitais brasileiras e 689 meios de hospedagem. Já temos 1.200 
apartamentos reservados para o evento. As agências oficiais são a Blumar Turismo e a Fellini Events.

Acesse o endereço e faça sua reserva: sbot.org.br/congresso/hotel-e-turismo

Cine SBOT Temas livres
Estão abertas as inscrições para 
participar do Cine SBOT

Encaminhe seu vídeo e divulgue técnicas cirúrgicas na 
Ortopedia e Traumatologia. Os temas são abertos e o 
material didático deverá ser enviado à comissão organi-
zadora do Congresso até o dia 23 de setembro de 2022. 
Durante o evento serão montadas estações que fun-
cionarão para apresentação dos vídeos previamente 
enviados. 

Quer participar?  
Confira o regulamento e as instruções para o envio 
do vídeo: sbot.org.br/congresso/cine-sbot

Envie o seu e faça parte da 
Programação Científica

Os ortopedistas que tiverem interesse em participar do 
54º Congresso Anual SBOT poderão enviar o seu trabalho 
científico até o dia 30 de julho. Os temas livres serão dividi-
dos em três categorias: estudo anatômico, estudo experi-
mental e estudo clínico. 

Não esqueça: as inscrições vão até o dia 30 de julho. 
O regulamento está disponível no endereço abaixo: 
sbot.org.br/congresso/temas-livres

https://sbot.org.br/congresso/temas-livres/
https://sbot.org.br/congresso/cine-sbot/
https://sbot.org.br/congresso/hotel-e-turismo/
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LGPD na área da saúde

verá sempre se ater aos seus próprios fins. Tal entendi-
mento é fundamental para aplicação da Lei, bastando 
se verificar que a finalidade subsidia princípios outros, a 
exemplo da adequação, necessidade etc.

Em assim sendo, todo tratamento de dados pessoais 
realizado pelo profissional da Medicina deverá levar 
em conta que o fim que justifica a coleta e os procedi-
mentos adotados com os dados do paciente refere-se 
à prestação do serviço médico, devendo ser afastada a 
prática burocrática de se coletar dados desnecessários, 
os quais somente trarão responsabilidades desnecessá-
rias ao profissional.

Como o médico pode averiguar se o dado solicita-
do em seu consultório é realmente necessário? Há 
alguma dica?
A questão demanda a análise do caso concreto, uma 
vez que a Medicina engloba especialidades as mais 
variadas e a obtenção de um dado pessoal poderá ser 
imprescindível para certo fim, não o sendo – eventual-
mente – em outra área.

A solução mais razoável será sempre que o profissional, 
diante da consciência dos princípios previstos no Art. 6º 
da Lei, faça uma avaliação relativa a cada um dos dados 

A SBOT organizou um webinar com o tema: LGPD na 
área da saúde. Apresentado por João Paulo Simões 
da Silva Rocha, assessor jurídico do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), trouxe diversas informações sobre 
como o profissional da Medicina deve interpretar a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709). Em 
entrevista cedida ao Jornal da SBOT, Silva Rocha dá 
mais detalhes sobre o assunto e explica quais são os 
cuidados que o médico precisa ter especialmente no 
tratamento dos dados pessoais de seus pacientes. 

Quais são os principais tópicos que um médico deve 
observar em relação à LGPD?
Diante da LGPD, assim como de toda e qualquer obri-
gação legal, deve-se sempre dar atenção especial aos 
princípios que regem a matéria. Portanto, é imprescin-
dível a leitura do Art. 6º da Lei 13.709, que contém aque-
les parâmetros principiológicos que regem a proteção 
aos dados pessoais (finalidade, adequação, necessida-
de, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, 
segurança, prevenção, não discriminação, responsabi-
lização e prestação de contas).
Da leitura atenta do artigo, é possível deduzir o espec-
tro geral da Lei quanto às obrigações que decorrem da 
LGPD. Dentre eles, destaca-se sobretudo o princípio da 
“finalidade”, pelo qual todo e qualquer tratamento de-
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O senhor falou sobre uma cartilha que o CFM está cri-
ando. Poderia falar um pouco mais sobre isso, quan-
do será lançada e como poderá ajudar o médico?
O CFM notou grande insegurança na classe quanto à in-
surgência da LGPD em sua atividade profissional. Inclusi-
ve verificando-se hipóteses em que se aventava supostas 
contrariedades entre a atuação e/ou regulamentação do 
CFM, em relação às regras de proteção de dados pessoais.

Haja vista o exposto, ainda que a matéria não seja de 
competência desta autarquia, muito embora existam 
intercessões aparentes quanto ao sigilo decorrente 
das regras éticas da Medicina, optamos por confeccio-
nar uma cartilha explicativa dos conceitos básicos da 
nova legislação. Inclusive com exemplos práticos, a fim 
de trazer luz a parâmetros gerais sobre a Lei.

Não se trata de obra que vise dar profundidade acadê-
mica à matéria (o que de todo fugiria à nossa compe-
tência), mas capaz de trazer à classe uma maior com-
preensão do alcance e aplicação da nova Lei. A cartilha 
está em fase final de confecção e certamente estará 
disponível em breve, em edição eletrônica, a todos os 
médicos do Brasil.

Se o paciente solicitar o prontuário e sua ficha mé-
dica no dia da consulta, qual seria o prazo para o 
médico entregar o documento?
A LGPD garante o acesso aos dados pessoais em pos-
se do controlador (Art. 18, II). Portanto, garantindo o 
acesso do paciente ao seu prontuário e à sua ficha mé-
dica. Cabendo lembrar que, mesmo em face da regu-
lamentação médica, a regra geral é a não oposição do 
sigilo das informações relativas ao próprio paciente.

Com efeito, não é previsto na legislação prazo especí-
fico, por ora. Deste modo, a cópia do documento soli-
citado deve ser oportunizada, se possível, de imediato. 
Cabe frisar igualmente que esse direito não exime o 
profissional da necessária guarda dos prontuários, a 
exemplo do previsto na Res. CFM nº 1.821/2007.

Frise-se que a guarda do prontuário pelo médico igual-
mente não ofende a LGPD, haja vista a autorização legal 
para o tratamento quando em cumprimento de obri-
gação legal ou regulatória (Art. 11, II, „a“).

pessoais coletados de seus pacientes, de modo que – 
pontualmente – avalie se aquele dado é efetivamente 
necessário para o fim (princípio da finalidade) que justi-
fica o tratamento (prestação de serviços médicos).

Como dito no tópico anterior, em não se verificando a 
efetiva necessidade da coleta e guarda daquele dado, a 
sugestão inevitável será a de não ocorrer o tratamento 
quanto ao dado pessoal em questão. Exemplo clássico 
seria, por exemplo, a coleta de dado relativo à origem ét-
nica do paciente (Art. 5º, II, dado pessoal sensível), o que 
muitas vezes não se demonstra efetivamente necessário.

Há uma diferença entre como tratar e assegurar os 
dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, como 
é o caso dos médicos?
A LGPD distingue a forma pela qual deverá se dar o trata-
mento de dados pessoais comuns, em relação aos dados 
pessoais sensíveis. Os primeiros devem ser tratados nas 
hipóteses do Art. 7º da Lei, ao passo que os dados pesso-
ais sensíveis se submetem às regras do Art. 11 da norma.

Verifica-se, logo no início da redação de ambos os dispo-
sitivos, uma distinção fundamental, mesmo na regra ge-
ral de que o tratamento do dado pessoal demanda pré-
vio consentimento pelo seu titular. Neste caso, a regra 
para dados pessoais comuns exige o mero fornecimento 
de consentimento pelo titular (Art. 7º, I), ao passo que 
o consentimento, no dado pessoal sensível (Art. 11, I), 
exige consentimento de forma específica e destacada, 
para finalidades específicas.

Deve ser notado que a „finalidade“ é sempre fundamen-
tal na matéria de tratamento de dados pessoais, sendo 
o balizador da forma como se dará o tratamento. De 
todo modo, quanto à atividade médica, é necessário 
distinguir que a matéria proteção de dados pessoais, re-
gida pela LGPD, abrange não somente os dados pesso-
ais sensíveis, atinentes a dados sobre a saúde do titular, 
tão fundamentais ao profissional médico. Antes, abran-
ge todo e qualquer dado coletado do paciente, inclusive 
quanto aos procedimentos meramente burocráticos do 
estabelecimento médico.
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Qual a sua opinião sobre a obrigatoriedade da no-
meação de um encarregado para os médicos que 
dispõem de uma clínica?
A princípio, não há exoneração quanto a pequenos 
estabelecimentos, para a nomeação de encarregado. 
Ademais, dada a natureza do estabelecimento médico, 
é provável que esse tipo de atividade não venha a ser 
liberada da obrigação, haja vista a ocorrência de trata-
mento de dados pessoais sensíveis. De todo modo, não 
nos parece descabido que o próprio médico, titular da 
clínica, passe a funcionar como encarregado, não ha-
vendo o que se falar em contratação de profissional 
específico para a atividade, salvo regulamentação 
específica em contrário que eventualmente venha a 
surgir. Em estabelecimentos de maior porte, o ideal é 
que o encarregado seja profissional com conhecimen-
tos jurídicos e/ou administrativos aptos à atribuição, 
em especial por demandar a correta interpretação de 
normas jurídicas, assim como sua aplicação a casos 
concretos. Frisando-se não haver qualquer exigência 
de formação especial nessas searas.

Quais são as penalidades para o médico, caso a lei 
não seja cumprida?
A LGPD prevê sanções em face de seu descumprimen-
to, como se verifica no Art. 52. Nele são estabelecidas 
punições consistentes em advertência, multa, publi-
cização da infração, bloqueio de dados pessoais utili-
zados no tratamento até que ocorra a regularização, 
eliminação dos dados pessoais envolvidos na infração, 
suspensão parcial do funcionamento do banco de da-
dos, suspensão do exercício da atividade de tratamento 
de dados e, até mesmo, a proibição parcial ou total do 
exercício das atividades que envolvem o tratamento.

Como se vê, as sanções estipuladas na Lei são poten-
cialmente bastante danosas, podendo mesmo ensejar 
a cessação da atividade que envolva o tratamento dos 
dados pessoais. Portanto, exigindo estrita observância 
aos princípios previstos na LGPD.

O início de 2022 trouxe um certo alívio aos investidores brasileiros e marcou a retomada no desempenho dos fundos multimercados, depois de um 
2021 de bastante volatilidade. 

Mesmo diante de um cenário interno e externo desafiador, ano eleitoral, juros e inflação elevados, a rentabilidade acumulada do fundo SBOTPrev FIM 
no ano de 2022 já atingiu 4,3%, representando 131% do CDI.

O desafio pela frente é grande, dadas tantas incertezas que o cenário apresenta, porém a flexibilidade para investir em diferentes classes de ativos 
permite que o fundo busque as melhores oportunidades e entregue, cada vez mais, retornos consistentes.  

É importante ressaltar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas o SBOTPrev vem apresentando resultados muito positivos 
desde o seu início.

Isso significa que continuamos firmes no compromisso de ajudar os médicos ortopedistas do Brasil em sua busca por longevidade financeira. Seguimos 
com uma carteira de investimentos equilibrada em relação ao risco x retorno e buscando as melhores oportunidades de investimentos no mercado.

Retorno do SBOTPrev em 2022 já supera o fechamento de 2021.

Ligue agora mesmo para 

e fale com nossos parceiros especialistas 

0800 887 0948

facebook.com.br/MongeralAegon

@mongeralaegonfacebook.com.br/MongeralAegon

@mongeralaegon

Parceria

sbotprev.org.br
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Charles Rockwood, o Vitruvian Man de 
Leonardo Da Vinci 

o professor – “The greatest leader is not necessarily 
the one who does the greatest things. He or she is 
the one that gets people to do the greatest things”. 
Buz Burkhead, Carl Basamania, Michael Wirth, Gerald 
Williams, Sérgio Checchia, Michael Simoni, Paulo 
Sérgio dos Santos, Daniel Moya – entre muitos outros 
– estão aí para confirmar isto... 

Rockwood nasceu e estudou em Oklahoma City, 
Oklahoma, EUA, até a residência médica; em 
reconhecimento, a cidade incluiu-o no Oklahoma 
Hall of Fame em 1996. Serviu por longo período na 
Força Aérea. Foi na cidade de San Antonio, Texas, 
que desenvolveu toda sua profícua vida profissional, 
estabelecendo um dos mais icônicos departamentos 
de Ortopedia dos Estados Unidos, junto com David 
Green, Kaye Wilkins e Jim Heckman. A sua conferência 
anual inaugural do programa de residência médica 
“I AM THE CHIEF” era esperada com ansiedade e 
alegria, pois verdades e regras eram estabelecidas, 
sempre de forma bem-humorada e racional. Pela 
natural liderança, tornou-se presidente de diversas 
sociedades ortopédicas e da AAOS em 1985. Naquele 

Poucos educadores causaram 
tanto impacto na Ortopedia 
brasileira como Charles Adel-
bert Rockwood (1929-2022). 

Os seus livros clássicos (Fractures, na 11ª edição, e 
The Shoulder, na 6ª edição) estão presentes desde 
as empoeiradas estantes de biblioteca até no app 
Arquivos do smartphone. Rockwood veio seis vezes 
ao Brasil fazer o que mais gostava: palestrar, discutir, 
ensinar, sugerir, brindar, tomar caipirinha, tragar um 
cubano, conviver e ser feliz! Numa das viagens incluiu 
uma expedição pela Amazônia. No retorno, preparou 
uma aula de 50 minutos e apresentou-a diversas vezes 
nos Estados Unidos. Ele foi adorado pelas centenas – 
talvez milhares – de alunos de graduação, residentes, 
fellows e visitantes internacionais pelo caráter, ética, 
humildade, humor, visão, lealdade, atitude paternal. 
Rockwood – um educador de A a Z – ensinava pelo 
exemplo a rotina diária de um cirurgião e de um 
cidadão. Como todo líder, exigia ao extremo dos seus 
alunos, pois desejava que eles fossem melhores que 

Rockwood na reunião de 10 anos da “Turma de Passo Fundo” em Florianópolis em 2003
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no ato cirúrgico em que a presença do assistente é es-
sencial. A mais clássica das citações, no entanto, é “The 
machine of the devil”, uma referência ao artroscópio, o 
novel instrumento cirúrgico incorporado à cirurgia do 
ombro nos anos 1980. Tentando ironizar a artroscopia, 
ele acabava chamando a atenção das plateias para o 
novo método. Por essa postura crítica, penso que Rock-
wood foi um grande incentivador da artroscopia.

Na vida pessoal, acreditou no “Faith, Family and Fun” – 
nesta ordem. Reconhecido pelas grandes doações que 
fez a instituições ortopédicas e civis. Católico devoto 
e voltado para a família, Rockwood teve nove filhos 
com sua esposa Patsy – oito homens e, por último, 
uma mulher. Costumava dizer de forma paternal que 
preferia ter outros oito filhos homens que outra filha 
mulher... Já viúvo, casou-se com Jane. Apreciava golfe, 
acampar, atividades ao ar livre. 

Organizado por Daniel Moya em nome da SLAHOC, 
um panegírico homenageou a vida e a obra de Charles 
Rockwood. Na ocasião, chamei-o de “Vitruvian Man”, a 
criação de Leonardo Da Vinci que significava a conexão 
divina entre a forma humana e o Universo.

Obrigado pelos ensinamentos e pelo exemplo, 
Professor... 

ano, tive o prazer de assistir ao seu “Presidential 
Address”, quando comparou a Ortopedia com uma 
árvore, em que o tronco (Ortopedia “geral”) necessita 
dos galhos (especialidades ortopédicas) e os galhos 
não vivem sem o tronco. Aquele discurso impactou a 
minha caminhada pela Ortopedia e na SBOT. 

Visitou inúmeras vezes o Dr. Charles Neer na Columbia 
University, Nova Iorque, no final dos anos 1960. Com 
o aprendizado, tornou-se um dos mais revolucionários 
educadores de Cirurgia do Ombro do seu tempo. Foi 
fundador e ex-presidente da ASES. Fundou e contri-
buiu por longos anos com o JSES. Patenteou um dos 
primeiros modelos de artroplastia do ombro produzi-
do pela DePuy, o Global Total Shoulder System, sendo 
líder do mercado por duas décadas. Participou do pri-
meiro grupo de líderes do IBSES, fundado por Neer em 
1992. Seus colegas de equipe no IBSES eram Hiroaki 
Fukuda, Steve Copeland, Peter Welsh, Robert Cofield, 
Michel Mansat, Martti Vastamaki e Angus Wallace. Para 
um grupo muito seleto de amigos, era conhecido por 
“Charly” apenas. 

Homem de riso fácil e autêntico, ele estabelecia de ime-
diato um ambiente de cordialidade em qualquer roda de 
conversa. Algumas de suas frases se tornaram icônicas: 
“Rat tail research”, quando alguém mencionava uma 
referência bibliográfica de menor importância; “I am 
surrounded by assassins”, em momentos de dificuldade 

Rockwood autografa para 
Paulo Sérgio dos Santos em 1994

Rockwood homenageia Neer com um quadro 
com o nome de todos os fellows no 4o ICSS, 

em Nova Iorque, 1989
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O novo Código de Processo Ético-Profissional 
publicado pelo Conselho Federal de Medicina 

Uma alteração relevante do novo código trata da forma 
como o médico é comunicado sobre a instauração do 
processo, que agora poderá ser feita em qualquer lugar 
em que se encontre o denunciado, podendo ser realiza-
da por aplicativos de mensagens ou por correspondên-
cia eletrônica; pelos Correios ou outra empresa equiva-
lente, com comprovação de recebimento; por servidor 
do CRM; por Carta Precatória ou por Edital, quando frus-
tradas as hipóteses anteriores.

Outra alteração que merece destaque é relativa à rea-
lização de audiências e julgamentos pela modalidade 
remota, acompanhando prática intensamente realizada 
com sucesso nos tempos de pandemia. Diz a norma que: 
“A sessão de julgamento poderá ser realizada em ambi-
ente eletrônico, por meio de videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens 
de forma síncrona”. 

Sendo o Processo dinâmico, acompanhando as expec-
tativas sociais, a atualização do código vitaliza a apu-
ração dos fatos, sua valoração e o julgamento justo das 
demandas.

Dr. Roberto Augusto de Carvalho Campos
Professor Doutor do Departamento de Direito Penal, 
Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Di-
reito da Universidade de São Paulo – Neurocirurgião 

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

Jurídico SBOT

O termo Processo tem origem no latim (procedere), ten-
do a conotação de maneira de agir, caminho a ser segui-
do, normas de ação, método. No contexto das normas 
do Direito, o processo é o conjunto de ações predefi-
nidas legalmente e que devem nortear o percurso dos 
atos de conhecimento e julgamento. São as bases para 
os procedimentos judiciais e extrajudiciais. 

Os princípios que regem o Processo estão previstos na 
Constituição Federal e, por essa razão, também os pro-
cessos extrajudiciais – como são reconhecidos os pro-
cessos nos Conselhos de Medicina – devem respeitar 
esse comando.

Nesse sentido, os processos nos Conselhos de Medicina 
devem seguir: o princípio da imparcialidade – que es-
tabelece que os julgadores atuem isentos de decisões 
tendenciosas; o princípio do contraditório e ampla de-
fesa – o direito de manifestação no processo e a garan-
tia de defesa a qualquer momento em relação aos atos 
praticados pelos julgadores; o princípio do duplo grau 
de jurisdição – direito de recurso ao Conselho Federal de 
Medicina; o princípio da motivação – o conselheiro instru-
tor e os julgadores devem justificar suas decisões; e, ainda, 
o princípio do devido processo legal – a garantia de que 
todos os atos praticados respeitem a garantia da norma 
estabelecida pela legislação vigente.

O Conselho Federal de Medicina aponta que o Código de 
Processo Ético-Profissional é o conjunto de normas pro-
cessuais que regulamentam as sindicâncias, os processos 
ético-profissionais e o rito dos julgamentos nos Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina e que a sua análise é sem-
pre feita sob a ótica do Código de Ética Médica.

No dia 25 de março de 2022 o Conselho Federal de Medicina 
publicou o novo Código de Processo Ético-Profissional.
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Residentes durante o Curso de Redução de Fraturas  
e Luxações Seguida de Imobilizações
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Minas Gerais
SBOT-MG mantém múltiplas atividades 

Santa Catarina
O XXII Sulbra superou as expectativas 

No dia 25 de março, realizamos o nosso encontro de 
chefes de serviço e supervisores dos programas de re-
sidência médica, onde discutimos sobre os resultados 
de MG no TEOT 22, mentoria, ferramentas digitais de 
aprendizado. Agradecemos a presença dos professores 
Marcelo Guerra e Adriano Mendes, que abordaram es-
ses temas tão inovadores para nós.

No dia 26 de março, reunimos 64 R1 para o Curso de Re-
dução de Fraturas e Luxações Seguida de Imobilizações. 
Os residentes foram distribuídos em sete estações, em 
forma de circuito, nas quais tiveram aulas teórico-práti-
cas das principais lesões traumáticas osteomusculares. 
Eles tiveram a oportunidade de treinar manobras de re-
dução, colocação de gessos e imobilizações.

Agora em julho iremos realizar o nosso curso de 
Princípios de Fixação Externa na Urgência, voltado 
para os R2. Aguardem!

Com aproximadamente 500 participantes principal-
mente dos 3 estados do sul, o SULBRA aconteceu de 9 a 
11 de junho, em Florianópolis, SC. O seu  ponto forte foi 
o ambiente descontraído com aprimoramento científi-
co e a integração social entre os participantes e pales-
trantes internacionais ( 2 da Alemanha, 1 da Colômbia 
e 1 dos EUA ). Segundo o presidente Henrique Ayzem-
berg, o evento estava inicialmente programado para 
abril de 2021 e necessitou ser transferido  duas vezes 
devido a restrições sanitárias impostas pela pandemia 
da COVID- 19. Toda a comissão organizadora agradece 
imensamente aos participantes,  palestrantes nacionais 
e internacionais  e todos aqueles que colaboraram com 
a realização deste evento que já possui uma tradição de 
44 anos.  Fica o sentimento de dever cumprido para as 
nossas regionais SBOT-SC , SBOT-PR e SBOT-RS“, ressal-
ta Henrique Ayzemberg.
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São Paulo
Referências da Ortopedia paulista são 
homenageados durante o 29º COTESP

Durante o 29° COTESP, realizado na cidade Campinas – 
São Paulo, nos dias 23 a 25 de junho de 2022, no EXPO 
Dom Pedro, os Professores Doutores Flavio Faloppa (Cirur-
gia da Mao), Olavo Pires de Camargo (Oncologia Ortopé-
dica), José Soares Hungria Neto (Traumatologia Ortopédi-
ca), Moises Cohen (Traumatologia Esportiva), Gilberto Luís 
Camanho (Cirurgia do Joelho) e Patrícia Fucs (Ortopedia 
Pediátrica) foram homenageados por importante contri-
buição a nossa Ortopedia paulista e nacional. Os homena-
geados apresentaram palestras com tema relevante a sua 
trajetória acadêmica e profissional.

O projeto Referências da Ortopedia Paulista 
Em 2020, o Dr. Sergio Rocha Piedade, então Editor da Re-
vista da SBOT-SP, coordenou uma série de entrevistas 
com colegas ortopedistas e traumatologistas, reconheci-
dos na sua área de atuação, que se destacaram no cenário 
estadual, nacional e internacional - chamado REFERÊNCI-
AS DA ORTOPEDIA PAULISTA. 

O projeto contou com a participação dos doutores Car-
los Henrique Fernandes, Eiffel Dobashi, Marcelo Tadeu 
Caieiro, Jorge Durgigan, a jornalista Bárbara Cheffer e a 
secretária da SBOT-SP, Dulce

“Embora realizadas no formato virtual, devido a pandemia da 
Covid-19, as entrevistas nos proporcionaram momentos ag-
radáveis e muito especiais, pois nossos convidados compar-
tilharam fatos relevantes que construíram e nortearam a sua 
trajetória acadêmica e profissional, assim como a boas histó-
rias, e o apoio da família ao longo de sua caminhada”, ressalta 
Sérgio Piedade.

Ao final das entrevistas, os convidados foram questionados 
sobre qual frase poderia definir melhor a sua carreira acadê-
mica e profissional ou projeto que gostaria de desenvolver. 
“Registar a história é fundamental, pois nos permite reconhe-
cer o trabalho e identificar a importante contribuição destes 
colegas para a nossa SBOT.

Assim como no esporte, somos todos movidos por desafios, 
lutamos por conquistas, perdemos e vencemos batalhas, nos 
fortalecemos e construímos o futuro! Convido a todos a visi-
tar o site da SBOT-São Paulo e assistir a série de entrevistas 
com nossos homenageados e ao mesmo tempo descobrir o 
time de futebol do coração de cada um”, finaliza Piedade. 

Confira a playlist completa no YouTube da SBOT-SP: 
https://bityli.com/NImiyx
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Maranhão
A integração dos Serviços de Ensino 

O encontro seguinte ocorreu no dia 13 de abril de 2022.
Diretoria SBOT-MA: Raul Frankllim de Carvalho Almeida, 
Thairon Mesquita Medeiros, Cesar Ricardo Simioni Cam-
pello, Bruno Chaves Costa Lobo Ferreira, Pedro Ferreira 
Rolim, Manfryni Freitas da Cunha Figueiredo, Roberto 
Cesar Teixeira Bringel e Sebastião Vieira de Morais. Co-
ordenador Residência HU-UFMA: Paulo Martins. Co-
ordenador Residência UDI: Hireno Guará. Coordenador 
Residência HTO: Francisco Baima.

O dia 9 de março de 2022 foi uma data especial para a Or-
topedia do Maranhão. Pela primeira vez, os três Serviços 
de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia de 
São Luís foram reunidos em uma noite de integração e tro-
ca de experiências entre os coordenadores das residên-
cias médicas, residentes e ortopedistas. Tivemos ainda a 
honrosa participação do representante do Hospital Sarah.

Na ocasião, além da aula teórica e discussão de casos, 
tivemos aula prática com treinamento dos princípios 
básicos de fixação das fraturas. O projeto foi batizado de 
Residência Integrada de Ortopedia e Traumatologia do 
Estado do Maranhão (RIOT-MA) e visa a educação conti-
nuada dos médicos em treinamento na especialidade de 
Ortopedia e Traumatologia do nosso estado. O evento foi 
transmitido pelo canal YouTube da SBOT-MA e está dis-
ponível para todos os interessados. 

A residência RIOT 2022 conta com oito módulos

No dia 9 de março, o RIOT-MA recebeu três serviços de 
residência em Ortopedia e Traumatologia de São Luís

Ceará
SBOT-CE inicia nova turma de Residência 
Integrada em Ortopedia e Traumatologia
No último mês de março, a Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia – Regional Ceará (SBOT-CE) inici-
ou mais uma Residência Integrada em Ortopedia e Trau-
matologia (RIOT). A formação dos novos especialistas é 
fruto da parceria da entidade com o Hospital Instituto Dr. 
José Frota (IJF), Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hos-
pital Albert Sabin (HIAS) e Hospital Universitário Walter 
Cantídio (HUWC).

A abertura da residência contou com a presença do pre-
sidente da SBOT-CE, Dr. Leonardo Drumond, da coorden-
adora da RIOT 2022, Dra. Ravenna Bessa, e outros reno-
mados professores: Dr. Ernane Osório e Dr. Réjelos Lira. 

A especialização tem oito módulos (ombro e cotovelo, 
joelho, coluna, quadril, punho e mão, pé e tornozelo e 
pediatria). Ao final, realiza-se o Teste de Especialista 

em Ortopedia e Traumatologia (TEOT). “Os serviços de 
residência vêm contribuindo para formar especialistas 
altamente capacitados para prestar uma assistência de 
qualidade e segura aos pacientes”, destacou o presiden-
te Leonardo Drumond. 



25 
Bahia 
SBOT-BA retoma os eventos presenciais 

lização permanente dos profissionais. É importante 
destacar que toda a programação está sendo cuidado-
samente preparada pela SBOT-BA para oferecer a todos 
os participantes discussões de alto nível científico.

Retomando os eventos presenciais após a pandemia de 
Covid-19, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – Regional Bahia vai realizar o primeiro deles, 
100% presencial, no mês de maio: o Simpósio SBOT-BA 
de Artroscopia e Trauma Desportivo. 

O evento, que acontecerá na sede da Associação Bahia-
na de Medicina (ABM), em Salvador, incluirá os seguin-
tes temas: artroscopia, cirurgia do ombro, cirurgia do 
joelho e lesões dos atletas. Os palestrantes convidados 
são: Prof. Dr. Benno Ejnisman, da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), e Prof. Dr. Camilo P. Helito, da 
Universidade de São Paulo (USP). 

O simpósio surgiu com o intuito de levar conhecimento 
de qualidade aos profissionais da Ortopedia e Trauma-
tologia, além de incentivar e contribuir com a atua-
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Distrito Federal 
SBOT-DF compartilha as novidades do mês
Neste mês, a SBOT Regional Distrito Federal (SBOT-DF) 
lança uma campanha de vídeo e texto em homenagem e 
apoio ao Movimento Maio Amarelo, movimento cujo ob-
jetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice 
de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Além 
da campanha, a regional oferece o curso teórico-prático 
de Cirurgia Artroscópica do Ombro, em parceria com o 
Instituto do Ombro DF e o Grupo Vertical Saúde. E para 
quem quiser se planejar com antecedência, no início do 
mês de junho será realizado em Brasília o Curso Itineran-
te da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Coto-
velo, com apoio da SBOT-DF e do Grupo Vertical Saúde. 
Para mais informações sobre estágios, cursos e congres-
sos, siga a regional no Instagram: @sbotdf.  Por fim, não 
poderíamos deixar de mencionar a Copa sem Dor, que 
ocorrerá no dia 28 de maio – com churrasco, futebol e 
muita diversão.
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Na foto, o presidente 
da SBOT Pará, 

Heribert Pidner,
 ladeado pelos

médicos e residentes
 participantes 
da 1ª Reunião 

Clínica Híbrida.

Pará 
SBOT-PA realiza reunião clínica híbrida

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – 
Regional Pará, conhecida pelos altos investimentos em 
inovação e por seus projetos de sucesso, segue viabili-
zando meios para manter a excelência na prestação de 
serviços aos seus associados. Pensando nisso, a SBOT 
Pará deu início a nova metodologia de Reunião Clínica, 
que desde o mês de março conta com a formatação hí-
brida, com palestrantes e mesa redonda, com médicos 
de fora da capital paraense.

Na primeira edição, em março, a palestra foi promovida 
pelo médico Jean Klay Machado, e teve a participação de 
médicos dos municípios de Paragominas (PA), Santarém 
(PA) e Altamira (PA). Já no mês de abril, a palestra foi do 
ex-presidente  da SBCJ e vice-presidente da SBRATE, 
Sérgio Canuto, com a participação de médicos do Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Estas ações 
conectam o Pará aos demais polos regionais, e propor-
cionam troca de conhecimento a todos os participantes. 
O evento ocorre na última semana de cada mês e conta 
com a presença de residentes.

Cirurgia do Ombro e Cotovelo 
Congressos de Ombro e Cotovelo celebram união 
das sociedades ortopédicas

os chilenos. No encerramento da programação, o presi-
dente da SBCOC, Dr. Luis Alfredo Gomez, foi homenage-
ado como membro da Sociedade Portuguesa de Ombro 
e Cotovelo. 

Clima de união. Este foi o resultado do Congresso Lu-
so-Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e do XIII 
Congresso Norte Nordeste de Ombro e Cotovelo, realiza-
dos entre 24 e 26 de março. Palestrantes, convidados e 
especialistas de todo o país se reuniram no Hotel Jatiúca, 
em Maceió (AL). O evento ainda contou com importantes 
cirurgiões de Portugal, que contribuíram para o alto nível 
de ambos os congressos. O evento científico ganha rele-
vância nacional por proporcionar atualização de temas 
de interesse dos especialistas no tratamento das lesões 
do membro superior, além de dar apoio aos profissionais 
que necessitam de referência prática.

A união das sociedades ortopédicas resultou na partici-
pação de 300 convidados, com mais de 60 profissionais 
de fora do Brasil, como os portugueses, os espanhóis e 

Homenagem ao presidente Luis Alfredo

Participantes do Congresso SBCOC
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Cirurgia da Mão
Exame para Título de Especialista em  
Cirurgia da Mão volta a ser presencial

Acompanhe todas as ações da SBCM no site: 
www.cirurgiadamao.org.br.

O Exame para Título de Especialista em Cirurgia da Mão, 
promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM), aconteceu nos dias 11 e 12 de março, no Hotel Es-
tanplaza International, em São Paulo. A atividade voltou 
a ocorrer de maneira presencial, após ser feita online em 
2021, em razão da pandemia de Covid-19. A prova, reali-
zada este ano por 59 candidatos, é mais uma das ações 
da Sociedade, que trabalha com empenho na constante 
evolução do especialista em Cirurgia da Mão. 

Em paralelo, a SBCM tem promovido lives com temas de 
grande importância para os associados – como a trans-
missão do dia 17 de março, com o tema Publicidade Efi-
caz e Ética na Medicina, ministrado pela advogada espe-
cializada em Direito Médico Palova Amisses. 

Exame para Título de Especialista em Cirurgia da Mão 
voltou a ocorrer de maneira presencial

Dor
A ABDOR apresenta os webinares de 2022
Webinar é um seminário online em vídeo, ao vivo, que 
permite a interação da audiência via chat. Acreditamos 
que a formação médica continuada é um instrumento 
que pode contribuir para que os colegas diagnostiquem 
e tratem com mais qualidade seus pacientes com dor. 
Entendemos que o avanço das doenças crônicas e dege-
nerativas levam à dor musculoesquelética, o que piora 
a qualidade de vida dos nossos pacientes. Os trauma-
tismos e as cirurgias causam dor aguda, que precisa ser 
corretamente tratada. E pensando nisso já dispomos de 
dez datas confirmadas, com temas e palestrantes defi-
nidos, e convidamos a todos para essa oportunidade de 
atualização científica. O primeiro webinar aconteceu no 
dia 7 de abril com o tema Dor Crônica e a apresentação 
do Dr. José Forni. O Comitê de Dor conta com datas es-
tabelecidas até 4 de julho de 2022, mas não se preocupe, 
em breve teremos datas para até o fim do ano. Todos os 
temas ofertados são gratuitos para todos os interessa-
dos, basta fazer a inscrição. 

Próximo Webinar do Comitê de Dor em parceria com 
a SBOT: 

04/07/2022– Curso de Dor para residentes apresenta o 
tema Procedimentos de Ultrassom na Coluna Vertebral, 
com coordenação do Dr. Edilson Machado e os debate-
dores Dr. Monroes José e Dr. Thiago Setti. Mantenha-se 
informado sobre datas, temas e locais de inscrição aces-
sando o site comitededor.com.br ou acompanhando 
nossas redes sociais @dorsbot. 

Os webinares são gravados e disponibilizados em nossa 
área de membros exclusivamente para os associados do 
Comitê. Portanto, inscreva-se. Gratuito para membros 
quites SBOT. Acompanhe e não perca essa oportunida-
de de atualização em Dor. A ABDOR ficará feliz em rece-
ber todos os amigos e parceiros nessas aulas de apren-
dizagem com grandes mestres da Dor.

https://cirurgiadamao.org.br/


28 
Cirurgia do Joelho 
18º CBCJ: a espera valeu a pena
Depois de tanta espera, nosso 18º CBCJ ficou na his-
tória! Não só porque estava lotado com quase 1.600 
inscritos, cheio de inovações, robótica, palestrantes 
renomados, mas porque foi a primeira vez, pós-pan-
demia, que pudemos estar juntos. E juntos somos 
mais fortes! 

Em quatro dias aprendemos, ensinamos e trocamos 
experiências numa programação científica que, em 17 
módulos, abordou todos os temas importantes da nossa 
especialidade, com a participação de mais de uma cente-
na de palestrantes brasileiros e internacionais, como Da-
vid Dejour e Michel Bonnin, de Lyon, Jin Goo Kim, da Co-
reia, além dos colegas da Slard, Manoel Mosquera (COL) 
e David Figueroa (CHI). Isso sem falar da participação 
virtual de oito franceses nos Highlights Jornada Lyonesa.

Houve ainda o Momento Curso do Joelho de Campinas, 
com aulas e um pouco da história do grupo. Na seção de 
temas livres, tivemos 72 trabalhos de apresentação oral 
de temas livres e 58 e-pôsteres. Tivemos 30 patrocinado-
res, sete atividades/simpósios extras organizadas pelos 
patrocinadores, incluindo uma participação memorável 
do craque Zico, que posou em mais de 600 fotos com os 
congressistas. 

Também realizamos nossa assembleia, quando foram 
prestadas as contas da Sociedade, eleita a nova diretoria 
para o próximo biênio – com Alan Mozella como presi-
dente em 2023 e Dr. Marcelo Kubota em 2024 – e apre-
sentados data e local do 19º CBCJ, que ocorrerá de 18 a 
20 de abril no Hotel Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro. 

Nossa gratidão a todos pelo sucesso do 18° CBCJ!

Diretoria SBCJ e Comissão Organizadora

A nova Diretoria eleita ficou composta por:

• Presidente 
Dr. Alan de Paula Mozella (RJ)

• Vice-presidente 
Dr. Marcelo Seiji Kubota (RJ)

• Primeiro-secretário 
Dr. Guilherme Nunes Zuppi (SP)

• Segundo-secretário 
Dr. Guilherme Moreira de Abreu (MG)

• Primeiro-tesoureiro 
Dr. Aloísio Reis Carneiro (BA)

• Segundo-tesoureiro 
Dr. Riccardo Gomes Gobbi (SP)

• Diretor Científico 
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr (RS)

• Vogal 
Dr. Luiz Gabriel Betoni Guglielmetti (SP)

• Suplente 
Dr. Nelson Hiroyuki Miyabe Ooka (RJ)

 
Delegados regionais:

• Sul 
Dr. Anderson Stiegemaier (Joinville/SC)

• São Paulo 
Dr. Gustavo Campos Constantino (Campinas/SP)

• Rio de Janeiro 
Dr. Rafael Erthal de Paula (Rio de Janeiro/RJ)

• Minas Gerais / Espiríto Santo 
Dr. Matheus Jacques Gonçalves (Belo Horizonte/MG)

• Nordeste 1 (BA/SE/AL) 
Dr. Francisco Carlos Gomes (Salvador/BA)

• Nordeste 2 (PE/PB/RN/CE/PI) 
Dr. Diego Pontes de Carvalho Pires (Recife/PE)

• Centro-Oeste 
Dr. Helder Rocha da Silva Araújo (Goiânia/GO)

• Norte 
Dr. Jonathas Costa Lopes (Boa Vista/RR).
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Quadril 
Reunião da diretoria da SBQ pauta preparação 
para o XX Congresso Brasileiro do Quadril

SBRATE 
Copa SBRATE acontece em 5 cidades brasileiras

A diretoria da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) 
reuniu-se, no dia 1º de abril, em preparação para o XX 
Congresso Brasileiro do Quadril, em 2023, que será pre-
sidido pelo Dr. Carlos Roberto Galia. Reconhecido como 
o maior evento brasileiro da especialidade, o CBQ 2023 
debaterá temas essenciais, reunindo palestrantes na-
cionais e internacionais.

Organizado pela Sociedade Brasileira de Artroscopia e 
Traumatologia Esportiva, a Copa SBRATE é uma oportuni-
dade de atualização no que há de mais moderno no aten-
dimento do trauma esportivo e de lesões ortopédicas. 

A ideia da Copa SBRATE nasceu durante uma reunião da 
Comissão Científica e foi prontamente aceita pela dire-
toria. Ela é baseada no sucesso dos congressos organi-

Retorno das atividades presenciais nos eventos

Em 2022, as atividades científicas da SBQ iniciaram com 
toda força, principalmente nos eventos das regionais, 
de modo presencial ou híbrido. Parte da diretoria da 
SBQ esteve presente no 2º Encontro da SBQ Regional 
Sul, realizado no sábado (02/04), em Caxias do Sul (RS). 

zados pelo Futebol Clube Barcelona, em seu estádio, 
no Camp Nou. “Com a ajuda dos nossos patrocinado-
res nacionais (Aché e Dermhalys), neste ano de Copa do 
Mundo realizaremos o evento em estádios de futebol de 
algumas cidades do Brasil, em uma atmosfera ligada ao 
futebol”, afirma Otaviano Oliveira Júnior, membro da Co-
missão Científica da SBRATE.

Acompanhe a programação da Copa SBRATE no 
site: www.sbrate.com.br/copa-sbrate

Com organização local do Dr. Márcio Valin, o encontro 
contou com apresentações e mesas-redondas sobre a 
ATQ primária. A programação social foi uma caracterís-
tica marcante, permitindo o reencontro da família SBQ.

https://sbrate.com.br/copa-sbrate/
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