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D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M A G E M

Há 38 anos cuidando da sua imagem

O futuro da medicina diagnóstica 
chegou no Ceará. 

Nova Ressonância Magnética da Clínica Trajano 
Almeida:

        3,0 Tesla de campo magnético
        multitransmissão de sinais
        16 canais.

O dobro de tecnologia para 
um melhor diagnóstico de 
seus exames.

Recém lançada na Europa pela Philips Healthcare, a RM Achieva 3,0 Tesla Tx 
(Multitransmissão) é considerada pelos especialistas o mais moderno equipamento 
do mercado internacional. Devido as suas características técnicas, produz imagens 
mais detalhadas o que proporciona um diagnóstico mais preciso, além de reduzir 
consideravelmente o tempo de exame.

É um prazer para a Clínica Trajano Almeida oferecer esta tecnologia aos cearenses.

Estacionamento gratuito e com manobristas.

Av. Dom Luis, 200 – Fortaleza/CE – Fone/Fax: 85 3066.7900 / 3066.7916
www.trajanoalmeida.com.br

Philips Achieva 3,0 Tesla Tx

Achieva 3,0 Tesla Tx
Multitransmissão

Transmissão Convencional

- Ressonância Magnética 1,5T e 3,0T;
- Tomografia Computadorizada Multislice;
- Mamografia Digital;
- Radiologia Digital;

- Videofluoroscopia da deglutição;
- Ultrassonografia com Doppler Colorido;
- Densitometria Óssea;
- Exames laboratoriais;

Serviços

RESP. TÉCNICO:
Dr. Trajano Almeida - CRM: 2002
Dr. José Joaquim Almeida - CRM: 3423

DO CEARÁ
3,0 TESLA

A PRIMEIRA

O  P O R  I M A G E M

ando da sua imagem

agnóstica

ética da Clínica Trajano 

ico

Philips Achieva 3,0 Tesla Tx

DO CEARÁ
3,0 TESLA

A PRIMEIRA



PALAVRA DO PRESIDENTE
Ao iniciar uma nova gestão para 

o biênio 2013-2014, sabemos que 
esta nova diretoria que assumiu em 
janeiro terá pela frente desafi os a se-
rem superados e a preservação das 
conquistas consolidadas. 

Daremos continuidade e apoio 
aos cursos de educação continuada 
buscando um maior envolvimento 
dos membros titulares e estimulan-
do a aproximação dos colegas não 
associados, e manteremos e apri-
moraremos o incentivo e a forma-
ção dos residentes da especialidade, 
tendo também como foco o espaço 
no mercado de trabalho.

Cabe ressaltar um papel extre-
mamente importante e premente da 
nossa SBOT-CE na valorização das 
lutas da defesa profi ssional no que 
tange a melhores condições de tra-
balho tanto na esfera pública como 
na privada, procurando estabelecer 
uma relação aberta e confi ável com 
as operadoras de saúde e emprega-

dores exigindo remunerações com-
patíveis e adequadas à importância 
do trabalho que nós ortopedistas 
desempenhamos para a sociedade.

Relevante se faz que busquemos 
também estreitar o convívio com 
os colegas que atuam fora da capi-
tal, procurando interiorizar nossas 
ações enquanto sociedade organi-
zada e entendendo as difi culdades 
pelas quais eles passam. Quem sabe 
com novos cursos de reciclagem nas 
regiões Norte e do Cariri, pois são 
reivindicações recorrentes. 

Teremos nos próximos dois anos 
os Congressos de Cirurgia do Pé 
e de Artroscopia/Traumatologia, 
em 2013, e de Cirurgia do Ombro 
e Cotovelo em 2014, assim 
como os eventos das Copas das 
Confederações e do Mundo que 
movimentarão de forma direta e 
indireta a SBOT-CE. Precisamos 
do apoio dos nossos colaboradores 
– laboratórios e empresas de mate-

rial ortopédico – para o custeio de 
nossa Sociedade, fazendo com que 
entendam quão precioso é o seu 
envolvimento em nossas atividades 
científi cas.

Portanto, entendemos que nosso 
papel à frente da SBOT-CE é o de 
estimular e aperfeiçoar a formação 
de nossos membros. Nossa bandei-
ra principal volta-se para a defesa 
profi ssional neste momento. 

Dr. Marcos Girão
20º Presidente da SBOT-CE
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A ortopedia da Santa Casa de 
Misericórdia de Fortaleza – que, 
durante anos, teve um papel impor-
tante na ortopedia cearense na for-
mação e aperfeiçoamento de profi s-
sionais bem como no atendimento 
ao público, principalmente os mais 
necessitados –, esteve, durante es-
ses últimos anos, quase parada em 
virtude das difi culdades de custeio 
para manter a ortopedia e princi-
palmente os procedimentos cirúrgi-
cos funcionando. Era praticamente 
um absurdo um setor que contava 
com perto de 35 leitos permanecer 
desativado diante das necessidades 
urgentes daqueles pacientes que pa-
decem há anos nas fi las esperando 
serem chamados para realizar seu 
tratamento cirúrgico.

Diante de tal situação iniciou-se 
um trabalho para o retorno do fun-
cionamento da clinica ortopédica, 
no qual a primeira providência foi 
credenciar a ortopedia em alta com-
plexidade: um processo trabalho-
so e demorado que conseguiu êxi-
to. Para tanto, a provedoria esteve 
sempre ao lado da ortopedia, prin-
cipalmente quando foi necessário  
adquiri arco cirúrgico, carro para 
videoartroscopia, mesa cirúrgica 
ortopédica e demais materiais que 
eram imprescindíveis.

Uma vez que a alta complexida-
de estava aprovada e publicada no 
Diário Ofi cial da União, passou-se 
a tentar viabilizar o funcionamento 
da ortopedia através de parcerias 
com as Secretarias de Saúde do Mu-
nicípio e do Estado. Um Contrato 
foi assinado com ambas para dar 
atendimento tanto aos pacientes 
da emergência do Instituto Doutor 
José Frota (IJF), bem como aqueles 
que aguardam nas fi las para a reali-
zação de cirurgias de alta complexi-
dade, contrato este que já se encon-
tra em vigor.

Contamos hoje com uma equipe 
de especialistas que darão suporte 
nesta fase inicial, principalmente 
nas enfermidades do quadril e jo-
elho, com a possibilidade de pos-
teriormente estendermos a outras 
subespecialidades. Esperamos que 
este seja apenas o início de um tra-
balho que abrirá um espaço para 
também auxiliar na formação aca-
dêmica de estudantes de Medicina 
na disciplina, eletivo e internato e 
quem sabe o embrião de uma nova 
residência medica, necessária devi-
do à demanda atual de formandos. 

A Santa Casa desta maneira cum-
pre o seu papel social e humanitá-
rio, não se excluindo da responsabi-
lidade de colaborar no atendimento 

a essas centenas de pacientes que 
estão aguardando a possibilidade 
de tratamento das suas enfermida-
des. Por outro lado, é fundamental 
a participação do Poder Público 
apoiando com toda a logística  que 
se faz precisa no  tratamento desses 
pacientes.

SANTA CASA DE FORTALEZA VOLTA A FAZER 
CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE

Dr. Marcelo Cortez
Chefe da Ortopedia da Santa Casa de 

Misericórdia de Fortaleza
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PROGRAMAÇÃO 
CIENTÍFICA DA 
SBOT-CE EM 
2013 JÁ ESTÁ 
DEFINIDA

Nos dias 05 e 06 de abril, a Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – Regional Ceará (SBOT-
-CE) vai iniciar sua programação de 
eventos científi cos de 2013 com o cur-
so de Artroscopia e Trauma Esportivo, 
a ser realizado na Faculdade Chritus, 
com palestras do Dr. Benno Ejnisman 
(SP) e do Dr. Paulo Lobo (DF).

Também estão programados o 
Curso de Trauma para os dias 07 e 08 
de junho, o Simpósio de Dor para 02 
e 03 de agosto e o curso de Recons-
trução Articular em 25 e 26 de ou-
tubro. Os locais e palestrantes ainda 
serão defi nidos.

Além dos eventos científi cos des-
tinados a todos os especialistas e re-
sidentes, a Residência Integrada em 
Ortopedia e Traumatologia (RIOT), 
comandada este ano pelo Dr. Diogo 
Rolim, já está com toda a sua progra-

mação defi nida. No dia 07 de março 
foi aplicada uma prova para avaliar o 
nível dos residentes. A abertura dos 
encontros semanais para preparação 
dos residentes para a prova de obten-
ção do Título de Especialista em Orto-
pedia e Traumatologia (TEOT) ocor-
reu no dia 12 de março com  um jantar 
no restaurante Sal e Brasa. Na ocasião, 
houve também sorteio de um livro. No 
dia 14 de dezembro vai ser realizado o 
tradicional simulado da RIOT.

“A RIOT virá como novidade com 
o reforço da perio-
dicidade das au-
las com ênfase na 
abordagem através 
de casos clínicos e 
atividades teórico-
-práticas. Além de 
incentivar a produ-
ção científi ca local”, 
explica Dr. Diogo.

Em 2013, Fortaleza recebe dois eventos de grande porte na especialidade da traumato-or-
topedia. Presidido pelo vice-presidente da SBOT-CE, Dr. Henrique César Temóteo Ribeiro, 
vai ser realizado, nos dias 2 a 4 de maio,  o 16° Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do 
Tornozelo e Pé na Fábrica de Negócios do Hotel Praia Centro. 

O local também receberá, entre os dias 21 e 24 de agosto, os participantes do Congresso 
Brasileiro de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. O evento vai ser presidido pelo décimo 
quinto presidente da SBOT-CE, Dr. Francisco Machado.

O XVII COTECE já está com 
data, local e temas defi nidos. 
A ser realizado no Hotel Seara 
nos dias 19, 20 e 21 de setembro, 
sob a presidência da Drª 
Jacinta Maria da Silva Prado, 
o evento vai ter como assuntos-
chave artroplastia, ortopedia 
no idoso e trauma ortopédico. A 
presidente dividiu com a SBOT-
CE em foco sua expectativa:

EVENTOS DE NÍVEL NACIONAL SERÃO 
REALIZADOS EM FORTALEZA ESTE ANO

Em dezessete edições, esta é a pri-
meira vez que o COTECE vai ser 
presidido por uma mulher. O que 
isto signifi ca para a senhora?

A SBOT, a Residência Integrada, o 
COTECE e tudo ligado à traumato-orto-
pedia faz parte da minha vida. Vejo a mi-
nha indicação para presidir o XVII CO-
TECE com muita naturalidade. Sempre 
fui muito bem recebida pelos ortopedis-
tas desde os tempos de médica residente 
e circulo entre meus colegas muito a von-
tade. Amo tudo o que se refere à SBOT. 
Amo meus mestres com respeito, meus 
colegas como irmãos e os mais jovens 
como fi lhos. Na SBOT estou sempre em 
casa. Vamos fazer um congresso cearense 
valorizando a defesa profi ssional e os te-
mas científi cos escolhidos como centrais, 
além de promover a parte social estrei-
tando as amizades.

O que levou à escolha dos temas do 
XVII COTECE?

Os temas centrais foram escolhidos 
juntamente com a Comissão Científi ca 
da SBOT-CE. São todos temas relevantes, 
focados no trauma ortopédico e no enve-
lhecimento da população brasileira.

Qual a expectativa para a edição 
deste ano?

Sou sempre muito otimista e espe-
ro um número recorde de participantes, 
sala de conferência lotada, excelentes te-
mas livres, mesas redondas nos moldes 
SBOT com muita participação da plateia 
e uma animada festa de encerramen-
to comemorando o Dia do Ortopedista. 
Para tanto, sei que conto com a colabora-
ção de muita gente.

ARTROPLASTIA, ORTOPEDIA NO IDOSO E TRAUMA 
ORTOPÉDICO SÃO TEMAS DO XVII COTECE
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Realizada no dia 24 de novem-
bro de 2012, no Salão Mar do La 
Maison Buffet, a festa de confra-
ternização anual da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia - Regional Ceará (SBOT-
CE) e da Cooperativa dos Médicos 
em Traumatologia e Ortopedia do 
Ceará (COOMTOCE) se destacou 
pelas homenagens.

Além da entrega da tradicio-
nal medalha da Ordem Cearense 
do Mérito em Ortopedia e Trau-
matologia à Drª Jacinta Maria da 
Silva Prado, ao Dr. Amâncio de 
Jesus Ferreira Costa e ao Dr. José 
Roberto Campos de Barros; e da 
menção honrosa da COOMTOCE 
ao Dr. Luiz Lopes Lima, houve ho-
menagem ainda ao Dr. Fernando 
Antônio Mendes Façanha Filho, 
pelo sucesso do XV Congresso 
Norte-Nordeste de Ortopedia e 
Traumatologia, e ao Dr. Valberto 

Barbosa Porto Filho, pelo empe-
nho como coordenador da Resi-
dência Integrada em Ortopedia e 
Traumatologia em 2012.

O agraciado pela COOMTOCE, 
Dr. Luiz Lopes Lima aproveitou 
a oportunidade e exaltou as mu-
lheres através de um tributo à sua 
companheira Tereza Fernandes 
Cavalcante e às esposas dos presi-
dentes da SBOT-CE, Karla Olivei-
ra, e da COOMTOCE, Patrícia Sou-
sa de Morais Tajra. A secretária da 
SBOT-CE, Elianice Teles também 
foi homenageada pela trabalho 
que desempenha na Sociedade.

Elmo Assis, do Grupo Elfa; 
Paulo Augusto, da Ortoplan; e 
João Araruna, do Laboratório Sa-
nofi  Aventis receberam placa em 
agradecimento ao apoio conce-
dido ao Programa de Reciclagem 
e Integração da SBOT-CE no ano 
de 2012. Na ocasião, foi realizada 

também a posse dos diretores elei-
tos para estar à frente da Socieda-
de no biênio 2013-2014.

A celebração foi animada pela 
banda Conexão Sul e por um con-
curso de dança, que premiou os 
melhores casais na pista: Dr. Hel-
ládio de Vasconcelos Ferreira Jú-
nior e senhora tiraram o primeiro 
lugar e o Dr. Fernando Landim e 
esposa, o segundo lugar. Ambos 
ganharam IPads oferecidos pela 
Ortoplan e pela Ortofor.

Para encerrar, houve ainda 
sorteio de brindes. O presidente 
da COOMTOCE, Dr. José Nami 
Jereissati, e Dr. Luiz Lopes Lima 
ganharam, respectivamente, uma 
mala e um aparelho de Blu-ray 
ofertados pela Unicred Fortale-
za. Dr. Luís Eduardo Callado foi 
sorteado com uma TV doada pelo 
Grupo Elfa.

FESTA ANUAL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS 
ORTOPEDISTAS É MARCADA POR HOMENAGENS
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XV CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA REÚNE ESPECIALISTAS

A SBOT-CE realizou, entre os 
dias 20 e 22 de setembro, no hotel 
Vila Galé, o XV Congresso Norte-
-Nordeste de Ortopedia e Trauma-
tologia. Realizado a cada dois anos, 
sendo considerado um dos maiores 
da especialidade no Brasil, o evento 
teve, entre os palestrantes convida-
dos, o Dr. André Pedrinelli, diretor 
do Centro Médico de Excelência da 
FIFA; o então presidente da SBOT 
Nacional, Dr. Geraldo Motta (RJ); 
o chefe do Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital do Tra-
balhador da Universidade Federal 
do Paraná, Dr. Marcelo Abagge; o 
então presidente da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia do Joelho, Dr. Ri-
cardo Cury (SP); o então presidente 
do Comitê ASAMI de Reconstrução 
e Alongamento Ósseo, Dr. Rubens 
Fichelli; o Professor Assistente do 
Departamento de Ortopedia da 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, Dr. Nel-
son Ono; e o chefe do Departamen-
to Médico do Atlético Paranaense, 
Dr. Edilson Thiele. Os temas cen-
trais do congresso foram: trauma-
tologia, doenças articulares e lesões 
no esporte.

Durante o evento, a SBOT-CE 
divulgou entre os participantes a 
campanha da SBOT Nacional re-
alizada em todo o país na Semana 
Nacional do Trânsito, que ocorre 
entre os dias 18 e 25 de setembro. 
O tema da ação foi Álcool X Dire-
ção: uma mistura que não combina! 
Com a distribuição de fôlderes e co-
locação de cartazes para promover 
a campanha, o objetivo foi sensibi-
lizar sobre a importância de nunca 
associar bebida alcoólica e direção. 
“Este congresso fi cou marcado na 
memória de todos – palestrantes e 
congressistas –, tanto por causa da 
programação, quanto pela campa-
nha contra a associação entre álco-
ol e direção. Desta forma, o evento 
cumpriu tanto uma função científi ca 
quanto social”, avalia o presidente 
do XV Congresso Norte-Nordeste 
de Ortopedia e Traumatologia, Dr. 
Fernando Façanha Filho.
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ELEIÇÃO 
No dia 21 de setembro, no Hotel 

Vila Galé, foi realizada, no encerra-
mento do congresso, a Assembleia 
Geral Ordinária para a eleição da di-
retoria e Conselho Fiscal do biênio 
2013/2014. Dr. Marcelo José Cortez 
Bezerra e Drª Jacinta Maria da Silva 
Prado fi caram responsáveis pela Co-
missão Eleitoral.

Na eleição a chapa única Parti-
cipação com União foi eleita com 
os seguintes membros: Dr. Marcos 
Antônio da Silva Girão, como pre-
sidente; Dr. Henrique César Temo-
teo Ribeiro, como vice-presidente; 
Dr. Tiago de Morais Gomes, como 
primeiro-secretário; Dr. Paulo Gior-
dano Baima Colares, como segun-
do-secretário; Dr. Hildemar Do-
mingos de Queiroz, como primeiro 
tesoureiro; Dr. Leonardo Heráclio 
do Carmo Araújo, como segundo 
tesoureiro. Na Comissão Científi ca: 
Dr. Davi Moshe Leopold Lopes, Dr. 
Fernando Antônio Mendes Façanha 
Filho e Dr. Renato Fernandes Fon-
tenele. Na Comissão de Ética: Dr. 
Antônio Carlos Delgado Sampaio, 
Dr. Valberto Barbosa Porto Filho e 
Dr. Vandick de Queiroz Germano. O 
Conselho Fiscal eleito foi: Dr. Ber-
trand Agra, Dr. Carlos Rômulo Mo-
rano Marques e Drª Jacinta Maria 
da Silva Prado como membros efeti-
vos e Drª Christine Maria Muniz Sil-
va, Dr. Fernando Landim Carrilho e 
Dr. Plínio Alves de Souza Oliveira, 
como membros suplentes.

Também no encerramento houve 
uma homenagem ao especialista ce-
arense radicado no Rio de Janeiro, 
Dr. José Edilberto Ramalho Leite. 
Ele deu nome ao prêmio do melhor 
Tema Livre, entregue ao trabalho 
Análise epidemiológica de óbitos de 
motociclistas em acidentes de trans-
porte. Ceará, do Projeto de Desen-
volvimento em Ortopedia e Trau-
matologia (PRODOT) da Faculdade 
de Medicina da Universidade Fe-
deral do Ceará (FAMED/UFC). A 
autoria do trabalho foi do Prof. Dr. 
Manuel Bomfi m Braga Júnior e dos 
estudantes de Medicina César Au-
gusto Lima da Silva, Carlos Augusto 
Belchior Bitencourt Júnior, Rafael 
Hortêncio Melo, Argos Queiroz Al-
ves de Souza, Max Muller Bezerra 
Mourão e Renan Teixeira Lobo.
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O número de motos no Ceará cres-
ce a cada dia. Isto não surpreende, 
pois se trata de um veículo de custo 
acessível, dimensões reduzidas e com 
deslocamento ágil, elemento impor-
tante, sobretudo nas grandes cidades 
que sofrem com os corriqueiros en-
garrafamentos. Segundo o DETRAN, 
há no Estado do Ceará 867.881 mo-
tos, sendo 675.662 motos no interior 
e 192.219 na capital. Apenas 158.116 
motociclistas são habilitados com 
a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), categoria A. Estes números 
são preocupantes visto que no Bra-
sil, enquanto 6% a 7% dos acidentes 
com automóveis produzem vítimas, 
naqueles envolvendo motos, esta pro-
porção oscila entre 61% e 82%, de 
acordo com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). O grupo 
etário mais comprometido se encon-
tra entre 15 e 39 anos.  

No período compreendido entre 
2002 e 2011, o número de motoci-
clistas mortos no trânsito cearense 

passou de 258 para 761, o que signi-
fi ca um aumento de 195%. No ano de 
2011, a estatística do DETRAN-CE re-
velou que, entre as vítimas fatais em 
acidentes no trânsito, 44,47% eram 
motoqueiros ou garupeiros. Entre as 
vítimas não fatais, com ferimentos de 
leves a graves, a proporção elevou-se 
a 60,45%. 

Vias inadequadas para a crescente 
utilização deste veículo e o desrespei-
to de que são vítimas em um trânsito 
desumanizado aumentam os riscos 
para os motociclistas. Contudo, mui-
tos desafi am as regras de trânsito e a 
própria sorte. São afoitos, negligentes 
com a legislação do trânsito, vítimas 
de sobrecarga de trabalho, fazem uso 
do álcool e/ou drogas psicoativas, 
sem se preocupar  com a gravidade 
dos traumatismos a que se encontram 
sujeitos. O capacete, um dos itens de 
segurança, nem sempre presente e de 
boa qualidade. É oportuno lembrar 
que nossa vulnerabilidade não se con-
centra apenas na cabeça, guardiã de 

uma porção nobre do organismo. Ela 
se estende por todo o corpo. Não há 
partes sem importância. As lesões em 
membros e no tronco também podem 
produzir grave incapacidade, tempo-
rária ou permanente, e até o óbito. Os 
motociclistas devem ser conscientiza-
dos quanto aos riscos a que se encon-
tram sujeitos, pela exposição de qual-
quer segmento corpóreo.  

Na tentativa de redução de aciden-
tes, é importante que os motociclistas 
utilizem capacete e roupas adequadas, 
evitem ziguezaguear nas rodovias, 
respeitem a velocidade, evitem subir 
nas calçadas ou realizar ultrapassa-
gens inseguras e não se arrisquem na 
perigosa combinação álcool e trânsi-
to. As leis de trânsito são benefícios 
criados para organização do tráfego 
e proteção da população. Quando 
obedecidas e associadas à cortesia no 
trânsito reduzem o número de víti-
mas, sobretudo aquelas mais vulnerá-
veis (motociclistas e pedestres). Nos-
sas estatísticas podem melhorar.

Fortaleza, 28/10/2012

Celina Côrte Pinheiro

MOTOCICLISTAS NO TRÂNSITO
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SBOT EM FOCO – Como foi o 
envolvimento do senhor com a 
SBOT-CE, ao voltar para Forta-
leza?
Dr. Nilo Dourado – A gente co-
meçou a se envolver com a SBOT-
-CE ao promover algumas reuni-
ões. Na época, a Regional não tinha 
nada, era solta total: não tinha sede, 
não tinha nada de secretaria, nada 
de assistência. 

SF – Vocês realizavam algum 
evento científi co?
Dr. Nilo – Os cursos, naquele pe-
ríodo, também eram muito raros. 
Sempre que tinha, por exemplo, era 
quando vinha algum colega meu e aí, 
às vezes, a gente encaixava, mas não 
organizadamente como está agora 
não. Lembro que o primeiro grande 
evento foi o Congresso Cearense de 
Ortopedia, que foi na minha gestão.

SF – O que os levou a realizar 
este Congresso?
Dr. Nilo – Era interessante para 
a região e para a gente melhorar a 
ortopedia cearense. Formamos um 
grupo: eu era o presidente, teve o 

Francisco Machado e o Lauro Cos-
me que também participaram do 
Congresso. Basicamente eles orga-
nizaram, eles me ajudaram bastante 
neste sentido.
Depois, ainda na minha gestão, eu 
consegui captar para cá, para For-
taleza, o Congresso Brasileiro. Foi 
o primeiro evento nacional realiza-
do aqui, em 1986. Nós trouxemos 
duas mil pessoas. Naquela época 
era muito, hoje não é nada. Mas 
naquela época, nós trouxemos para 
o Centro de Convenções duas mil 
pessoas. Foi um congresso bom, 
nós trouxemos uns 15 palestrantes 
estrangeiros. 
Daí em diante, vários congressos 
vieram para cá. Eu consegui captar 
também, aí já bem na frente, em 
1997, o Simpósio Internacional de 
Ortopedia Pediátrica.

SF – Com relação à evolução da 
SBOT-CE, que fato considera 
marcante para a entidade?
Dr. Nilo – Ter uma sede foi uma 
coisa muito boa, pois passamos a 
contar com um ponto de encon-

tro entre as pessoas, o que dá um 
apoio à organização dos eventos 
muito melhor. Outra coisa mar-
cante é, aqui acolá, a gente estar 
trazendo congressos de peso. Nós 
já recepcionamos dois Congressos 
da SBOT Nacional, dois de Ortope-
dia Pediátrica...

SF – Que avaliação faz da 
SBOT-CE hoje?
Dr. Nilo – Acho hoje a Regional 
muito organizada. Ela traz gran-
des benefícios para os residentes e 
a prova disso é que a maioria deles 
são aprovados na prova do Títu-
lo de Especialista em Ortopedia e 
Traumatologia (TEOT) da SBOT 
Nacional, que não é um exame fácil. 
Uma residente minha foi e disse que 
achou pior do que o vestibular. 
A Sociedade evoluiu muito. Hoje 
exige e promove muito a qualifi -
cação dos especialistas. Ela é uma 
das mais bem organizadas, tanto a 
Regional quando a Nacional. Esta 
sempre reuniu especialistas de 
grande capacidade, mas não tinha a 
estrutura que tem hoje, sendo uma 
sociedade de peso.

ENTREVISTA
DR. NILO  DOURADO

São mais de 30 anos dedicados à ortopedia, em especial, à pe-
diátrica. Dr. José Nilo Dourado foi o fundador do serviço no 
Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), onde passou 31 anos. 
Lá, também implantou a residência. 

Trabalhar na instituição foi uma escolha pensada. Era onde 
queria estar quando voltasse da residência no Hospital Sarah 
Kubitschek, em Brasília. Por isso, assim que chegou, já come-
çou a atuar no HIAS. A satisfação em atender crianças e o 
orgulho em ter atuado no hospital é público e notório. 

Na sua gestão como presidente da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia –Regional Ceará (SBOT-CE) no 
biênio 1984-1985, foi realizado o primeiro Congresso de Orto-
pedia local. O evento foi promovido em 1985 para que a ins-
tituição adquirisse experiência na organização de encontros 
científi cos maiores, já que, no ano seguinte, Fortaleza seria 
sede do XXV Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumato-
logia (CBOT), captado na sua gestão. Na época, muitas difi -
culdades foram vencidas. 

Com 33 anos de envolvimento com a ortopedia cearense, Dr. 
Nilo viu muitas evoluções: a da SBOT Nacional, a da SBOT-CE 
e a da especialidade como um todo. Ele divide um pouco dessa 
percepção com a SBOT-CE em foco na entrevista a seguir. 
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SF – O senhor participou da 
criação do serviço do Albert 
Sabin?
Dr. Nilo – Participei. Criei a resi-
dência de ortopedia no Sabin e criei 
a residência de ortopedia no Institu-
to Doutor José Frota (IJF). Por cau-
sa da minha experiência com a re-
sidência do Sarah Kubistchek, onde 
nós tínhamos 70 residentes, o Hen-
rique Mota, que era o coordenador 
médico do IJF, me chamou para a 
gente organizar a residência médica 
de lá. Era do Frotinha de Paranga-
ba, onde ainda hoje opero todas as 
quintas-feiras, quando recebi o con-
vite e fui para o IJF. 
Isto foi um marco, um grande passo 
porque a partir dela muitos colegas 
puderam aprender. Praticamente 
não havia residência aqui naquela 
época (tinha uma residência num 
hospital particular). Aí o Henrique 
me chamou e nós fomos lá e orga-
nizamos e, logo depois, eu criei a do 
Albert Sabin.

SF – Foi fácil montar a resi-
dência?
Dr. Nilo – Foi. Não tivemos muitas 
difi culdades não. Depois de algum 
tempo, o Ministério da Saúde exigiu 
muito, mas porque deveria mesmo, 
para melhorar a residência. Tinha 
que ter o título de especialista, entre 
outras coisas. As próprias condições 
físicas dos hospitais eram exigidas, 
o que era bom para a gente, benefi -
ciava todos nós.

SF – O senhor participou tam-
bém da criação da Residên-

cia Integrada em Ortopedia e 
Traumatologia (RIOT). Como 
foi esta integração?
Dr. Nilo – Nós sentimos a necessi-
dade de fazer uma residência inte-
grada de ortopedia porque uma aula 
que eu desse abrangeria um horror 
de gente e não uma meia dúzia ou 
quatro ou cinco. Daí se tornava 
menos trabalho e mais união, mais 
progresso. 
Os nossos residentes rodam e isso 
é muito importante. A RIOT serviu 
até como modelo para outros es-
tados que viram, exatamente, essa 
importância da união, do engrande-
cimento da residência sem grandes 
sacrifícios.

SF – Como é hoje o serviço da 
residência do HIAS? 
Dr. Nilo – O serviço de residência 
no Sabin hoje evoluiu muito. O Al-
bert Sabin, em termos de ortopedia 
pediátrica, é o melhor, não tenho 
nem dúvida, além de ser o único. É o 
melhor porque a gente fazia uma or-
topedia de bom nível e a gente, por 
exemplo, em algumas patologias 
como osteogênese imperfeita, nós 
éramos referência do Norte-Nor-
deste. Até da Bahia, de João Pessoa, 
de Manaus e de Belém vinha gente. 
Foram criados, em cinco capitais, 
centros responsáveis pelo atendi-
mento de osteogênese imperfeita na 
região e o Albert Sabin é um deles. 
E o nosso foi um dos primeiras até. 

SF – Os serviços de ortopedia 
sofrem muito  hoje por causa 
das fi las. Lá também é assim?
Dr. Nilo – Criança com pé torto eu 
acho que nunca se negou um aten-
dimento. Mudaram o sistema de 
saúde agora e você tem que ir para 
a Prefeitura e entrar em uma fi la. 
Em determinado ponto, acho isso 
um absurdo. O que eu fazia era o 
seguinte: o Governo pagava para 
eu atender 16 pacientes no Albert 
Sabin e eu não atendia menos de 
40. Quer dizer, era prejuízo para o 
hospital, mas gratifi cante para mim, 
porque eu atendia e resolvia o pro-
blema das crianças, mas não havia 
essa contrapartida.  
Fazem-se muitas cirurgias no Albert 
Sabin, mas a fi la de espera ainda é 
muito grande. É lógico que não se 
deixava nenhuma urgência, mas 

houve pacientes que fi caram aguar-
dando 3, 4 anos por uma cirurgia. 
Acho isso imoral.
O pior é que existem patologias que 
se você não operar hoje pode fi car 
certo de que este paciente vai ser 
um defi ciente amanhã e defi ciente 
permanente, para viver às custas 
do Governo. A prevenção que faz 
na infância é muito mais rentável, 
até economicamente, do que você 
tratar futuramente dando uma mi-
galha de uma aposentadoria ou de 
um benefício.

SF – Como o senhor vê hoje a 
questão da ortopedia e da trau-
matologia? 
Dr. Nilo – A Ortopedia melhorou 
muito. Embora o médico tenha que 
continuar sempre melhorando. O 
médico tem que se dedicar mais. Ele 
não vive só de exames laboratoriais: 
tem que examinar, tem que, como a 
gente costuma falar, tirar o esmalte 
das unhas. Tem que meter a mão, 
ver o paciente, examinar. Porque o 
exame clínico é incomparavelmente 
melhor do exame de imagem. 
Mas esta realidade é uma consequ-
ência da modernização porque se 
você hoje não pedir uma ressonân-
cia magnética, o paciente mesmo 
diz que quer fazer uma. Metade das 
ressonâncias que chegam aqui não 
valem nada porque a gente não trata 
radiografi a, a gente não trata resso-
nância, a gente trata o paciente. Se a 
ressonância coincidir com a queixa 
do paciente, aí tudo bem.

O médico tem 
que se dedicar 
mais. Ele não 

vive só de exames 
laboratoriais: tem 
que examinar, tem 
que, como a gente 

costuma falar, 
tirar o esmalte 

das unhas.

A Sociedade 
evoluiu muito. 

Hoje exige e 
promove muito a 
qualifi cação dos 
especialistas. Ela 
é uma das mais 

bem organizadas, 
tanto a Regional 

quando a 
Nacional.
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O chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Geral de Fortaleza 
(HGF), o ortopedista Dr. Manuel Joaquim Diógenes Teixeira, par-
ticipou, entre os dias 20 e 22 de setembro, do 10th Congress of the 
European Hip Society (décima edição do Congresso Europeu de 
Quadril) no Milan Marriott Hotel, em Milão, Itália.

Promovido a cada dois anos pela European Hip Society – EHS 
(Sociedade Europeia de Quadril), o evento congrega os maiores 
nomes da cirurgia do quadril no mundo. Neste último encontro, 
foram apresentados 274 temas livres, divididos em 29 seções; e 163 
pôsteres. Além disso, foram realizados 10 simpósios, quatro con-
ferências de revisão e vários cursos com tópicos que variaram da 
ortopedia pediátrica até a cirurgia do quadril em idosos, com foco 
especial para cirurgia conservadora.

DR. MANUEL JOAQUIM 
DIÓGENES TEIXEIRA 

PARTICIPA DE CONGRESSO 
EUROPEU DE QUADRIL

As pesquisas realizadas no Servi-
ço de Ortopedia do Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio (HUWC) da 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal do Ceará (FAMED/ 
UFC) são destaque novamente na 
literatura científi ca internacional. 

O artigo “As Características dos 
Mecanorreceptores no Quadril Ar-
trósico” (The Characteristics of the 
Mechanoreceptors in Arthrosis 
Hip), resultado de uma análise re-
alizada pelo ortopedista e médico 

do exercício e do esporte Dr. Miguel 
Ricardo Barbosa Moraes, foi pu-
blicado no Journal of Orthopaedic 
Surgery and Research, revista de 
Hong Kong com versão americana. 
A pesquisa foi realizada no Labora-
tório de Cirurgia Experimental (La-
bcex) da UFC. Os pacientes que con-
cordaram em fazer parte do estudo 
foram operados no Pronto Socorro 
Acidentados e no HUWC.

O trabalho contou com a orien-
tação da Drª. Maria Luzete Costa e 

do Prof. Dr. José Alberto Dias Lei-
te e com a participação direta dos 
médicos Dr. José Newton Macedo, 
Drª. Mariana Luíza Bezerra, Drª. 
Mariana Gonçalves de Santana e 
Dr. Vagnaldo Fechine. A relevância 
clínica da pesquisa é contribuir para 
o entendimento do défi cit proprio-
ceptivo que ocorre na artrose, as-
sim como em outras enfermidades 
ortopédicas. Uma conquista para 
que novas investigações científi cas 
sejam realizadas por outros pesqui-
sadores do mundo.

ARTIGO DE AUTORIA DO DR. 
MIGUEL RICARDO BARBOSA 
MORAES É PUBLICADO EM 
REVISTA DE HONG KONG

Mi l d P f D J é Alb t Di L i

RESEARCH ARTICLE

Open Access

The characteristics of
the mechanoreceptors

of

the hip with arthrosis

Miguel RB Moraes
*, Maria LC Cavalcante

*, José AD Leite, José N Macedo, Marianna LB Sampaio,

Vagnaldo F Jamacaru and Mariana G Santana

Abstract

Mechanoreceptors
have been extensively studied in different joints a

nd distinct signals t
hat convey proprioceptive

information to the cortex. Several c
linical reports ha

ve established a link between the number of

mechanoreceptors
and a deficient proprio

ceptive system; however, little
or no literature suggest concen

tration of

mechanoreceptors
might be affected by hip arthrosis. The purpose of this study is first to determine the existence

of mechanoreceptors
and free nerve endings in the hip joint and to distinguish between their conditions:

those

with arthrosis and without arthrosi
s. Samples of 45 male hips were analyzed: 30 taken from patients with arthrosis

that were submitted to total arthroplast
y and 15 taken from male cadavers withou

t arthrosis. The patients’ ages

ranged from 38 to75 years (average 56.5) and the cadavers’ ages r
anged from 21 to 50 years (average 35.5). The

capsule, labrum, and femoral head ligament tissues were
obtained during the arthroplasty procedure from 30

patients with arthrosis and from 15 male cadavers. The tissue was cut into fragments of around 3 mm. Each

fragment was then immediately stained with gold chloride 1% solution and divided into sections of 6 μm

thickness. The Mann-Whitney test was used for two groups and the ANOVA, Friedman and Kruskal-Wallis tests for

more than two groups. Results s
how the mechanoreceptors

(Pacini, Ruffini an
d Golgi corpuscles

) and free nerve

endings are present in the capsule, femoral head ligament, and labrum of the hip joint. When all the densities of

the nerve endings were examined with regard to those with arthrosis and those without arthrosi
s, the

mechanoreceptors
of cadavers with

out arthrosis we
re found to be more pronounced and an increase in free nerve

endings could be observed (p = 0.0082). Further
studies, especial

ly electrophysiolog
ical studies, nee

d to be carried

out to clarify the functions of the
mechanoreceptors

in the joints.

Background

The proprioceptive
system preserves the integrity and

stabilizes the joints. It includ
es peripheral mechanore-

ceptors that de
tect distinct sig

nals and convey the pro-

prioceptive information to the cortex. These
afferent

and efferent feedbac
k systems help to improve coordina-

tion of movement and posture thus prevent injurie
s

from occurring. This
function represents the first line of

action taken by the mechanorecepto
rs and free nerve

endings with regard to the ligament, muscle joints, and

capsules [1,2].

In 1874, Rauber b
ecame the first scientist to

identify

the Pacini corpusc
le in the human capsule [3]. Since

then, mechanoreceptor
s have been extensively studied in

different joints
[4-14]. However, only a few investigators

have carried out comparative studies of the concentra-

tion of mechanoreceptor
s in the hip [15-17]. A correla-

tion of the number of nerve endings and the deficit of

the proprioceptive
system has been found in joint dis-

eases. The performance of the proprioceptive
system

affects joint sta
bility and can be a contributory cause of

lesion of the cartilage [10,12,18,19].

This study has identified and quantified the mechan-

oreceptors and free nerve endings in the femoral head

ligament, labrum, and capsule joint. These structures

serve to stabilize hip joints. The density was measured

and compared in 30 arthrosis and 15 normal hips joints.

The morphological fea
tures were based on Freeman and

Wyke’s classificati
on [20]. This resea

rch has a significant

clinical applicat
ion because proprioceptive

training plays

an important role in the prevention and treatment of

orthopedic lesions.* Corresponden
ce: miguelbm@secrel.com.br; luzete6@hot

mail.com
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edições do evento esportivo. Além 
dele, o especialista Dr. Francisco 
Valmir Fernandes também conse-
guiu uma boa colocação, fi cando em 
terceiro lugar na faixa etária 40-44 
também no percurso de 8km da ca-
tegoria Médico e Cooperado Mascu-
lino, com o tempo de 35’10”.

DR. SAULO RABELO LIMA VERDE
VENCE CORRIDA PELA SEXTA VEZ 
CONSECUTIVA

Pela sexta vez, o traumato-or-
topedista Dr. Saulo Rabelo Lima 
Verde venceu a Corrida Unimed 
Fortaleza no percurso de 8 km da 
categoria Médico e Cooperado Mas-
culino, com o tempo de 27’43”, con-
sagrando-se o vencedor de todas as 

Em sua sexta edição, o evento 
contou pela primeira vez com a par-
ceria da Unicred Fortaleza. A Corri-
da Unimed Unicred Fortaleza 2012 
foi promovida na Avenida Beira 
Mar no dia 21 de outubro dentro das 
comemorações do Dia do Médico, 
celebrado no dia 18. Mais de 1.200 
pessoas participaram da competi-
ção, que já faz parte do calendário 
esportivo da capital cearense com 
o objetivo de estimular a prática de 
exercícios físicos.

O segundo secretário da Socieda-
de Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – Regional Ceará (SBOT-
-CE), Dr. Hildemar Domingos de 
Queiroz, ganhou medalha de prata 
na categoria sênior branca, peso 

leve, do Campeonato Pan-america-
no de Jiu-Jítsu Esportivo 2012, or-
ganizado pela Confederação Brasi-
leira de Jiu-jítsu Esportivo (CBJJE). 
A disputa ocorreu entre os dias 19 e 
21 de outubro, em São Paulo.

DR. HILDEMAR DOMINGOS DE 
QUEIROZ É VICE-CAMPEÃO PAN-
AMERICANO SÊNIOR DE JIU-JISTSU 
ESPORTIVO 2012
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Traumato-ortopedista e presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores/Regional Ceará 
(Sobrames/CE), Drª Celina Côrte 
Pinheiro recebeu Menção Honrosa 
por sua participação no concurso 
literário do XXIV Congresso Nacio-
nal da Sociedade Brasileira de Mé-
dicos Escritores. 

Realizado nos dias 11 a 13 de ou-
tubro, no Bourbon Curitiba Conven-
tion Hotel, em Curitiba-PR, o con-
curso, de temática livre e com três 
categorias (prosa, poesia e trovas), 
previa, anteriormente, apenas o pri-
meiro lugar para cada gênero. Os 
trabalhos foram julgados pela Aca-
demia Paranaense de Letras (APL), 
pela Academia Paranaense de Poe-
sia (APP) e pela União Brasileira de 
Trovadores (UBT). 

No primeiro dia, os textos eram 
lidos pelos próprios autores para 
apreciação dos participantes. Drª 
Celina Côrte Pinheiro participou 
com três textos em prosa, com exce-
lente repercussão e uma reação bas-
tante calorosa do público presente. 

DRª CELINA CÔRTE PINHEIRO
RECEBE MENÇÃO HONROSA

EM CONGRESSO NACIONAL DA SOBRAMES

Oito residentes do Ceará foram 
aprovados no 42° exame que a So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT Nacional) re-
aliza anualmente para assegurar a 
qualidade do atendimento realizado 
por um traumato-ortopedista com o 
Título de Especialista em Ortopedia 
e Traumatologia (TEOT). 

São eles: Dr. Caio Goiana Memó-
ria, Dr. Carlos Alberto Viana Filho, 
Dr. Celso Antonio Mendes Coimbra, 
Dr. Francisco Felipe Araujo Costa, 
Dr. Ismael Pontes Moura, Dr. Lan-
dsteiner Clares Alves, Dr. Pedro 
Wisley Sampaio Hardy, Dr. Rafael 

Patrocínio de Paula Costa. A prova 
foi aplicada nos dias 10 a 12 de ja-
neiro em Campinas - SP.

Um deles, o Dr. Landsteiner Cla-
res Alves, quando era R3 do Institu-
to Doutor José Frota (IJF), já havia 
obtido sucesso no Teste para Avalia-
ção dos Residentes em Ortopedia, 
TARO, da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia - SBOT 
Nacional, realizado em 8 de agosto 
de 2012: ele tirou a nota mais alta 
do país, juntamente com outro R3 
de Minas Gerais.

Aplicado anualmente para, em 
média, 1.500 residentes dos três 

anos de residência de todos os Ser-
viços credenciados pela SBOT, o 
TARO tem por objetivo avaliar o 
aproveitamento dos candidatos a 
ortopedistas no atendimento aos 
pacientes, no diagnóstico, na con-
sulta clínica, no conhecimento geral 
e na capacidade de trabalhar num 
campo multiprofi ssional. Com ele, a 
Comissão de Ensino e Treinamento 
(CET) da SBOT Nacional pode ava-
liar a evolução dos residentes em 
seus três anos de treinamento e até 
avaliar o Serviço. Em 2013, a aplica-
ção do TARO completa 20 anos.

RESIDENTES SÃO APROVADOS NO EXAME 
PARA OBTENÇÃO DO TEOT

Por conta disso, os organizadores 
do evento decidiram outorgar a ela 
uma menção honrosa, não prevista 
no regulamento. O texto seleciona-
do para a outorga intitula-se “De 

família”. O fato causou grande satis-
fação à autora, pois a escolha partiu 
do público presente, para ela bem 
mais signifi cativa e especial que a 
seleção feita pelos membros da APL.
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