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Há 40 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;

- Radiologia Digital;
- Densitometria Óssea;

Serviços

DO CEARÁ
3,0 TESLA

A PRIMEIRA

Mais qualidade , conforto e rapidez

RESP. TÉCNICO:
Resp. técnico  Dr. Trajano Almeida  CRM 2002 - RQE 6353
Resp. técnico  Dr. José Joaquim Almeida  CRM 3423 - RQE 6260
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Palavra do Presidente
A Sociedade Brasileira de Ortope-

dia e Traumatologia – Regional Ceará 
(SBOT-CE) presta um serviço importan-
te para a comunidade através daqueles 
que desempenham a especialidade no 
estado. Ciente desta responsabilidade, a 
preocupação de toda a diretoria em pro-
mover a atualização do ortopedista cea-
rense através de cursos e do Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia do Estado 
do Ceará (COTECE) é constante.

Neste primeiro ano em que estamos 
à frente da Sociedade, o balanço a res-
peito de encontros científi cos é positivo, 
uma vez que recebemos dois grandes 
eventos nacionais: o 16º Congresso Bra-
sileiro de Medicina e Cirurgia do Torno-
zelo e Pé e o II Congresso Brasileiro de 
Artroscopia e Traumatologia do Espor-
te. Contamos também com um Curso 
Itinerante de Fixação Externa, promo-
vido pelo Comitê ASAMI – Reconstru-
ção e Alongamento Ósseo da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-
gia (SBOT Nacional); um curso do Pro-
grama de Educação Continuada (PEC) 
da SBOT Nacional sobre Afecção Dege-
nerativa da Coluna; e a II Jornada Itine-
rante de Quadril, realizada pela Socie-

dade Brasileira de Quadril. Todos estes 
cursos contaram com o apoio logístico e 
estrutural da nossa Regional.

Além de todos estes eventos, orga-
nizamos e realizamos o curso de Ar-
troscopia e Trauma Esportivo e o XVII 
COTECE. De forma pioneira, no aspecto 
sociorrecreativo, promovemos este ano 
um torneio de tênis, a Copa SBOT-CE/ 
Mobility de Tênis, que teve por objetivo 
incentivar a prática de uma atividade 
esportiva entre os especialistas e a con-
fraternização dos participantes. Nosso 
objetivo é dar continuidade a este proje-
to com a promoção de eventos de outras 
modalidades, como futebol e vôlei, por 
exemplo.

Este ano, a Residência Integrada 
em Ortopedia e Traumatologia (RIOT) 
continuou, apoiada pela SBOT-CE, com 
suas atividades na preparação dos resi-
dentes. Entre eles, estão os que se sub-
meterão ao 43º Exame para obtenção 
do Título de Especialista em Ortopedia 
e Traumatologia (TEOT 2014). Espera-
mos que todos tenham sucesso no teste 
a ser realizado em janeiro, o que mais 
uma vez comprovará a qualidade da 
formação dos especialistas pelos nossos 
serviços.

A falta de colaboração de antigos 
parceiros e a presença cada vez menor 
dos especialistas nos eventos promovi-
dos pela SBOT-CE enfraquecem o seu 
papel no fomento da qualifi cação dos 
ortopedistas, o que torna desafi ante a 
atuação da entidade para o futuro. Em 
2014, esperamos fortalecer a Regional 
e, para isto, contamos com o apoio de 
todos os especialistas, rumo a uma So-
ciedade unida e inabalável.

Aproveito a oportunidade e desejo 
um Feliz Natal e Próspero 2014 a todos!

Dr. Marcos Girão
20º Presidente da SBOT-CE
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Dr. Fernando Façanha Filho, Dr. José Roberto Campos de Barros e Dr. Marcos Girão

Dr. Fernando Façanha Filho, Dr. Marcelo Girão, Dr. Renato 
Fontenele, Dr. Marcos Girão, Dr. Sá Júnior e Dr. Maximiliano 
Porto

Dr. Marcelo Girão Dr. Marcelo Girão e Talita Montenegro (Sanofi )

Dr. Renato Fontenele e João Araruna (Sanofi )

Dr. Maximiliano Porto, Dr. Renato Fontenele, João Araruna 
(Sanofi ), Dr. Marcos Girão, Talita Montenegro (Sanofi ), Dr. 
Fernando Façanha Filho e Dr. Marcelo Girão

Dr. Marcelo Girão, Marcelinho e Dr. Bruno Nogueira

Dr. Maximiliano Porto com os pais, Dra. Ana Clara e Dr. 
Thales Porto

Dr. Renato FonteneleTroféus Copa SBOT-CE Mobility de Tênis 2013

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia – Regional Ceará (SBOT-
CE) realizou nos dias 09 e 10 de agosto, 
com o apoio da Sanofi , a Copa SBOT-CE/ 
Mobility de Tênis 2013.

Promovido na Open Tennis Academia, 
o torneio contou com a participação de 
nove especialistas inscritos nas modali-
dades individual e dupla.

Na categoria de duplas, o primeiro 
lugar fi cou com o Dr. Fernando Façanha 
Filho e com o presidente da SBOT-CE, Dr. 
Marcos Girão e o segundo lugar, com o Dr. 
Leonardo Quental e o Dr. Marcelo Girão.

O Dr. Maximiliano Porto tirou o pri-
meiro lugar na categoria individual. No se-
gundo lugar fi cou o Dr. Renato Fontenele. 
O evento foi encerrado com um churrasco 
de confraternização.

Ortopedistas participam de Torneio de Tênis 
promovido pela SBOT-CE
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No ano em que a capital cearen-
se foi uma das sedes da Copa das 
Confederações, a Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia 
– Regional Ceará (SBOT-CE) abriu 
sua programação científi ca, nos dias 
5 e 6 de abril, promovendo curso de 
Artroscopia e Trauma Esportivo no 
auditório do Campus Parque Ecoló-
gico da Faculdade Christus. 

Com o apoio da Ortoplan e da 
Locmed Hospitalar, o evento foi 

coordenado pelo 2º tesoureiro da 
SBOT-CE, Dr. Leonardo Heráclio, 
e pelo coordenador da Residência 
Integrada em Ortopedia e Trauma-
tologia (RIOT) em 2013, Dr. Diogo 
Rolim. As palestras foram proferi-
das pelo 1º secretário da Sociedade 
Brasileira de Artroscopia e Trau-
matologia do Esporte (SBRATE), 
Dr. Paulo Lobo Júnior (DF), e pelo 
presidente da SBRATE, Dr. Benno 
Ejnisman.

Nas aulas foram abordados as-
suntos como lesão do músculo pei-
toral maior em atletas; reconstrução 
multiligamentar do joelho; como li-
dar com os enxertos; luxação acro-
mioclavicular em atletas; tendino-
patia patelar; primeiro episódio da 
instabilidade do ombro; prevenção 
da lesão do LCA; ciências básicas 
nas lesões do manguito rotador; e 
microfraturas na lesão osteocondral 
do joelho.

Curso de Artroscopia e Trauma Esportivo 
inicia programação científi ca da SBOT-CE em 2013

Dr. Diego Lima, Dr. Rui Colares, Dra. Christine Muniz e Dr. 
Manuel Diógenes

Dr. Francisco Machado, Dr. Diogo Rolim, Dr. Leonardo 
Heráclio, Dr. Marcos Girão, Dr. Hildemar Queiroz, Dr. Benno 
Ejnisman e Dr. Paulo Lobo Júnior

Dr. Andrade Neto, Dr. Robson Alves, Dr. André Silveira, Dr. 
Paulo Renan, Dr. Luís Sombra, Dr. Sidnei Torres, Dr. Daniel 
Gomes, Dr. Bruno Nogueira, Dr. Gustavo Pires, Dr. Marcos 

Girão, Dr. Benno Ejnisman, Dr. Paulo Lobo Júnior, Dr. Diego 
Lima, Dr. Daniel Miná e Dr. Diogo Rolim

Fortaleza recebeu, no dia 13 de 
julho, curso com o tema “Afecção 
Degenerativa da Coluna: técnicas 
de fusão versus não fusão”. A capi-
tal cearense foi a primeira a receber 
um dos nove cursos promovidos no 
país pela SBOT Nacional através do 
PEC Regionais - Programa de Edu-

cação Continuada da SBOT. Cada 
encontro do PEC Regionais teve a 
duração de quatro horas nas quais 
foram abordados temas atuais com 
a discussão de casos. 

O curso, realizado no Quality 
Hotel, contou com a presença de 
membros associados e médicos re-

sidentes. As palestras foram profe-
ridas pelo Dr. Guilherme Colares 
(CE), que falou sobre coluna cervi-
cal e coluna lombar; e pelo Dr. Cris-
tiano Magalhães Menezes (MG), 
que tratou sobre o que há de novo 
nas técnicas de fusão da coluna

Dr. Cristiano Magalhães Menezes e Dr. Guilherme Colares, palestrantes do curso

Curso sobre Afecção Degenerativa da Coluna 
é promovido pela SBOT Nacional em Fortaleza

Dr. Ronaldo Aragão, Dr. Marcos Girão, Dr. Guilherme Colares, Dr. Cristiano Menezes, Dr. 
Robson Alves e Dr. Ronaldo Silva
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No dia 31 de agosto, especialistas 
e residentes em ortopedia e trauma-
tologia participaram do   Curso Itine-
rante sobre Fixadores Externos reali-
zado no Ponta Mar Hotel pelo Comitê 
ASAMI – Reconstrução e Alongamen-
to Ósseo da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT 
Nacional).

Promovido em parceria com a 
Baumer, o curso tratou do tema “Fi-
xadores Externos como tratamento 
defi nitivo em casos de fraturas, corre-
ções de deformidades, alongamentos 
ósseos, deformidades congênitas e se-
quelas de fraturas”.

As aulas foram ministradas pelo Dr. 
Fábio Lucas Rodrigues e pelo 1º secre-
tário do Comitê ASAMI, Dr. Marcus 
Aurélio Preti. Nelas, foram abordados 
os seguintes assuntos: princípios bási-
cos dos fi xadores externos (princípios 
de instalação; broca; pino; monta-
gens); indicações do uso do fi xador ex-
terno; fi xador externo transarticular; 
corredores de segurança; controle de 
danos; fi xador externo monoplanar na 
tíbia e no fêmur; fi xação externa em 
membros superiores e da pelve; prin-
cípios de instalação do fi xador externo 
circular; fi xador externo de membro 
superior – úmero; pelve; e o que não 
fazer na fi xação externa.

Comitê ASAMI promove Curso Itinerante de 
Fixação Externa em Fortaleza

Dr. Marcus Preti e Dr. Luiz Lopes Dr. Henrique Bastos e Dr. Gilmar Lima

Dr. Juvêncio Castro, Dr. Marcus Petri, Dra. Janete e Dr. 
Hildemar Queiroz

Dr. Marcus Preti, Kátia Regina de Jesus (ASAMI) e Dr. Fábio 
Lucas Rodrigues

Dr. Leandro Augusto do Rêgo, Dr. Paulo Elyel Ponte e Dr. 
Marcelo Patriota Filho
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Fortaleza recebe II Jornada Itinerante de Quadril 
Norte-Nordeste

Com o objetivo de promover o intercâmbio 
de experiências e de trazer soluções para o dia 
a dia dos especialistas, a Sociedade Brasileira 
de Quadril (SBQ) realizou nos dias 19 e 20 de 
junho a II Jornada Itinerante de Quadril Nor-
te-Nordeste no Hotel Gran Marquise.

Com palestras do Dr. Emerson Honda 
(SP) e do Dr. Sérgio Delmonte (RJ), o even-
to coordenado pelo presidente da Regional 
Norte-Nordeste da SBQ, Dr. Robson Alves, 
contou com 60 participantes que assistiram a 
aulas que trataram de artroplastia primária, 
infecção, revisão de artroplastia e cirurgias 
preservadoras.

O encerramento foi marcado por show do 
comediante Zé Modesto e uma feijoada.

A II Jornada Itinerante de Quadril 
Norte-Nordeste contemplou de forma 
muito adequada os temas mais impor-
tantes para atualização dos colegas 
que fazem a especialidade de quadril 
e para corroborar com a formação dos 
nossos residentes. Dr Emerson Hon-
da (SP) e Dr Sérgio Delmonte (RJ) fo-
ram muito sábios em suas palestras, 
por entenderem que existe uma pro-
cura atual por objetividade e aprendi-
zado baseado em casos clínicos. 

Tivemos o cuidado de dividir os 
temas nos seguintes módulos: Artro-
plastia primária, Infecção, Revisão de 
artroplastia, Evitando complicações 
no Trauma e Cirurgias preservadoras. 
Em conjunto com os representantes 
locais e regionais Dr. Tiago Gomes 
(CE), Dr. Marcos Girão (CE), Dr. 
Francisco Machado (CE), Dr. Ronaldo 
Silva (CE), Dr. Manuel Diógenes (CE), 
Dr. Cláudio Marques (PE) e Dr. Raul 
Lins (PE), aproveitamos a oportuni-
dade de transmitirmos a mensagem 

de forma prática e simples, com o que 
realmente importa, sobretudo para 
benefi ciar nossos pacientes. O even-
to também foi proveitoso para defi nir 
aspectos importantes sobre o Con-
gresso Brasileiro de Quadril e sobre 
a formação da chapa para concorrer 
na eleição para o biênio 2014-2015. 
Gostaríamos de agradecer, em nome 
da Sociedade Brasileira de Quadril, a 
participação signifi cativa dos residen-
tes, que certamente tiveram contato 
com o que há de mais relevante den-
tro da especialidade, o que, sem dú-
vida, estimulará alguns a abraçarem a 
área de atuação.

A Jornada Itinerante de Quadril 
Norte-Nordeste deve continuar nos 
próximos anos, com três cidades di-
ferentes recebendo o evento no mes-
mo ano, sendo provavelmente nas 
três principais capitais em relação ao 
número de especialistas em quadril: 
Fortaleza, Recife e Salvador.

Finalmente, gostaria de agradecer 
muito às empresas Richard’s Medical, 
Ortogênese, Orthoserv, AGF Medical 
e Boehringer Ingelheim pelo apoio 
fi nanceiro e pela exposição dos ma-
teriais disponíveis localmente, bem 
como ao humorista Zé Modesto, que 
brilhou como o palestrante fi nal do 
evento, muito nos alegrando e dei-
xando uma sensação de satisfação 
completa com toda a Jornada.

II Jornada Itinerante de Quadril Norte-Nordeste

Dr. Robson Alves
Presidente da Sociedade Brasileira 

de Quadril – Regional Norte-Nordeste

Dr. Emerson Honda, Dr. Robson Alves e Dr. Sérgio Delmonte
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Os acidentes de trânsito têm ocu-
pado repetidamente a mídia em nos-
so país. O tema é sempre oportuno, 
pois milhares de vidas são ceifadas 
anualmente, bem mais do que nas 
guerras. No Ceará, não é diferente 
e, entre as vítimas, encontram-se 
os pedestres, em segundo lugar nas 
estatísticas relativas aos aciden-
tes. Vários fatores estão envolvidos 
como: aspectos culturais (hábito 
de andar na rodovia); calçadas ir-
regulares e inseguras ou ocupadas 
por veículos obrigando o pedestre a 
utilizar a rodovia; falta de educação 
do pedestre em relação às regras de 
trânsito; falta de respeito e gentileza 
por parte dos condutores, negligen-
tes em relação à direção defensiva; 
velocidades excessivas; falta de me-
didas protetivas para os pedestres 
de responsabilidade da engenharia 
de tráfego etc.

Em 2012, o DETRAN-CE con-
tabilizou 413 pedestres mortos no 
trânsito, correspondendo a 17,19% 
entre os óbitos. Acima deste valor, 
apenas os motociclistas que cor-

responderam a 36,91%. De janeiro 
a setembro de 2013, já foram con-
tabilizados 736 atropelamentos de 
pedestres, o que corresponde a uma 
média de três ao dia. A vulnerabili-
dade do pedestre não pode ser su-
bestimada. Seu corpo encontra-se 
totalmente exposto à violência no 
trânsito. O risco de morte do pedes-
tre atropelado aumenta conforme a 
velocidade do veículo que o atinge. 
Aos 40 km/h, o risco de morte é de 
30%, eleva-se a 85% aos 60 km/h e 
é praticamente 100% aos 80 km/h. 
A intervenção da engenharia de trá-
fego é importante, contudo, a edu-
cação no trânsito, de motoristas e 
pedestres, é fundamental. Embora 
a responsabilidade do atropelamen-
to possa ser atribuída, em algumas 
situações, ao próprio pedestre, te-
mos que considerar sua fragilida-
de natural. Assim, é importante a 
conscientização dos motoristas de 
diferentes veículos, automotores ou 
não, em relação à direção defensiva. 
Sejamos menos afoitos e mais gentis 
no trânsito, respeitando a fragilida-

de das pessoas que caminham nas 
ruas. Sem cordialidade e respeito 
no trânsito, em pouco tempo, uma 
verdadeira guerrilha estará instala-
da, com estatísticas cada vez mais 
assustadoras. 

Acidentes com pedestres

Celina Côrte Pinheiro
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Dr. Luiz Lopes, Dr. Emerson Honda, Dr. José Tomaz de Lima, Dr. Samuel Magalhães, Dr. Marcos Girão, Dr. Thiago Aguiar, 
Dr. Robson Alves, Dr. Cláudio Martins

Dr. Cydnei Freitas, Dr. Ciro Cid, Dr. Orlando Jorge Cavalcante, 
Dr. Paulo Sérgio Moreira da Rocha

Dr. Fernando Façanha Filho, Dr. Maximiano Chaves e Dr. 
José Vasconcelos

Dr. Diogo Rolim, Dra. Jacinta Prado e Dr. Andrade Neto Dra. Jacinta Prado e Dr. Sá Júnior

Marcado por eventos científi -
cos de grande peso, o ano de 2013 
tinha que ser encerrado também 
com um encontro de fundamental 
importância para a atualização de 
conhecimento dos especialistas cea-
renses: o Congresso de Ortopedia e 
Traumatologia do Estado do Ceará 
(COTECE).

Em sua décima sétima edição, 
o maior evento científi co realizado 
anualmente pela Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatolo-
gia – Regional Ceará (SBOT-CE) 
promoveu a troca de experiências 
e a confraternização entre os espe-
cialistas. Com 210 participantes, o 
XVII COTECE contou com aulas de 
palestrantes locais com reconheci-
da experiência e de outros estados, 
como o Dr. Eduardo Benegas (SP), 
o Dr. Emerson Kiyoshi Honda (SP), 
o Dr. João Matheus Guimarães 

(RJ) e o Dr. Luiz Antônio Munhoz 
da Cunha (PR). Os temas escolhi-
dos foram aqueles que mais dizem 
respeito à realidade de trabalho dos 
ortopedistas, como o trauma orto-
pédico, a artroplastia e a ortopedia 
no idoso.

Como em todos os anos, durante o 
evento foram eleitos os especialistas 
a serem homenageados na tradicio-
nal festa de fi m de ano da ortopedia 
cearense, promovida pela SBOT-CE 
juntamente com a Cooperativa dos 
Médicos em Traumatologia e Orto-
pedia do Ceará (COOMTOCE): o Dr. 
Agripino Rodrigues Gomes Maga-
lhães e o Dr. Francisco José Sales de 
Vasconcelos vão receber a medalha 
da Ordem Cearense do Mérito em 
Ortopedia e Traumatologia; e o Dr. 
Miguel Ricardo Barbosa Moraes vai 
ser laureado com a menção honrosa 
da COOMTOCE. 

O Prof. José Alberto Dias Leite 
foi homenageado na cerimônia de 
encerramento do Congresso. O prê-
mio de melhor trabalho de Tema 
Livre no XVII COTECE levou seu 
nome e foi entregue ao Dr. Francis-
co Andrade Neto, autor do trabalho 
“O uso da endoprótese não conven-
cional: experiência de 14 anos”, que 
também é de autoria do Dr. Manuel 
Joaquim Diógenes Teixeira, do 
Dr. Leonardo Heráclio do Carmo 
Araújo, do Dr. Samuel Magalhães 
da Silva e do Dr. Rômulo Pedroza 
Pinheiro.

A programação social do Con-
gresso foi garantida com uma feijo-
ada de encerramento com música ao 
vivo da banda “De blues em quan-
do”, liderada pelo especialista Dr. 
Diogo Farias.

XVII COTECE encerra programação científi ca 
da SBOT-CE

Dr. Tiago Gomes, Dr. Manuel Diógenes, Dr. João Paulo 
Linhares, Dr. Emerson Honda, Dr. Robson Alves, Dr. Roberto 

Bruno e Dr. Ronaldo Silva
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Dr. Rodrigo Linhares, Dr. Manoel Augusto, Dr. Robson Alves 
e Dr. Márcio Castelo

Dr. Max Wendell, Dr. Robson Alves, Dr. Jackcirlei Aragão e 
Dr. Tiago Gomes

Dr. Adson Costa, Dr. Sá Júnior, Dr. Eduardo Benegas, Dr. 
Renato Fontenele e Dr. Augusto Tadeu Barros

Dr. Hildemar Queiroz, Dr. Júlio César Chagas e Cavalcante, 
Dr. José Roberto Campos de Barros, Dr. Flavio Henrique 
Macedo, Dra. Jacinta Prado, Dr. Petronio Sampaio, Dr. 
Leonardo Heráclio, Dr. Marcos Girão, Dr. Vandick Germano 
e Dr. Aurélio Leitão

Dr. Ciro Cid, Dr. Luiz Moura, Dr. José Tomaz de Lima e Dr. 
Rui Colares

Dr. Nilo Dourado, Dr. Luis Antônio Munhoz da Cunha, Dr. 
José Alberto Dias Leite, Dr. Paulo Colares e Dr. Davi Moshe

Dr. Rildo Cruz, Dr. Tadeu Leandro, Dr. Idbal Lisboa e Dr. 
Antônio Estanislau

Dra. Andressa Rocha, Dra. Luciana Lima, Dr. Robson Alves, 
Dr. Eduardo Guedes e Dr. Leonardo Drumond

Dr. Parente Júnior, Dr. André Quental e Dr. Andrey Quental

Dr. João Bosco, Dr. Leonardo Drumond, Dr. João Matheus, 
Dr. Maximiano Chaves, Dr. Frederico Machado, Dr. 
Clodoaldo Duarte, Dr. Juvêncio Costa, Dr. Valberto Barbosa 
e Dr. Tiago Gomes

Dr. Sângelo Abreu, Dra. Jacinta Prado, Dr. João Bosco, 
Dr. Marcos Girão, Dr. Frederico Machado, Dr. Juvêncio de 
Castro, Dr. Luiz Lopes, Dr. Marcos Prado e Dr. Francisco 
Machado

Dr. Judas Tadeu Nóbrega, Dr. Bruno Nogueira e Dr. 
Francisco Machado

Dr. João Estanislau recebe prêmio das mãos do Dr. 
Henrique César Ribeiro e do Dr. Marcos Girão

Dra. Janaína Leite, Dr. José Alberto Dias Leite, Dra. Aglais 
Leite e Dr. José Alberto Dias Leite Filho

Dr. Marcos Girão, Dra. Jacinta Prado e Dr. João Matheus



11- CE

EXPOSITORESEXPOSITORES

Equipe Ortogênese

Equipe Shopping Prohospital

Equipe Ortofor

Stand da Boehringer Ingelheim com a presença dos 
especialistas Dr. Cassio Murilo, Dr. Rainerio Soéjima, Dr. 
Waydson Basilio, Dr. Narziso Flores, Dr. Marcos Aurélio 
Lacerda e Dr. Petronio Sampaio

Equipe Ello

Equipe Grupo ELFA

Equipe AGF Medical com os especialistas Dr. Manuel 
Diógenes, Dr. Aurélio Leitão e Dr. Andrade Neto

Equipe Ortoplan

Ari Nogueira, da Livraria Livro Norte

Equipe Locmed Hospitalar

Equipe Mundipharma com a Dra. Jacinta Prado

Equipe Sanofi  com o Dr. Ronaldo Aragão

Verenna Barbosa, da Servier, com os especialistas Dr. Idbal 
Lisboa, Dr. José Sales Sobrinho, Dr. Ciro Cid, Dr. Tadeu 
Leandro, Dr. Nilo Dourado e Dr. Miguel Moraes

Equipe Ortocárdio com o Dr. Henrique César Ribeiro

Equipe Apsen
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Especialistas em ortopedia e 
traumatologia de todo o país partici-
param, entre os dias dias 21 e 24 de 
agosto, do II Congresso Brasileiro 
de Artroscopia e Traumatologia do 
Esporte (CBRATE), promovido pela 
Sociedade Brasileira de Artroscopia e 
Traumatologia do Esporte (SBRATE) 
na Fábrica de Negócios do Hotel Praia 
Centro. 

O evento foi presidido pelo trau-
mato-ortopedista cearense e 15º pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia – Regio-
nal Ceará (SBOT-CE), Dr. Francisco 
Machado. Com mais de 500 partici-
pantes, ele contou com palestras que 
abordaram assuntos como instabili-
dade patelar; reabilitação; atletas da 
terceira idade; instabilidade e quadril 
do atleta; hérnia de disco lombar; fra-
tura por estresse da tíbia do corredor; 
lesão muscular; prevenção de lesão na 
corrida de rua; e critérios de retorno 
ao esporte.

Houve ainda um curso paralelo 
sobre reabilitação voltado somente 
para fi sioterapeutas e um curso pré-
-congresso que abordou as “Emergên-
cias Médicas no Futebol”. Foram rea-
lizados também cursos sobre “Lesões 
Comuns do Membro Superior na Aca-
demia”; “Lesões Comuns no Futebol”; 
e “Reabilitação no Esporte”, que teve 
diferentes módulos, com aulas sobre 
avanços na reabilitação no esporte, 
reabilitação nas afecções do joelho, 
ombro do arremessador e tratamento 
das lesões no esporte. 

As aulas foram proferidas por es-
pecialistas de destaque nacional e 
internacional. Entre eles, o médico 

fi siatra presidente do Isokinetic Me-
dical Group, localizado em Bolonha, 
na Itália, e uma das 24 instituições 
credenciadas como Centro Médico de 
Excelência da FIFA em todo o mun-
do, Dr. Stefano Della Villa; o médico 
da Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF) e da Seleção Brasileira, Dr. 
José Luis Runco; o médico da Confe-
deração Brasileira de Futebol de Sa-
lão (CBFS), Dr. André Pedrinelli; e o 
presidente da International Society of 
Arthroscopy, Knee Surgery and Or-
thopaedic Sports Medicine (ISAKOS), 
que é a Sociedade Mundial de Artros-
copia, Cirurgia do Joelho e Trauma 
Desportivo, Dr. Moises Cohen.

Além de toda esta programação, 
especialistas locais puderam partici-
par ainda de um curso pré-congresso 
de Medicina do Exercício e do Espor-
te e Diagnóstico por Imagens. Co-
ordenado pelo ortopedista cearense 
especialista em Medicina do Espor-
te, Dr. Miguel Moraes, ele foi reali-
zado no dia 20 de agosto na sede da 
SBOT-CE. Com palestras de fi siotera-
peutas, educadores físicos e especia-
listas em radiologia e em ortopedia e 
traumatologia, as aulas abordaram a 
Medicina do Esporte e o diagnóstico 
por imagem e tratamento de diferen-
tes lesões no esporte.

A abertura do evento foi marcada 
pelo lançamento do livro “Guia de 
Perguntas e Respostas em Ortope-
dia e Traumatologia”, editado pelos 
traumato-ortopedistas Dr. Francisco 
Machado, Dr. Henrique Mota Neto e 
Prof. Dr. Manuel Bomfi m Braga Jú-
nior. Esta é a segunda obra produzida 
pelo Projeto de Desenvolvimento em 

Ortopedia e Traumatologia – Prodot. 
Contemplando todas as subespeciali-
dades da traumato-ortopedia, o livro 
tem o objetivo de ser uma fonte de 
consulta rápida para acadêmicos de 
Medicina, facilitando tanto no apren-
dizado para as provas da disciplina na 
Faculdade como nas de concursos da 
especialidade. 

TARDE ESPORTIVA
Na programação social, o evento 

contou com uma tarde esportiva na 
quinta-feira, dia 22. Nela, os parti-
cipantes tiveram a oportunidade de 
praticar atividades físicas, como jo-
gar tênis na Open Tennis Academia; 
vôlei, beach tennis e realizar treina-
mento funcional na Barraca de Praia 
Itapariká; e competir em partidas de 
futebol no estádio Castelão, opção 
preferida entre os especialistas. O dia 
terminou com a tradicional Noite do 
Caranguejo de Fortaleza. Já a festa de 
encerramento foi realizada no Pirata 
Bar com um arraiá fora de época.

O presidente do Congresso, Dr. 
Francisco Machado, que também é 
o 15º presidente da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia 
– Regional Ceará (SBOT-CE), avalia 
que o II CBRATE contemplou tudo o 
que um evento científi co costuma ter 
e foi além: “A prática de atividades 
físicas não poderia faltar em um Con-
gresso sobre trauma do esporte. Os 
participantes têm que viver também a 
experiência de seus pacientes atletas 
e, com a tarde esportiva, acreditamos 
que o evento foi completo, garantindo 
o seu sucesso”, afi rmou.

II Congresso de Artroscopia e Traumatologia 
do Esporte aborda principais lesões decorrentes da 
prática esportiva
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Dr. Paulo Lobo, Dr. Espregueira Mendes, Dr. Michael Simoni, Dr. Benno Ejnismann, presidente da SBRATE, Dr. Francisco 
Machado, presidente do CBRATE, Dr. Fernando Façanha, Dr. Élson Miranda e Profª Marcia Maria Machado, Pró-Reitora de 
Extensão da Universidade Federal do Ceará

Cardiologista Dr. Marco Foltran, Dr. Marcos Girão, 
presidente da SBOT-CE, Dr. Efraim Kramer, Dr. André 
Pedrinelli, Dr. Flávio Henrique Macedo e Dr. Fernando 
Façanha

Dr. Henrique Mota e Dr. Manuel Bomfi m Dr. Henrique Marques, Dr. Hildemar Queiroz e Dr. Thiago 
Cavalcanti

Dr. Élson Miranda e Ana Helena Miranda e Lirete 
Machado e Dr. Francisco Machado

Dr. Pierre Júnior e Dr. Marcelo Cortez Dr. Rafael Leitão e Dr. Diogo Rolim Dr. Gabriel Cabral, Dr. Hildemar Queiroz, Dr. José Roberto 
Campos de Barros, Elianice Teles e Dr. João Bosco

Ortopedista Dr. Miguel Moraes, educador físico Dr. 
Adriano Loureiro, ortopedistas Dra. Maria Luzete Costa e 
Dr. José Roberto Campos de Barros, e fi sioterapeutas Dr. 
Pedro Lima e Dr. Rodrigo Oliveira

Dr. Bruno Batista, Dr. Hildemar Queiroz, Dr. Sá Júnior, Dr. 
Bruno Nogueira e Dr. Marcos Girão

Radiologista Dr. Rodrigo Luna, ortopedista Dr. Henrique 
Bastos, ortopedista Dr. Miguel Moraes, radiologista Dr. 
Jaílson Lopes e ortopedista Dr. Antônio Colares

Dr. Tiago Lima Sousa e Dr. Henrique César Ribeiro
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16° Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia do Tornozelo e Pé bate recorde de 
especialistas inscritos

Faltou cadeira. Com 527 espe-
cialistas, recorde de ortopedistas 
inscritos, o auditório do 16º Con-
gresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia do Tornozelo e Pé não 
teve como acomodar todos os pre-
sentes nas primeiras palestras do 
dia de abertura do evento. A falta 
lugares para sentar aparentemen-
te não incomodou e alguns par-
ticipantes assistiram às aulas em 
pé até a hora do intervalo, quando 
foi possível levar mais assentos ao 
local. 

Maior evento científi co da Asso-
ciação Brasileira de Medicina e Ci-
rurgia do  Tornozelo e Pé (ABTPé), 

o 16º Congresso Brasileiro de Me-
dicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé 
foi promovido entre os dias 2 e 4 
de maio, na Fábrica de Negócios do 
Hotel Praia Centro, em Fortaleza. 

“A participação surpreendente 
dos especialistas muito nos alegrou 
devido à dedicação que tivemos ao 
organizar o evento. Esta resposta 
é uma confi rmação de que trilha-
mos o caminho certo e contar com 
a participação ativa de todos os 
membros titulares da ABTPé aqui 
no Ceará na organização do Con-
gresso foi imprescindível para o 
seu sucesso”, afi rmou o seu presi-
dente, Dr. Henrique César Temó-

teo Ribeiro, que é ainda vice-pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia – Re-
gional Ceará (SBOT-CE).

O evento, que abordou o trata-
mento das principais enfermida-
des que se desenvolvem nos pés e 
tornozelos, contou com palestras 
de especialistas de experiência 
e capacitação reconhecidas, que 
abordaram temas de relevante 
interesse para a especialidade em 
debates científi cos de alto nível. 

Além de especialistas de desta-
que na ortopedia brasileira, entre 
os conferencistas convidados esta-
vam o editor da revista Foot and 
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Dr. Amâncio Costa e Dr. Josafá Fernandes Dr. Cláudio Karan, Dr. Bruno Botelho e Dr. Paulo Colares

Dr. Diego Lima, Dr. Daniel Gomes, Dr. Márcio Castelo, Dr. 
André Silveira, Dr. Paulo Renan, Dr. Filipe Ribeiro, Dr. José 
Frota e Dr. Sidnei Torres

Dr. Luiz Holanda e Dr. Leonardo Quental

Dr. Henrique César Ribeiro, Dr. Paulo Colares, Dr. Helládio 
Vasconcelos, Dr. Marco Afonso, Dr. José Sales Sobrinho

Dr. José Tomaz de Lima, Dr. Mark Easly, Dr. Adam Budgen, 
Dr. Henrique César Ribeiro e Dr. David Thordarson

Dr. Davi Moshe, Dr. Bruno Botelho, Dr. Cláudio Karan, Dr. 
Paulo Colares e Dr. José Alberto Dias Leite

Dr. José Tomaz de Lima e Dr. Josafá Fernandes

Dr. José Tomaz de Lima, Dr. Marco Afonso, Dr. Amâncio 
Costa, Dr. Francisco Machado, Dr. Marcos Girão e Dr. 
Francisco Daniel

Dr. Francisco Machado, Dr. Marcos Girão, Dr. José Sales 
Sobrinho e Dr. José Alberto Dias Leite

Ankle International e professor de 
cirurgia ortopédica da University 
of Southern Califórnia, Dr. David 
B. Thordarson (EUA); o professor 
assistente de cirurgia ortopédica 
da Duke University Medical Cen-
ter, Dr. Mark E. Easley (EUA); e 
o professor de cirurgia traumato-
-ortopédica da Universidade de 
Salerno e chefe do Orthopaedic 
Sports Foot and Ankle Surgery 
Service nos Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos em Londres 2012, Dr. 
Nicola Maffulli (UK).

Para encerrar o Congresso, mo-
mento de confraternização entre 
os participantes: um arraiá ante-
cipado com apresentação de qua-
drilha junina coroou o sucesso do 
evento. A festa de encerramento, 
promovida no Pirata Bar, foi mar-
cada por muito forró e animação.
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Empenhado em instalar um 
banco de tecidos músculo esque-
léticos no Ceará, o primeiro se-
cretário da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia – 
Regional Ceará (SBOT-CE), Dr. 
Tiago de Morais Gomes, partici-
pou, nos dias 25 e 26 de junho, do 
I Fórum Nacional de Bancos de 
Tecidos Músculo Esqueléticos re-

alizado pelo Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (Into), 
órgão do Ministério da Saúde, no 
Rio de Janeiro. 

Com o objetivo de aumentar o 
número de doações e melhorar a 
gestão do processo de captação e 
processamento de tecidos múscu-
los esqueléticos no país – como os-
sos, meniscos, tendões e ligamen-

tos –, o evento promoveu a troca 
de experiências e a integração das 
ações de bancos de tecidos creden-
ciados pelo Ministério da Saúde.

Dr. Tiago de Morais Gomes participa do 
I Fórum Nacional de Tecidos

Dr. Aurélio Frota Leitão Júnior, Dr. Gustavo Maurício de 
Azevedo Pires, Dr. Marcelo José Cortez Bezerra e Dr. Michael 
Yury Farias de Sá participaram, entre os dias 12 e 16 de maio, 
do 9th Biennial ISAKOS Congress, Congresso da International 
Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports 
Medicine (ISAKOS), que é a Sociedade Mundial de Artroscopia, 
Cirurgia do Joelho e Trauma Desportivo. 

O evento, realizado no Metro Toronto Convention Center, 
em Toronto, no Canadá, contou com mais de 3.200 participan-
tes, entre cirurgiões ortopédicos, residentes, fi sioterapeutas, 
profi ssionais da área de saúde e organizadores.

Ortopedistas cearenses participam 
do Congresso da ISAKOS

No dia 25 de abril, o ortope-
dista especialista em Medicina 
do Esporte, Dr. Mauro Katsumi 
Fuziki, lançou o livro “Corrida de 
Rua: Fisiologia, Treinamentos e 

Lesões”, no Hotel Luzeiros. A obra 
é direcionada a profi ssionais de 
medicina, educação física, fi siote-
rapia e nutrição envolvidos com o 
assunto.

Segundo ele, 
no início, o obje-
tivo era publicar 
um estudo sobre 
as lesões que afe-
tavam os corre-
dores, mas, como 
estas estão muito 
relacionadas a 
erros de treina-
mento, foi neces-
sário entender os 
seus diferentes 
tipos e objetivos. 
“Percebi a neces-

sidade de reunir todos estes con-
ceitos em um livro e assim nasceu 
a sua ideia. Espero contribuir de 
algum modo para os apreciadores 
deste maravilhoso mundo da cor-
rida de rua”, declara o autor.

Esta é a terceira publicação de 
um especialista associado à So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia – Regional Ceará 
(SBOT-CE) na área de medicina 
esportiva.

O primeiro, “Histórias de um 
ex-obeso”, foi lançado, em 2002, 
pelo Dr. Flavio Henrique Macedo 
Pinto. Em 2010, Dr. José Roberto 
Campos de Barros lançou “Medi-
cina do Esporte para iniciantes e 
atletas”.

Dr. Mauro Katsumi Fuziki lança livro sobre corrida de rua

Dr. Gustavo Pires, Dr. Aurélio Leitão e Dr. Marcelo Cortez

Dr. Tiago Gomes com o Dr. Paulo Alencar e o Dr. Paulo Silva

Dr. Marcus Strozberg, Dr. José Roberto Campos de Barros, Dra. Maria Luzete Costa, Dr. 
Miguel Moraes, Dr. Mauro Katsumi Fuziki, Dr. Marcos Girão, Dr. José Jorge, Dr. Flávio 
Henrique Macedo e Dr. Márcio Castelo
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Realizado nos dias 11 a 14 de se-
tembro, Sheraton WTC Hotel, em São 
Paulo, o XV Congresso Brasileiro de 
Quadril contou com quase mil ins-
critos e, pela primeira vez, manteve 
dois auditórios funcionando simul-
taneamente. Entre os participantes, 
diversos traumato-ortopedistas cea-
renses, como o presidente e o o pri-
meiro secretário da SBOT-CE, Dr. 
Marcos Girão e Dr. Tiago Gomes, res-

pectivamente, o presidente da Socie-
dade Brasileira de Quadril – Regional 
Norte-Nordeste, Dr. Robson Alves, 
Dr. Ronaldo Silva, Dr. Roberto Bru-
no, Dr. Manuel Diógenes, Dr. Ismael 
Pontes Moura, Dr. Max Wendell Be-
zerra Lopes, Dr. Samuel Magalhães, 
Dr. Roberto de Castro e Dr. Leonardo 
Drumond.

O XV Congresso Brasileiro de 
Quadril contou com 15 conferencis-

tas internacionais da Inglaterra, Itá-
lia, Suíça, Espanha, Estados Unidos 
e Colômbia. Além deles, numa reno-
vação para prestigiar os jovens espe-
cialistas, vários novos conferencistas 
apresentaram os abstracts dos seus 
trabalhos. Os mais importantes e ino-
vadores foram selecionados para se-
rem apresentados como conferências 
por uma Comissão Científi ca que ana-
lisou cada um.

Dr. Robson Alves, Dr. Roberto Bruno, Dr. Marcos Girão,  Dr. Manuel Diógenes, Dr. Tiago Gomes, Dr. Leonardo 
Drumond, Dr. Roberto de Castro, Dr. Samuel Magalhães, Dr. Max Wendell Bezerra Lopes, Dr. Ismael Pontes Moura

Especialistas 
cearenses participam 
do XV Congresso 
Brasileiro de 
Quadril

Entre 1º de janeiro e 31 de março 
de 2013, o 2º secretário da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia – Regional Ceará (SBOT-CE), 
Dr. Paulo Colares, realizou um fellow 
no Serviço de Ortopedia Pediátrica do 
Rady Children’s Hospital of San Die-
go, na Califórnia (EUA). Essa institui-
ção tem sido considerada, nos últimos 
cinco anos consecutivos, um dos dez 
melhores hospitais infantis em um 
ranking americano da U.S. News, de-
nominado Children’s. 

Durante o período, Dr. Paulo Cola-
res teve a oportunidade de participar 
de atendimentos ambulatoriais espe-
cífi cos (quadril infantil, paralisia cere-
bral, membro superior, deformidades 
congênitas, etc), observar e participar 
de cirurgias ortopédicas, como a reco-
nhecida “San Diego Osteotomy”, e de 
sessões científi cas semanais de atua-
lização. “Essa experiência serviu para 
abrir horizontes e verifi car o quanto 
podemos melhorar como médicos e 
cidadãos”, avalia.

Dr. Paulo Colares participa de estágio 
no Rady Children’s Hospital em San Diego - Califórnia

Dr. Paulo Colares recebe certifi cado de conclusão do 
Observer Fellow to Physician of Rady Children’s Hospital of 
San Diego do Prof. Denis Wenger, chefe do serviço

Com texto intitulado Solidão, a 
traumato-ortopedista e presidente 
da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional Ceará (Sobra-
mes-CE), Dra. Celina Côrte Pinheiro, 
fi cou em primeiro lugar na categoria 
Prosa do V Concurso Literário Pro-
fessora Edith Braga, promovido pela 
Associação de Jornalistas e Escritoras 
do Brasil – Coordenadoria do Ceará 
(AJEB-CE), com o patrocínio da Pro-
fessora Ebe Braga Frota.

A premiação ocorreu no dia 23 de 
abril de 2013, durante o lançamento 
do 7º volume da coletânea Policro-
mias, da AJEB-CE. O texto de autoria 
da Dra. Celina Côrte Pinheiro foi pu-
blicado no livro. O Concurso Literário 
Professora Edith Braga é realizado 
pela AJEB-CE com o objetivo de dar 
oportunidade de expressão a todos os 
interessados em manifestar seu pen-
samento através da escrita.

Dra. Celina Côrte Pinheiro, Evan Bessa, Giselda Medeiros, 
presidente da AJEB-CE, e Ida Carvalho

Dra. Celina Côrte Pinheiro fi ca em primeiro lugar no 
Concurso promovido pela AJEB-CE
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Pasárgada é aqui
Meritocracia. Esse sistema utó-

pico em que o poder é determinado 
pelo mérito parece estar cada vez 
mais distante da nossa República. 
Vivemos um momento único na 
história da relação das entidades 
médicas com o Governo Federal, 
uma verdadeira queda de braços 
determinada pela política pública 
de adoção de medidas provisórias 
que agridem diretamente a forma-
ção e o status dos médicos forma-
dos no Brasil, como se nós fosse-
mos os determinantes únicos do 
caos que vivemos no Sistema Único 
de Saúde. 

Trilha-se um longo caminho até 
ser um médico reconhecido. Ele co-
meça antes do vestibular, reconhe-
cidamente o mais concorrido den-
tre todas as carreiras universitárias, 
passa por longos 6 anos de faculda-
de onde se sente o impacto do subfi -
nanciamento do curso de Medicina 
nas aulas que não acontecem quan-
do professores lutam por condições 
mínimas de trabalho, nos hospitais 
universitários e da rede pública – 
sucateados, sofridos – e se aprende 
na marra que a Medicina dos livros 
é bem diferente da Medicina real, 
gerando estágios extracurriculares 
para suprir essas defi ciências, vide 
a experiência de muito sucesso do 
prof. Dr. Manuel Bonfi m e sua Liga 
de Trauma. Conclui-se o curso e se 
decide optar por fazer uma especia-
lização na forma de residência, ou-
tro processo seletivo que, motivado 
pelo aumento do número de for-
mandos ano a ano, vem se tornan-
do cada vez mais parecido com um 
novo vestibular motivando o cres-
cimento de “cursinhos” para prova 
de residência. Mas não é sufi ciente! 
Depois dos anos de residência, há 
necessidade de pelo menos mais 
um ano de subespecialização, para 
se ter total conhecimento de deter-
minadas patologias e se tornar re-
ferência na sua área. Passaram-se 
10 anos de formação acadêmica e 
mesmo assim, o reconhecimento 
pode não chegar pois valores como 

ética e responsabilidade são verda-
deiros dons que acompanham ou 
abandonam o médico no andar da 
carruagem. 

E porque um profi ssional que in-
vestiu tanto na formação tem sido 
elencado como o vilão da história? 
Há necessidade de interiorização da 
Medicina, a população mais afasta-
da dos grandes centros carece de 
níveis satisfatórios de atenção se-
cundária, precisa de um doutor pra 
tratar sua lombalgia, sua “astrosa”, 
sua “histoporose”! Bate à porta do 
hospital e pergunta: cadê o doutor 
de osso? Que venham os médicos 
de fora porque os daqui não que-
rem trabalhar!!!! E aí que entra o 
programa eleitoreiro do governo 
chamado MP621. Companheiro, 
precisamos arrumar votos, bradou 
o barbudo. Simples, traga médicos 
de fora que tenham conhecimento 
de saúde básica, o povo na sua hu-
mildade e ignorância, não quer o 
doutor especializado, quer o doutor 
que pegue na sua mão e diga que o 
SUS não tem isso pra oferecer, mas 
tem um ombro amigo e o meu dou-
tor, aquele há muito tempo perdido 
que não resolve a doença mas ali-
via a dor, está de volta! Brilhante, 
mágico! Carreira médica de estado, 
progressão, mérito...pra que?

E a confusão está feita: o povo 
contra a elite! Outro dia atendi no 
meu ambulatório uma paciente das 
milhares que estão na fi la de espera 
para se submeter a uma artroplas-
tia e ao ouvir de mim que a fi la não 
anda porque o hospital não tem di-
nheiro pra pagar a sua prótese, ouvi 
uma súplica dela para eu ser mais 
humano, mais misericordioso! Re-
volta não é a palavra certa para des-
crever o que sentia por dentro, mas 
esbravejar não era a medida certa 
naquele momento. Afi nal, nós mé-
dicos precisamos mesmo escutar 
mais, sermos o ombro amigo desse 
povo que sofre, fazê-los entender 
que não dá mais pra ser feliz com 
pão e circo, que eles e não nós têm 
que ir às ruas reclamar o que é seu 

de direito, reclamar que o governo 
investe menos da metade do mí-
nimo recomendado para a saúde e 
retirou leitos do SUS para oferecer 
o corredor dos grandes hospitais 
como troca. Fazê-los entender que 
não precisam de médicos mais hu-
manos e sim de serem humaniza-
dos como pacientes! 

O Ministério da Saúde propuse-
ra o projeto “SÁBADO ORTOPÉ-
DICO BRASILEIRO”, com objeti-
vos claros de realizar um mutirão 
no sábado seguinte ao dia que se 
comemora o dia do Ortopedista. 
Participamos do fórum conjunto 
da SBOT e MS que determinou por 
ampla maioria que, diante dos ata-
ques realizados pela “presidenta” e 
seu pífi o ministro da Saúde à classe 
médica transformando-a em ver-
dadeiro demônio a ser exorcizado 
em praça pública, ocorra o cance-
lamento desse projeto até que pro-
postas reais e não eleitoreiras real-
mente brotem dessa relação cada 
vez mais desgastada entre médicos 
brasileiros e gestores. Não nos cur-
vemos diante da maré de adversi-
dades, trabalhemos com dignidade 
e humildade, um dia a meritocracia 
reinará, aqui ou lá na Pasárgada de 
Manuel Bandeira! 

Dr. Tiago Gomes






