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Formados pela Residência Inte-
grada em Ortopedia e Traumatologia 
(RIOT) do Ceará, Dr. André de Cas-
tro Alcantara Carvalho, Dr. Antônio 
Carlos Lopes Júnior, Dr. Antônio Luiz 
Vieira Gonçalves, Dr. Jonatas Brito de 
Alencar Neto, Dr. Marcos Dias Costa 
Xerez, Dr. Paulo Renan Lima Teixei-
ra, Dr. Pedro Paulo Gomes Viana Fi-
lho, Dr. Saulo Rodrigues Moreira, Dr. 
Thiago Parente Neiva Gomes e Dr. 
Ulisses Silva Pereira são os mais no-
vos ortopedistas membros da Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia (SBOT).

Os dez especialistas foram apro-
vados no exame para obtenção do 
Título de Especialista em Ortopedia 
e Traumatologia (TEOT), promovido 
pela SBOT durante os dias 8, 9 e 10 de 
janeiro. Nestes três dias, 778 candida-
tos foram avaliados por um grupo de 
400 examinadores, escolhidos entre 
professores da especialidade em Uni-
versidades de diversos estados brasi-
leiros e os mais experientes profi ssio-
nais do país. Ao todo, 511 candidatos 
foram bem sucedidos na avaliação.

Além dos exames tradicionais – o 
escrito, duas rodadas de exame oral 
(no qual o candidato é avaliado por 
meio de casos clínicos), o exame físico 
(em que são realizados exame físico 
e manobras que facilitariam o diag-
nóstico em pretensos pacientes) e a 
prova de habilidade (na qual o candi-
dato realiza procedimentos cirúrgicos 
em modelos) – este ano foi criado um 
novo exame experimental chamado 
de “Prova de Atitude”. Nela, atores 
contratado simularam problemas or-
topédicos e o candidato conduzia o 
caso clínico, sendo avaliado pela for-
ma como se dirigia ao ator/paciente 
e pela aptidão em responder às situa-
ções reais criadas por este.

Durante a realização do TEOT 
2015, a SBOT contou ainda com o au-
xílio de soldados do 28º Batalhão de 

Examinadores da SBOT-CE no TEOT 2015: Dr. Robson Alves, Dr. Clodoaldo Duarte, Dr. Renato Fontenele, Dr. Bertrand Agra, 
Dra. Christine Muniz, Dr. Henrique César Ribeiro, Dr. Manuel Diógenes e Dr. Tiago Gomes

Dez residentes do Ceará são aprovados no TEOT 2015

Infantaria Leve do Exército Brasilei-
ro, que fi zeram o papel dos pacientes 
no exame físico.

Promovido no Royal Palm Plaza, 
de Campinas, interior de São Paulo, o 
TEOT 2015 foi a 44ª edição do exame, 
que serve de modelo para outras socie-
dades médicas que também aplicam 
exames de titulação. O rigor do exa-
me para obtenção do TEOT se deve ao 

fato do título garantir à população que 
o membro aprovado foi devidamente 
testado e está plenamente habilitado 
para prestar um atendimento de qua-
lidade aos seus pacientes. Para se can-
didatar ao TEOT, além da graduação 
em Medicina, são exigidos mais três 
anos de Residência Médica em Orto-
pedia e Traumatologia.

Dr. Ulisses Silva Pereira, Dr. Pedro Paulo Gomes Viana Filho, Dr. Paulo Renan Lima Teixeira, Dr. Antônio Carlos de Lopes 
Júnior e Dr. André de Castro Alcântara, então residentes, em aula prática
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Palavra do Presidente
Amigos e amigas,

Estamos em tempos difíceis. A 
crise de credibilidade institucional 
no Brasil é enorme, fruto da falta de 
seriedade e transparência. Devemos, 
todos nós, ter muito orgulho de fazer 
parte de uma associação que é exceção 
a essa infeliz regra nacional, a nossa 
SBOT-CE.

Nossa sociedade é um exemplo a 
ser seguido: campo de bons diálogos, 
por vezes calorosos, mas sempre 
respeitosos; ideias distintas que, 
porém, em sua grande maioria, 
convergem para o ponto central de nos 
congregarmos enquanto instituição 
e pela valorização do profi ssional 
traumato-ortopedista no Estado do 
Ceará.

Em 2015, a SBOT-CE comemora 
seu jubileu. São 50 anos de fomento 
à formação de especialistas no estado, 
contribuindo na construção de 
políticas públicas de saúde traumato-
ortopédica (mesmo tendo que nadar 
contra o nosso falido sistema atual) 
e, principalmente, na constante 
atualização técnica e científi ca de 
todos nós, seus integrantes.

Em comemoração aos 50 anos 
e com o objetivo de promover uma 

maior integração entre os membros 
da SBOT-CE e suas famílias, bem 
como entre todos os colaboradores da 
ortopedia cearense, o XIX Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia do 
Estado do Ceará (COTECE) será 
realizado entre 04 e 06 de junho (mês 
de fundação da SBOT-CE e no feriado 
de Corpus Christi) no Hotel Dom 
Pedro Laguna. O tradicional evento 
contará com, além da já habitual 
qualidade da programação científi ca, 
uma programação esportiva e de 
lazer. O Dr. Ronaldo Silva presidirá 
nosso congresso e certamente trará 
para o encontro toda sua capacidade 
de trabalho e organização, no objetivo 
de fazê-lo memorável.

Dr. Henrique César Ribeiro
21º Presidente da SBOT-CE
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Expediente

Nossa sociedade é 
um exemplo a ser 

seguido: campo de 
bons diálogos, por 

vezes calorosos, 
mas sempre 
respeitosos.

É nesse clima festivo que convido 
a todos os sboteanos, ex-presidentes 
e diretores, membros titulares e 
associados, membros novos e mais 
experientes, residentes e preceptores, 
a nos aglutinarmos em torno da nossa 
SBOT-CE. Essa não é só uma estratégia 
para valorizar a Regional, é uma 
estratégia para nossa sobrevivência 
diante da tempestade que estamos 
passando e ainda passaremos. Nossa 
força está na UNIÃO! Viva a SBOT-CE!
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SBOT EM FOCO – O senhor tem 
uma forte relação com a SBOT-
CE. Como recebeu o convite para 
presidir o COTECE em 2015?
Dr. Ronaldo Silva de Oliveira 
– É verdade. Tenho uma forte 
ligação com a SBOT-CE. Durante 
anos, semanalmente me acostumei 
a frequentar as reuniões das quinta 
à noite na sede de nossa sociedade. 
Esse convívio me levou a muitos 
aprendizados. Confesso que minha 
intenção era, após um ano de grandes 
emoções, fi car um pouco afastado 
das atividades que me levassem a 
ter responsabilidades na SBOT. Mas 
uma das coisas que ganhei ao longo 
dos anos foram os amigos e, dentre 
muitos, destaco o atual presidente 
Henrique César e o seu pedido me fez 
repensar essa intenção. 

Ano passado, durante o XVIII 
COTECE, o comunicava de minha 
difi culdade em frequentar o evento, 
pois naqueles dias, ao realizar 
exames, diagnostiquei a presença de 
um Mixoma Atrial o que me levou, 
poucos dias depois, a realizar uma 
intervenção cirúrgica e no mesmo 
ato ele me disse que no ano seguinte, 
de coração novo, eu seria presidente 
do Congresso. Após ter meu nome 
aprovado na reunião, nada me restava 
senão abraçar a causa e colaborar 
com essa instituição importante para 
todos nós, traumato-ortopedistas 
cearenses.

SF – É possível adiantar alguma 
coisa sobre o evento?
Dr. Ronaldo – Sem dúvidas, uma 
grande novidade é o local e o formato 
do evento. Faremos o congresso 
no Hotel Dom Pedro Laguna, local 
próximo, no Eco-Resort Aquiraz 
Riviera, agradabilíssimo recanto 
onde poderemos, em um formato 
de imersão, ter um evento em que o 
conteúdo científi co se associe à grande 
oportunidade de um congraçamento 
entre colegas de especialidade a 
desfrutar de uma programação social 
que, entre outras coisas, comemorará 
os nossos 50 anos. 

SF – Qual a sua expectativa?
Dr. Ronaldo – Minha expectativa 
é de que os colegas nos apoiem e 
participem maciçamente de nosso 
congresso. Que possam aproveitar 
essa oportunidade ímpar de juntos 
discutirmos nossa especialidade e 
os desafi os que se avizinham, que 
possamos divulgar o trabalho que 
realizamos e aproveitarmos a beleza 
da natureza que temos no resort e 
bem festejarmos o nosso jubileu.

 SF – Além de se dedicar à 
organização do XIX COTECE 
e a seus pacientes, quais suas 
outras atividades atualmente?
Dr. Ronaldo – Outro desafi o me foi 
lançado por alguns colegas. Ao longo 

dos últimos anos, me convidaram 
algumas vezes a participar de 
eleições na Unimed Fortaleza para 
ser membro do Conselho Fiscal. Não 
aceitei primeiro, pois sempre defendi 
que o Conselho Fiscal da Unimed 
Fortaleza deveria ser eleito por 
votação individual de participantes e 
não através de uma chapa com nomes. 

Sempre acreditei que isso 
propiciaria uma eleição de membros 
com um perfi l de independência, 
a meu ver de extrema necessidade 
para que o trabalho de fi scalização se 
fi zesse de maneira correta e efetiva. 
Com a mudança do estatuto e a eleição 
sendo feita da maneira que defendia, 
mais uma vez lançaram o meu nome 
para que pudesse representar a 
ortopedia. Aceitei esse novo desafi o e 
sou candidato, único ortopedista, na 
eleição do dia 31 de março. 

Nesse ano de 2015, completarei 
15 anos como cooperado da Unimed 
Fortaleza. Em minha especialidade, já 
ocupei cargos diretivos tanto em nossa 
cooperativa (COMTOCE) bem como 
na Sociedade (SBOT-CE) e me sinto 
preparado para realizar um trabalho 
sério e independente de fi scalização. 
Pretendo zelar pela idoneidade e 
efi cácia da gestão patrimonial de 
nossa cooperativa, a fi m de que a 
Unimed Fortaleza cumpra seu papel 
de fornecedora de trabalho com 
remuneração digna. Conto com o 
apoio de todos!

O ano de 2015 é um ano duplamente marcante para a ortopedia cearense: a Socieda-
de Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) comemora 80 de fundação em 19 de 
setembro e, antes disso, a SBOT-CE completa 50 anos de uma trajetória de destaque no 
dia 8 de junho. No ano de seu jubileu, a diretoria da SBOT-CE trabalha para celebrar de 
várias maneiras esta data tão especial.

Lançamento do livro com o registro histórico da SBOT-CE, homenagem na Assem-
bleia Legislativa e realização do o XIX Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Esta-
do do Ceará (COTECE) em um resort são alguns dos eventos previstos na programação 
que pretende marcar este ano tão importante para os especialistas que atuam no Ceará.

O XIX COTECE é presidido pelo Dr. Ronaldo Silva de Oliveira, 19º presidente da 
SBOT-CE, que já se dedica arduamente para garantir o sucesso do evento. Os principais 
temas a serem abordados serão “Casos comuns no consultório”; “Casos comuns na emer-
gência”; e “Reconstrução articular”. 

Entre os palestrantes confi rmados, estão o diretor do Instituto Nacional de Trauma-
tologia (INTO), Dr. João Matheus Guimarães; o presidente da SBOT Nacional, Dr.  Mar-
co Antonio Percope de Andrade; e o presidente da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ), 
Dr. Sérgio Delmonte Alves.

Acompanhe, a seguir, uma breve conversa com Dr. Ronaldo.

XIX COTECE vai iniciar comemorações do 
jubileu da SBOT-CE
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Fazer escolhas mais saudáveis.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

No dia 29 de novembro de 2014, 
o Salão Mar do La Maison Buffet re-
cebeu os ortopedistas cearenses para 
a tradicional confraternização de fi m 
de ano promovida pela Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia – Regional Ceará (SBOT-CE) 
e pela Cooperativa dos Médicos em 
Traumatologia e Ortopedia do Ceará 
(COOMTOCE).

Durante o evento, Dr. Kleter Gas-
par Carvalho da Silva e Dr. Rui Co-
lares Júnior foram agraciados com a 
Medalha da Ordem Cearense do Mé-
rito em Ortopedia e Traumatologia, 
oferecida anualmente pela SBOT-CE 
àqueles especialistas que se desta-
caram pela atuação profi ssional ao 
longo da carreira. A Sociedade home-
nageou ainda com Menção Honro-
sa o Dr. Hermenegildo Farias Filho, 
pai do Dr. Michael Yury Farias de 
Sá, que recebeu Menção Honrosa da 
COOMTOCE.

Os representantes João Felipe 
Araruna Júnior, do Laboratório Sa-
nofi , e Abílio Alves de Freitas Neto, 
da empresa Ello, receberam a Placa 
Pedro Marinho, Amigo da Ortopedia 
Cearense, em agradecimento ao apoio 
prestado ao Programa de Atualização 
Científi ca da SBOT-CE em 2014.

A 21ª diretoria da SBOT-CE tomou 
posse na ocasião. À frente da Socieda-
de no biênio 2015-2016, ela é forma-
da por: Dr. Henrique César Temóteo 
Ribeiro, como presidente; Dr. Tiago 
de Morais Gomes, como vice-presi-
dente; Dr. Hildemar Domingos de 
Queiroz, como 1º Secretário; Dr. Ma-
noel Augusto de Almeida Neto, como 
2º Secretário; Dr. Renato Fernandes 
Fontenele, como 1º Tesoureiro; e Dr. 

Diogo Araújo de Farias Júnior, como 
2º Tesoureiro. 

A Comissão Científi ca é composta 
pelo Dr. Marcos Antônio da Silva Gi-
rão, pelo Dr. Maximiliano Aguiar Por-
to e pelo Dr. Paulo Giordano Baima 
Colares. A Comissão de Ética, pelo Dr. 
Diogo Esmeraldo Rolim, pelo Dr. Ber-
trand Agra e pelo Dr. Leonardo Rocha 
Drumond. 

Do Conselho Fiscal, fazem parte, 
como membros efetivos, o Dr. Antô-
nio Pierre Aguiar Neto, o Dr. Fernan-
do Antônio Mendes Façanha Filho e o 
Dr. Ronaldo Silva de Oliveira. Como 
membros suplentes do Conselho Fis-
cal da SBOT-CE estão o Dr. Gustavo 
Maurício de Azevedo Pires, o Dr. José 
Atualpa Pinheiro Júnior e o Dr. José 
Tomaz de Lima.

Animada pela banda Dona Zefa, 
a festa contou ainda com sorteio de 
brindes para os ortopedistas e as es-
posas e também com um concurso 

que premiou os três casais mais ani-
mados na pista de dança.

Elianésia Leandro Vieira, esposa 
do Dr. Tadeu Leandro, Samara So-
breira, esposa do Dr. Plinio Oliveira, 
e Geska Magalhães Carrilho, esposa 
do Dr. Fernando Landim, ganharam, 
cada uma, um kit de cosméticos. 

Dra. Celina Côrte Pinheiro e Dr. 
Ronaldo Silva foram sorteados e ga-
nharam, cada um, um tablet. Dr. 
Fernando Façanha e a esposa, Dra. 
Cristina Façanha; Dr. Diogo Rolim e 
a esposa, Priscila Bezerra Cisne; e Dr. 
Bertrand Agra e a esposa, Kalina Li-
nard; tiraram, respectivamente, o pri-
meiro, o segundo e o terceiro lugares 
do concurso que elegeu os casais mais 
animados na pista de dança. Cada ca-
sal ganhou um tablet. Os equipamen-
tos foram oferecidos pelas empresas 
AGF, Ello, Opera, Ortocárdio, Orto-
plan e Unicred Fortaleza.

SBOTCE e COOMTOCE promovem 
confraternização de ortopedistas 
cearenses em tradicional festa de fi m de ano

Dr. Kleter Gaspar, Dr. Hermenegildo Farias, Dr. Yury Farias e Dr. Rui Colares, homenageados na festa
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Dr. Rui Colares recebe a Medalha Cearense do Mérito em Ortopedia e 
Traumatologia do Dr. Marcos Girão, 20º presidente da SBOT-CE

Dr. Fernando Façanha entrega placa Pedro Marinho, Amigo da Ortopedia 
Cearense, a Abílio Freitas Neto, gerente da empresa Ello

Dr. Bertrand Agra e esposa, Karina Linard, recebem do Dr. Henrique César 
Ribeiro, 21º presidente da SBOT-CE, tablet oferecido pela Unicred Fortaleza 
pelo terceiro lugar na disputa pelo casal mais animado na pista de dança

Dr. Kleter Gaspar recebe a Medalha da Ordem Cearense do Mérito em 
Ortopedia e Traumatologia do Dr. Ronaldo Silva, 19º presidente da SBOT-CE

Dr. Marcos Girão entrega kit de cosméticos sorteado entre as esposas dos 
especialistas a Elianésia Leandro Vieira, esposa do Dr. Tadeu Leandro

Geska Magalhães Carrilho, esposa do Dr. Fernando Landim, recebe do Dr. 
Henrique César Ribeiro, 21º presidente da SBOT-CE, kit de cosméticos pelo 
seu desempenho na pista de dança

Dr. Yury Farias recebe Menção Honrosa    da
Jereissati, presidente da Cooperativa

Dr. Ronaldo Silva é sorteado e recebe      d
oferecido pela empresa Opera

Dr. Diogo Rolim e esposa, Priscila
Dr. Henrique César Ribeiro, tablet
lugar no concurso de casal mais

B
o
a
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Posse da 21ª Diretoria da SBOT-CE

sa    da COOMTOCE do Dr. Nami 
a

e      de Rene Formiga um tablet 

Dr. Yury Farias entrega Menção Honrosa da SBOT-CE ao pai, Dr. 
Hermenegildo Farias

Drª Celina Côrte Pinheiro recebe de Felipe Meneses, representante da 
Ortoplan, tablet sorteado na festa

Dr. Hildemar Queiroz entrega a placa Pedro Marinho, Amigo da Ortopedia 
Cearense, a João Araruna Júnior, gerente do laboratório Sanofi 

Dr. Fernando Façanha e esposa, Dra. Cristina Façanha, recebem do Dr. 
Henrique César Ribeiro, tablet oferecido pela Ortocárdio pelo primeiro lugar 
no concurso de casal mais animado na pista de dança

Dr. Nami Jereissati, presidente da COOMTOCE, entrega kit de cosméticos 
sorteado entre as esposas dos especialistas a Samara Sobreira, esposa do 
Dr. Plínio Oliveira

Bezerra Cisne, recebem do
oferecido pela Ello pelo segundo
animado na pista de dança



Dr. Maximiliano Aguiar Porto
Membro da Comissão Científi ca da SBOT-CE

Radiofrequency ablation for chronic low back 
pain: a systematic review of randomized 
controlled trials.
Leggett LE, Soril LJ, Lorenzetti DL, Noseworthy T, Steadman R, Tiwana S, Clement F. 
Pain Res Manag. 2014 Sep-Oct;19(5):e146-53. Epub 2014 Jul 28.

Técnicas minimamente invasivas ocupam um grande 
espaço no arsenal terapêutico ortopédico atualmente. 
A baixa morbidade e a curta curva de aprendizagem da 
ablação por radiofrequência fazem com que este proce-
dimento seja muito utilizado entre os cirurgiões. Esta 
revisão sistemática é de grande valor por reunir as me-
lhores publicações sobre o assunto sobre os diagnósti-
cos que mais se benefi ciam com o procedimento. Con-
clusão, para a síndrome facetaria (dor lombar à exten-
são do tronco com comprovação radiológica) e patologia 
sacro-ilíaca, há benefício indiscutível. Os resultados no 
tratamento da dor discogênica (dor mecânica à fl exão 
do tronco) não se mostraram sólidos. Há que se ressal-
tar, que a terapia por radiofrequência não deve preceder 
o tratamento conservador multifatorial incluindo, ree-
ducação postural, exercícios fortalecimento do tronco 
e medicações analgésicas. Tais medidas são sufi cientes 
para a maioria dos pacientes. Assim, a ablação se enqua-
dra como segunda opção terapêutica em casos selecio-
nados, precedendo possíveis indicações cirúrgicas.

Technique for Temporary Pelvic Stabilization
after Trauma.
Taufi ek K. Rajab, M.D., Michael J. Weaver, M.D., and Joaquim M. Havens, M.D. n 
engl j med 369;17 nejm.org october 24, 2013

Considerando que a maioria dos traumas ortopédicos 
não ameaça a vida, este artigo se reveste de importância. 
Medidas simples e salvadoras devem ser realizadas por 
qualquer médico que atua em emergência traumática 

sob supervisão do traumatologista. Tal artigo reforça a 
importância da radiografi a de bacia em todos os traumas 
de alta energia baseada na taxa de 10% de ausência de 
achados de exame físico com lesão radiográfi ca diagnos-
ticada posteriormente. Além disso, é relevante observar 
a classifi cação da fratura, pois a indicação da contenção 
pélvica com o lençol é iatrogênica em casos de fraturas 
por compressão lateral cujo volume pélvico foi reduzido 
à custa de espículas ósseas. Nestes casos, a terapia endo-
vascular por embolização se torna uma elegante opção.

Effects of pilates exercise programs in people 
with chronic low back pain: a systematic review. 
Patti A1, Bianco A, Paoli A, Messina G, Montalto MA, Bellafi ore M, Battaglia G, 
Iovane A, Palma A.
Medicine (Baltimore). 2015 Jan;94(4):e383. doi: 10.1097/MD.0000000000000383.

Esta revisão sistemática comprova o que muitos pacien-
tes relatam em consultório. O benefício indiscutível do 
Pilates frente a outras modalidades de exercícios para 
a coluna vertebral. O objetivo fi nal de alongamento e 
fortalecimento da musculatura do tronco, associado ao 
melhor equilíbrio e postura, é proposto por vários exer-
cícios. Porém a taxa de adesão no Pilates se torna maior. 
Sugere-se o conceito de integração da medicina oriental 
(envolvendo consciência corporal e respiração combi-
nada) com a ocidental (com técnicas de fortalecimento 
com resistência) com fator esclarecedor.  A estratégia de 
progressão na difi culdade dos exercícios e o maior reco-
nhecimento pelos pacientes dos movimentos cotidianos 
representados nos treinos são outros fatores a serem 
fortemente considerados como justifi cativa de sucesso. 

Supplementary Methods in the Nonsurgical 
Treatment of Osteoarthritis.
Percope de Andrade MA, Campos TV, Abreu-E-Silva GM.
Arthroscopy. 2015 Jan 26. pii: S0749-8063(14)00939-6. doi: 10.1016/j.
arthro.2014.11.021. [Epub ahead of print] Review.

Frente à atual falta de consenso sobre o uso de condro-
protetores e viscosuplementação no tratamento da Os-
teoartrose, esta revisão sistemática nos traz dados inte-
ressantes. É perceptível o benefício no quesito função 
e redução da dor, porém não há redução na progressão 
da doença. Assim se questiona a relação entre custo e 
benefício de tais medicamentos quando comparados, e 
até associados, com métodos tradicionais como meios 
físicos, fi sioterapia, medicamentos sintomáticos e mo-
difi cação de atividades. Tal tópico se torna mais interes-
sante quando se aborda o tratamento da população de 
baixa renda, pois há notável difi culdade na obtenção de 
condroprotetores.
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