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A primeira Residência Médica 
de Ortopedia e Traumatologia no 
Estado do Ceará foi implantada na 
Santa Casa de Misericórdia de For-
taleza onde funcionava, na época, a 
disciplina de Traumato-Ortopedia 
da Faculdade de Medicina. Fui o 
primeiro residente do Serviço. Não 
se falava em Residência Integrada 
nesta época, entretanto, o serviço 
de Traumato-Ortopedia do HGF se 
complementava com o da Santa Casa 
pela diversifi cação de patologias e os 
preceptores trabalhavam em ambos 
locais. Daí, o residente frequentava 
os dois serviços, inclusive os plan-
tões no HGF. 

Naquela época, não havia Centro 
Cirúrgico na Santa Casa e sim salas 
isoladas de cirurgia que funciona-
vam nos quatro cantos do Casarão. 
Havia uma das salas que era exclusi-
va da Ortopedia e muito bem estru-
turada, com um anfi teatro onde os 
internos assistiam às cirurgias atra-
vés de uma grande vidraça. 

Não poderia esquecer de nomi-
nar meus preceptores que foram 
verdadeiros expoentes da Medicina 
Traumato-Ortopédica no cenário 
nacional como também professores 
da cadeira: Doutores Fernando Fa-
çanha, Edilberto Ramalho, Rogério 
Muzzio e Damião Escóssia.

Dr. Tomaz de Lima

O dia era 08 de junho de 1965. 
O local, o antigo Centro Médico 
Cearense. Seis médicos que atu-
avam na especialidade de Orto-
pedia e Traumatologia no Ceará, 
mais especifi camente em Fortale-
za, se reuniram para fundar a So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia - Regional Ceará, a 
SBOT-CE.

Dr. João Estanislau Façanha, 
Dr. Fernando Antônio Mendes Fa-
çanha, Dr. Bolivar Bastos Gonçal-
ves, Dr. Francisco de Assis Parente 
Viana, Dr. Jorge Romcy e Dr. José 
Gomes da Frota idealizavam o de-
senvolvimento da especialidade 
no estado e, por isso, decidiram 
que estava na hora de fundar a 
entidade representante da SBOT 
Nacional, fundada 30 anos antes, 
no Ceará.

Na época, quem atendia pa-
cientes com doenças no aparelho 
locomotor ou traumas eram médi-
cos generalistas e só existiam dois 
especialistas em Ortopedia e Trau-
matologia no estado – Dr. João Es-
tanislau Façanha e Dr. Fernando 
Antônio Mendes Façanha –, por 
isso, a SBOT-CE começou as ati-
vidades aos poucos, mas, ao longo 
do tempo, foi conquistando espaço 
e incentivando o desenvolvimento 
da especialidade no Ceará.

Nestes 50 anos, foram realiza-
dos dois Congressos Brasileiros de 
Ortopedia e Traumatologia no Ce-
ará, promovidos 19 Congressos de 
Ortopedia e Traumatologia do Es-
tado do Ceará (COTECE), inúme-
ros seminários, workshops, pales-
tras, cursos, enfi m, foi um período 
de forte fomento à atualização dos 
associados. Mas a instituição não 
promoveu apenas vasta progra-
mação científi ca: outra importante 

contribuição da SBOT-CE à orto-
pedia cearense foi realizar eventos 
sociais que incentivaram a confra-
ternização dos especialistas como 
a tradicional festa de fi m de ano, 
na qual são homenageados aqueles 
que se destacam na atuação profi s-
sional com a medalha da Ordem 
Cearense do Mérito em Ortopedia 
e Traumatologia.

Além disso, foi na SBOT-CE 
que nasceram a Residência Inte-
grada em Ortopedia e Traumato-
logia (RIOT) – que até hoje conta 
com o apoio da Sociedade que cede 
o auditório para serem realizadas 
ali as aulas teóricas que prepara-
ram os residentes para a prova de 
obtenção do Título de Especialis-
ta em Ortopedia e Traumatologia 
(TEOT) –, e a Cooperativa dos Mé-
dicos em Traumatologia e Ortope-
dia do Ceará, a COOMTOCE.

Atualmente, a SBOT-CE conta 
com 340 associados. Na vigésima 
primeira diretoria, muitos espe-
cialistas batalharam para garantir 
diversas conquistas, como a sede 
própria e o auditório no qual a en-
tidade incentiva a capacitação e 
reciclagem dos especialistas tendo 
como principal objetivo promover 
a melhoria do atendimento ofere-
cido à população. 

Como a trajetória da SBOT -CE 
se confunde com a da especia-
lidade no estado, o informativo 
“SBOT-CE em foco” inicia nesta 
edição a seção “O que vi na ortope-
dia”. O objetivo é revelar detalhes 
desse desenvolvimento e divulgar 
histórias daqueles que vivencia-
ram as conquistas da ortopedia e 
da traumatologia no Ceará. Para 
estrear a seção, convidamos o dé-
cimo presidente da SBOT-CE, Dr. 
José Tomaz de Lima.

O que vi na 
Ortopedia

SBOTCE comemora
50 anos de uma trajetória de 
muitas realizações
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Palavra do Presidente
Se a Saúde Pública está em crise? 

Não, não está. Os dicionários da lín-
gua portuguesa defi nem crise como 
um momento anormal, um período 
de desordem, uma atipia momentâ-
nea. Portanto, a Saúde Pública não 
está um caos. ELA É UM CAOS!

O Sistema Público de Saúde vi-
gente no país é uma produção lite-
rária de contos de fada, forjada em 
ideologia pueril e baseada em uma 
realidade cultural, fi nanceira e de 
governança muito distante da nossa, 
o NHS (National Health Service), o 
sistema de saúde público inglês, que, 
aliás, vem se aprimorando os últi-
mos anos, enquanto nós patinamos 
no nosso SUS.

E aí começam as falácias desse 
sistema: no nome. Ele é denominado 
SUS, Sistema ÚNICO de Saúde. Pois, 
pasmem! O Sistema dito ÚNICO não 
é responsável por nem metade dos 
investimentos de Saúde deste país, 
apesar de cerca de 70% da população 
brasileira dependerem do mesmo. 
Ou seja, o sistema dito suplementar, 
ao qual somente 30% da população 
têm acesso, investe mais do que o 
dito “único”, jogando a universali-
dade e equidade da Saúde (previs-
tas constitucionalmente) para o pa-
tamar dos sonhos. Tente transferir 

um paciente com indicação de uma 
cirurgia ortopédica do interior para 
um centro que faça este tratamento, 
que verá como funcionam (ou não 
funcionam) os princípios (ou pila-
res, como gostam alguns) do SUS, da 
integralidade e da descentralização.

O Pacto Social, previsto na Car-
ta Magna, mas nunca realizado de 
maneira verdadeira, suprapartidá-
ria e consistente, é o caminho para 
que possamos reformular de manei-
ra real esse Sistema, tornando, não 
perfeito, mas pelo menos com algum 
grau de efi cácia.

A SBOT-CE vem ao longo dos 
seus 50 anos de existência cumprin-
do seu papel de estar sempre aberta 
ao diálogo com o poder público para 
construção de políticas de saúde que 
tenham resultado. Nossa associação 

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

... a Saúde 
Pública não 

está um 
caos. ELA É 
UM CAOS!

também arca com importantes mis-
sões na qualifi cação da formação de 
novos profi ssionais e na atualização 
de todos os seus membros nos me-
lhores e mais modernos conceitos 
da Traumato-Ortopedia brasileira e 
mundial, como observamos no nos-
so COTECE, que nesse ano chega a 
sua 19ª edição e acontecerá de 04 
a 06 de junho no Hotel Dom Pedro 
Laguna. Importante momento de 
congraçamento, atualização cientí-
fi ca e comemoração do Jubileu da 
SBOT-CE.
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A demanda na área de atenção e 
reabilitação das doenças do aparelho 
locomotor é crescente. Isso acarretou 
a formação de longa fi la de espera 
por cirurgias, especialmente próte-
ses articulares e cirurgias para corre-
ção de escoliose, cirurgias realizadas 
apenas em dois hospitais públicos do 
Ceará: o Hospital Geral de Fortale-
za (HGF) e o Hospital Universitário 
Walter Cantídio da Universidade Fe-
deral do Ceará (HUWC/UFC).

A consequência social deste fato 
é evidente e cada vez mais os pacien-
tes procuram na justiça seus direi-
tos. E a inaceitável “judicialização” 
destes procedimentos leva a um ex-
ponencial aumento de custos para o 
Estado.

Segundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), em 1980, Fortaleza tinha 
uma população de 1.338.793 habi-
tantes. O sistema de saúde atendia, 
na área de ortopedia, a pacientes do 
Instituto Nacional de Previdência 
Social, o INPS, no HGF e em hos-
pitais conveniados (SOS, Pronto 
Socorro dos Acidentados, Gomes 
da Frota, Cura D’Ars, Arrumadores, 
Batista, Casa de Saúde São Raimun-
do, além de clínicas ortopédicas). A 
maioria carente era tratada na Santa 
Casa de Misericórdia de Fortaleza e 
no Pronto Socorro de Fortaleza (atu-
al Instituto Doutor José Frota - IJF). 
Com a criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) o direito à saúde foi 
universalizado.

Em 2014, a população estimada 
de Fortaleza era de 2.571.8960 ha-

bitantes, de acordo com o IBGE. A 
Região Metropolitana de Fortaleza, 
com 3.818.380 habitantes, é a oitava 
maior do Brasil. Para entendermos o 
status quo do atendimento na nossa 
especialidade devemos acompanhar 
o destino dos hospitais supracitados:

 Hospital Gomes da Frota 
(hospital de cinco andares): 
recentemente demolido;

 Hospital dos Arrumadores: 
faliu;

 Hospital Batista: comprado 
pelo HAP Vida, hoje é o Hos-
pital Aldeota;

 Casa de Saúde São Raimun-
do: não atende pacientes do 
SUS em ortopedia;

 Hospital Cura D’Ars: pratica-
mente não atende pacientes 
do SUS em traumatologia;

 Hospital SOS: dedica-se ao 
setor de planos de saúde e 
imagem e reduziu substan-
cialmente o atendimento a 
pacientes do SUS em ortope-
dia;

 Santa Casa de Misericórdia 
de Fortaleza: reduziu drasti-
camente o atendimento a pa-
cientes do SUS em ortopedia.

Entre os hospitais públicos só te-
mos dois hospitais credenciados para 
a realização de procedimentos de alta 
complexidade na área de ortopedia:

 HGF: ampliou o número de 
salas cirúrgicas, porém, na 
área de ortopedia, os médicos 
admitidos nos últimos con-
cursos apenas substituíram 
os aposentados;

 HUWC/UFC: fundado em 23 
de novembro de 1992, o Ser-
viço de Ortopedia e Trauma-
tologia do HUWC/UFC con-
tinua com o mesmo número 
de salas cirúrgicas (apenas 
quatro por semana). 

 IJF: no setor de atendimento 
traumatológico (fraturas), 
o Serviço de Traumatologia  
ampliou o número de leitos e 
procedimentos traumatológi-
cos de urgência (atende cerca 
de dez fraturas expostas por 

plantão), porém a demanda 
é tão grande que um pacien-
te internado espera cerca de 
30 dias para o tratamento ci-
rúrgico defi nitivo da fratura 
(80% dos leitos são ocupados 
com pacientes ortopédicos 
aguardando tratamento ci-
rúrgico defi nitivo).

Na área traumatológica, as ine-
vitáveis sequelas (rigidez articular 
e deformidades) vêm criando uma 
legião de mutilados que, inevita-
velmente, se aposentam por inva-
lidez, contribuindo para aumentar 
a fila dos aposentados da Previdên-
cia Social.

Este grave problema de Saúde 
Pública poderia ser minorado com a 
ampliação do Serviço de Ortopedia 
do HUWC/UFC dedicado à atenção 
terciária do tratamento das doenças 
do aparelho locomotor. O serviço já 
ocupa uma área no Campus do Po-
rangabussu da UFC e tem a vanta-
gem estratégica de acesso aos setores 
de imagem, à Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) e à interconsulta com 
as demais especialidades. O diferen-
cial deste projeto será usar o know-
how dos professores e médicos da 
UFC que adquiriram conhecimentos 
nas sub-especialidades da ortopedia 
e traumatologia com a formação de 
grupos sub-especializados em om-
bro, mão, quadril, joelho, pé, orto-
pedia pediátrica, tumores ósseos, 
coluna, fi xadores externos e trauma. 
Sendo o HUWC/UFC o hospital bra-
sileiro que mais realiza transplantes 
hepáticos, seria lógico que o Serviço 
de Ortopedia tivesse um Banco de 
Tecidos (Banco de Ossos) para apro-
veitar a estrutura existente.

A unidade sugerida poderia ser 
um equipamento que realizaria a 
alta complexidade e teria por prio-
ridade ajudar o Governo do Estado 
no Programa de Expansão e Melho-
ria da Assistência Especializada. 
O foco principal seria a integração 
com as Policlínicas, UPAs de todo 
Ceará e o intercâmbio com ortope-
distas que atuam no Hospital Re-
gional Norte (HRN) e no Hospital 
Regional do Cariri (HRC) para a 
atenção aos pacientes que necessi-
tam de um sub-especialista que não 
existe nestes centros.

Hospital Universitário Walter Cantídio: 
possível solução para fi la de cirurgias ortopédicas

Prof. Dr. José Alberto Dias Leite
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Orto n e w s

Amigos cooperados,

É com imenso prazer e alegria 
que me dirijo a vocês como presi-
dente eleito da COOMTOCE para 
o biênio 2015-2017. Ciente estou 
da enorme responsabilidade de 
substituir o presidente Nami e sua 
gestão que avançou nas conquis-
tas através da consolidação dos 
contratos fi rmados e aumento no 
quadro de cooperados.

Somos e continuaremos sen-
do a única Cooperativa de Mé-
dicos Ortopedistas e Traumato-
logistas do estado e contamos 
com um quadro de profi ssionais 
éticos, competentes e dedicados 
que, norteados pelos princípios 
cooperativistas, zelam pelas boas 
práticas médicas. No ano de 2015, 
completamos 16 anos de história e 
com a maturidade veio o desejo de 
mudança para que tenhamos um 
novo horizonte onde a COOMTO-
CE, assim como outras cooperati-
vas médicas, possa ser a represen-
tação dos anseios de toda classe 
ortopédica cearense.

Os tecelões de Rochdale, ain-
da no século XIX, deram início 
ao movimento cooperativista que 
historicamente se transformou na 
forma coletiva ideal de se conquis-
tar melhores condições de traba-
lho e de remuneração. Na área mé-
dica não é diferente. Precisamos 
nos conscientizar, cooperados e 
não cooperados, disso. Peço a sua 
ajuda, colega cooperado, a ser o 
fi el depositário da sua cooperati-
va, valorizando suas conquistas e 
incentivando a adesão de novos 
cooperados, pois com a presença 
maciça dos ortopedistas conse-

guiremos fazer da COOMTOCE a 
cooperativa que todos sonhamos.

A diretoria da COOMTOCE, 
composta também por jovens or-
topedistas, entende que mudan-
ças na administração são impera-
tivas no intuito de torná-la mais 
atraente para entrada de novos 
membros. Contamos agora com 
assessoria jurídica e criamos o 
Clube de Vantagens da COOMTO-
CE que, somados ao lançamento 
de uma nova identidade visual, 
exemplifi cam o desejo de expan-
são da empresa.

Com a admissão de novos co-
operados almejamos fi rmar con-
vênios com a saúde suplementar, 
sendo esse o maior compromisso 
da nossa gestão, além da melho-
ria na remuneração e das condi-
ções de trabalho dos contratos 
vigentes.

A COOMTOCE só precisa de 
você pra ser do taman ho do seu 
sonho. Nenhum de nós é tão bom 
quanto todos nós juntos!

Carta aos cooperados da 
COOMTOCE

Fazer escolhas mais saudáveis.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Tiago de Morais Gomes

Com trabalho intitulado “Clinical 
and Radiological Analysis of Cervi-
cal Hemivertebra Resection in the 
Treatment of Cervical Congenital 
Scoliosis” (“Análise Clínico-radioló-
gica da Hemivertebrectomia Cervi-
cal no Tratamento da Escoliose Con-
gênita”), o ortopedista cearense Dr. 
Alderico Girão Campos de Barros fez 
apresentação oral no North Ameri-
can Spine Society 29th Annual Mee-
ting. Congresso anual da Sociedade 
Norte-Americana de Cirurgia de Co-
luna, o evento foi realizado entre os 
dias 12 e 15 de novembro de 2014 no 
The Moscone Center, localizado em 
São Francisco, Califórnia, nos Esta-
dos Unidos.

Dr. Alderico Girão Campos de 
Barros é médico do Centro de Doen-
ças da Coluna Vertebral do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Orto-
pedia (INTO). O estudo teve por ob-
jetivo avaliar retrospectivamente a 
experiência da instituição com a cor-
reção da deformidade por ressecção 
hemivertebra e fusão das vértebras 
adjacentes.

Dr. Alderico 
Barros apresenta 
trabalho em 
Congresso da 
Sociedade Americana 
de Coluna



O otorrinolaringologista Dr. Elias 
Bezerra Leite é uma jovem liderança 
médica do Ceará que, logo depois de 
se formar, se apaixonou por gestão. 
A experiência como dono de uma 
clínica em que alugava consultórios 
e como diretor administrativo de 
outra clínica na especialidade em 
que atua mostrou que era necessário 
se qualifi car.

Consciente dessa necessidade, 
ele decidiu estudar e fez cursos de 
Gestão Avançada, Gestão Financei-
ra, MBA em Gestão Empresarial e 

MBA em Gestão Financeira, Audito-
ria e Controladoria. Paralelamente, 
para unir a teoria à prática, foi con-
selheiro técnico e conselheiro fi scal 
da Cooperativa de Endoscopia do 
Ceará e diretor presidente, diretor 
fi nanceiro e diretor superintendente 
da Cooperativa de Otorrinolaringo-
logia do Estado do Ceará.

Após toda essa experiência, Dr. 
Elias assumiu há um ano e meio o 
desafi o de candidatar-se a Direto-
ria Comercial da Unimed Fortaleza. 
Eleito, tem afi rmado o compromis-
so de exercer esse importante cargo 
tendo como marcas a idoneidade e a 
efi ciência na gestão patrimonial da 
cooperativa. Segundo ele, tem como 
objetivo número um propiciar, com 
sua atuação, que a Unimed Fortaleza 
cumpra seu papel de fornecer traba-
lho médico com remuneração digna 
a todos os cooperados. 

SBOT EM FOCO – O senhor já 
foi superintendente, diretor 
fi nanceiro e presidente da Co-
operativa dos Otorrinolaringo-
logistas do Ceará e ainda dirige 
uma importante clínica da es-

pecialidade na capital. Em 
que momento da sua vida 
começou a se interessar 
por gestão e decidiu sair 
um pouco do consultório 
e começar a gerenciar?

Dr. Elias Bezerra Leite – 
Seis meses após a minha 
formatura, no momento 

em que eu entrava na re-
sidência médica, tive a 
oportunidade de inau-
gurar a minha pri-
meira clínica, na qual 
apenas alugava con-
sultórios. Neste mo-

mento, vi que a gestão 
passaria a ser parte do 
resto da minha vida, o 
que, para mim, não se-
ria difi culdade nenhu-

ma, pois logo vi que seria 
uma paixão eterna. Três 

anos depois, em sociedade 
com dois colegas de especia-

lidade, fundamos uma clínica 
de otorrinolaringologia. 

Com o crescimento dessa estru-
tura, percebi que não poderia conti-
nuar conduzindo a empresa pela in-
tuição e que precisaria me dedicar ao 
estudo dessa ciência, que é a Gestão. 
Além disso, também passei a atuar 
em gestão de cooperativa médica. 
Fui, inicialmente, superintendente 
da Cooperativa de Otorrinolarin-
gologia. Depois, assumi a Diretoria 
Financeira e, em seguida, a presi-
dência da mesma instituição. Tudo 
isso só me estimulou cada vez mais 
a seguir nesse caminho.

SF – O que aprendeu com as 
experiências que teve como 
gestor dessas instituições e 
que tipo de formação buscou 
ter para tomar decisões com 
segurança?

Dr. Elias – Fazer gestão é aprender 
todos os dias. Não há um dia sequer 
igual ao outro. A prática complemen-
ta perfeitamente a teoria. De todas 
as experiências vividas, a gestão de 
pessoas é a que mais me surpreende, 
por sua complexidade e necessidade 
de habilidades contínuas e novas a 
cada momento. Quando percebi que 
só a prática seria insufi ciente para 
bons resultados, decidi investir em 
cursos de formação na área de ges-
tor. Dessa forma, fi z dois cursos de 
100 horas/aula cada, sendo um de 
Extensão em Gestão e outro de Ges-
tão Financeira. 

Com esse embasamento inicial, 
decidi cursar algo mais aprofunda-
do. Foi quando entrei no MBA de 
Gestão Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas. Após concluir esse 
curso, ingressei em outro MBA pela 
mesma instituição, sendo, dessa 
vez, o de Gestão Financeira, Contro-
ladoria e Auditoria, que concluí re-
centemente. Agora, estou analisan-
do que passos seguir. No momento, 
estou com três cursos de curta du-
ração agendados para os meses de 
junho e julho de 2015, sendo uma 
Formação em Coaching, um curso 
de Empreendedorismo e outro de 
Avaliação Econômico-Financeira 
de Empresas. Porém, a única cer-
teza que tenho é que o estudo me 
acompanhará enquanto exercer a 
função de gestor.

ENTREVISTAENTREVISTA

Dr. Elias Bezerra Leite
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SF – Como acredita ser possível 
conciliar duas atividades apa-
rentemente tão distintas como 
ser médico e gestor?

Dr. Elias – Eu acredito que uma 
das principais – senão a principal – 
qualidades de um bom gestor é for-
mar uma boa equipe. Saber delegar 
às pessoas certas faz toda diferença. 
O gestor tem que ter conhecimento 
em várias áreas, como fi nanças, con-
tabilidade, gestão de pessoas, quali-
dade, marketing, processos, mas, na 
minha opinião, o principal é ser um 
bom estrategista e saber acompa-
nhar e cobrar os resultados traçados. 

Realmente, conciliar a vida de 
gestor e de médico é uma tarefa ár-
dua. Gestão é, sim, uma ciência e, 
como toda ciência, precisa ser es-
tudada continuamente para que se 
tenha bons resultados. Na Medicina 
não é diferente. Dessa forma, mais 
cedo ou mais tarde, a opção por um 
dos dois caminhos precisará aconte-
cer defi nitivamente. Nesse momento, 
devo confessar que a opção pela Ges-
tão me encanta e excita muito mais.

SF – Há um ano, quando assu-
miu a Diretoria Comercial da 
Unimed Fortaleza, o que en-
controu?

Dr. Elias – A Unimed Fortaleza é 
a oitava maior empresa em fatura-
mento no estado do Ceará. Assumir 
a sua Diretoria Comercial foi, e está 
sendo, um grande desafi o. Na minha 
opinião, encontramos uma empre-
sa sem um posicionamento claro 
de mercado, ou melhor, com perda 
de foco no seu posicionamento. Ao 
mesmo tempo em que a Unimed 

Fortaleza buscava ser vista por sua 
qualidade, entrava em guerras de 
preços com concorrentes. Além dis-
so, a imagem da cooperativa sofreu 
alguns abalos nos últimos anos, tan-
to perante aos clientes, como frente 
aos Médicos Cooperados, que são os 
verdadeiros donos da empresa. 

No entanto, também encontra-
mos uma empresa com a maior rede 
de médicos e de prestadores do es-
tado, com um market share (parti-
cipação de mercado) considerável e 
com uma marca ainda muito forte. 
Isso nos fez decidir muito facilmente 
por um reposicionamento por quali-
dade, jamais entrando em disputas 
por baixos preços, onde os produ-
tos/serviços vendidos não permitem 
uma remuneração justa aos Médicos 
Cooperados.

SF – Que desafi os teve que en-
frentar neste período que está 
à frente do cargo?

Dr. Elias – Sem dúvida, temos que 
vender bem, tanto em quantidade, 
mas, principalmente, em qualidade, 
ou seja, vender planos a preços que 
possam resultar em lucros para a 
empresa e em sobras para os coope-
rados. Além disso, temos que melho-
rar a imagem da cooperativa perante 
todos os públicos. 

Outro desafi o que merece ser ci-
tado foi conseguir um redesenho do 
Marketing da empresa, focando em 
campanhas que valorizassem o insti-
tucional, sem exposição de membros 
da diretoria, que expusessem o que 
temos de melhor e, ao mesmo tempo, 
buscassem o posicionamento com 
diferencial por qualidade, citado an-
teriormente. Tudo isso com redução 
orçamentária de verbas destinadas 
para esse fi m. Em 2014, conseguimos 
fazer todas as ações de propaganda e 
marketing com 26% a menos da ver-
ba investida no ano de 2013.

SF – Uma ação comercial de 
grande impacto e visibilidade 
foi o Bicicletar. Como surgiu a 
ideia dele e como foi a implan-
tação do projeto?

Dr. Elias – O sucesso desse projeto 
tem superado todas as expectativas 
mais otimistas. Atualmente, a taxa 
de utilização das bicicletas já é a se-
gunda do país em números absolutos 
e a primeira em números relativos. 
Quando soubemos da ideia, investi-
mos todas as forças na sua concre-
tização, pois achamos que o Bicicle-

tar se encaixaria perfeitamente com 
nosso intuito de implementação de 
um crescimento verdadeiramente 
sustentável para a Unimed Fortaleza, 
buscando não só a rentabilidade eco-
nômico-fi nanceira, como também a 
responsabilidade social e ambiental. 

Precisamos deixar de ser vistos 
como uma empresa que trata doen-
ças e passar a ser vistos como uma 
empresa que promove saúde. O nível 
de exposição espontânea na mídia 
tem sido muito alto e as ações utili-
zando as bicicletas têm trazido mui-
tas manifestações positivas por parte 
da população.

SF – Que outros projetos estão 
em andamento e que o senhor 
poderia adiantar pra gente?

Dr. Elias – Sempre na linha de re-
posicionamento por qualidade da 
nossa marca, temos focado em pro-
jetos institucionais sem exposições 
pessoais de membros da diretoria 
(que acreditamos ser prejudicial e 
sem nenhum retorno à empresa). 

Dentre novos projetos, podemos 
citar o lançamento do Unimed Ativa, 
em junho de 2015. Trata-se de uma 
assessoria de corrida que inicialmen-
te funcionará na Beira Mar e atende-
rá médicos cooperados, colaborado-
res e clientes da Unimed Fortaleza.

SF – A saúde no Brasil vive uma 
crise que hoje afeta também o 
setor privado e os planos de 
saúde. Que estratégias o se-
nhor acredita que precisam ser 
pensadas e desenvolvidas para 
garantir um futuro equilibra-
do e bem sucedido do Sistema 
Unimed?

Dr. Elias – A situação atual é di-
fícil para todos os players do mer-
cado de saúde. Alguns concorrentes 
de expressão apresentaram resulta-
dos negativos no último ano. Acre-
dito e tenho defendido fortemente 
que a única saída a médio e longo 
prazo para a Unimed Fortaleza e 
para qualquer outra operadora de 
saúde é investir intensamente em 
Medicina Preventiva e em uma rede 
própria bem gerenciada. E isso só 
se faz com uma gestão estritamen-
te técnica e capacitada. As questões 
políticas nunca trouxeram e nunca 
trarão nenhum benefício a essa em-
presa e, por isso, não devem nunca 
se sobrepor às decisões de uma ges-
tão profi ssional, voltada para o re-
sultado sustentável.

Precisamos 
deixar de ser 

vistos como uma 
empresa que 
trata doenças 
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empresa que 

promove saúde.



Dr. Guilherme Moura Colares
Especialista em coluna e membro da Sociedade 
Brasileira de Coluna

2009 ISSLS Prize Winner: Does Discography 
Cause Accelerated Progression of Degeneration 
Changes in the Lumbar Disc
A Ten-Year Matched Cohort Study
Eugene J. Carragee, MD,* Angus S. Don, FRACS,* Eric L. Hurwitz, DC, PhD,†
Jason M. Cuellar, MD, PhD,‡ John Carrino, MD,§ and Richard Herzog, MD¶

Premiado pela sociedade de estudos da coluna lombar 
(ISSLS), este trabalho vem de uma série de estudos 
pautados na fi siologia do disco intervertebral realiza-
dos pelo grupo do Dr. Eugene Caragee. Na época da 
publicação (o artigo saiu na Spine Volume 14, Número 
21), a discografi a tinha ganho status de procedimento 
promissor no diagnóstico da dor lombar axial, patolo-
gia de tratamento difícil, diante das inúmeras variáveis 
e difi culdade de encontrar uma etiologia clara. O de-
senho do estudo impressiona em si: foram seguidos, 
prospectivamente, dois grupos de pacientes (um pós 
discografi a e outro controle) por dez anos. Findo este 
período, foram reavaliados clinicamente e por resso-
nância nuclear magnética (RNM). O estudo mostrou 
que, mesmo usando agulhas de calibre fi no, a punção 
do anulo fi broso apressa a cascata degenerativa em 
discos em estágio inicial de desgaste e, ainda mais im-
portante, desencadeia o evento de degeneração quando 
empregada nos chamados “discos controle”. A utilida-
de e validade da discografi a passou a ser questionada e 
seu uso, frequentemente criticado.

Sacral fractures
*Mohamad Bydon, M.D.,1 Vance Fredrickson, M.D.,2
Rafael De la Garza-Ramos, M.D.,1 Yiping Li, M.D.,2 Ronald A. Lehman Jr., M.D.,3
Gregory R. Trost, M.D.,2 and Ziya L. Gokaslan, M.D.1

1Department of Neurosurgery, Johns Hopkins University School of Medicine, 
Baltimore, Maryland;
2Department of Neurological Surgery, University of Wisconsin School of Medicine, 
Madison, Wisconsin;
and 3Department of Orthopaedic Surgery, Washington University School of 
Medicine, St. Louis, Missouri

Neste artigo de revisão, os autores realizam amplo es-
tudo de epidemiologia, anatomia, classifi cação, diag-
nóstico e tratamento das lesões espinopélvicas que 
interessam o sacro. O tratamento destas graves lesões 
mostrou evolução substancial com novas técnicas de 
imagem (como tomografi a multislice com reconstrução 
3D e ressonância nuclear magnética) e tratamento di-
reto das fraturas. Estas ainda representam altos índi-

ces de mortalidade e morbidade relacionados a trauma 
associado de estruturas neurovasculares, intimamente 
ligadas ao sacro, com consequente repercussão sobre o 
controle esfi ncteriano, função sexual e marcha. A abor-
dagem direta das lesões  que cursam com dor radicular 
ou défi cit neurológico para descompressão (direta do 
canal ou forame, ou indireta principalmente da raiz de 
L5) e estabilização vem demonstrando melhora de seus 
resultados funcionais, somados a técnicas de fi xação 
lombosacras.

Degenerative Spinal Stenosis | NASS Clinical 
Guidelines
D. Scott Kreiner, MD; Committee Co-Chair, Natural History Co-Chair; William O. 
Shaffer, MD; Committee Co-Chair, Natural History Co-Chair; Jamie Baisden, MD; 
Outcome Measures Chair; Thomas Gilbert, MD; Diagnosis/Imaging Chair; Jeffrey 
Summers, MD; Medical/Interventional Treatment Chair; John Toton, MD; Surgical 
Treatment Chair; Steven Hwang, MD; Richard Mendel, MD; Charles Reitman, MD

A iniciativa da North American Spine Society (NASS) 
em reunir a melhor evidência existente para embasar 
condutas (medicina baseada em evidências) sobre pa-
tologias prevalentes na coluna, veio no momento em 
que as condutas carecem de embasamento científi co, 
posto que a evolução tecnológica possibilitou o surgi-
mento de procedimentos diversos, implantes e mate-
riais, atendendo a demanda social de mais tratamen-
tos conservadores, procedimentos menores quando 
realizados, acessos percutâneos e menos complicações. 
Esta evolução por vezes não se traduziu em melhora 
de resultados e teve enorme impacto de custos médi-
cos. Assim a revisão sistemática mostrou a ausência de 
grau adequado de evidência para diversos tratamentos, 
inclusive conservadores, e colocou também a posição 
da NASS em termos de grau de recomendação para re-
alização de várias terapêuticas. A revisão encontra-se 
amplamente disponível para consulta no endereço ele-
trônico da NASS.

Pedicle Screw Instrumentation for Adolescent 
Idiopathic Scoliosis: The Insertion Technique, 
the Fusion Levels and Direct Vertebral Rotation
Se-Il Suk, MD
Seoul Spine Institute, Inje University Sanggye Paik Hospital, Seoul, Korea

Durante meus anos de residência, a referência ao nome 
“Suk” já representava a menção a um cirurgião que es-
tava na vanguarda do tratamento das deformidades. 
Na longínqua Coréia, operava seus casos utilizando 
parafusos pediculares inclusive em vértebras torácicas 
altas, guiado apenas por uma radiografi a simples em 
AP e lateral. Quinze anos se passaram e o nome hoje 
ainda é sinônimo de vanguarda no tratamento das de-
formidades e ele continua usando e defendendo o uso 
da radiografi a simples como método de identifi cação e 
instrumentação dos pedículos. Utilizando um sistema 
de classifi cação próprio, simplifi cado, para o qual apli-
ca seu método de fusão seletiva e derrotação das verte-
bras da deformidade, promovendo a correção triplanar. 
Desenvolveu materiais de implante com instrumentais 
que permitem a correção utilizando a rotação de hastes 
rígidas derrotação vertebral direta e  tornando popular 
seu método de tratamento e, consequentemente, seu 
sistema de classifi cação.
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