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SBOT-CE realiza campanha 
“Carnaval 

sem Traumas”

Curso de Atualização em Osteoporose 
e Doenças Osteometabólicas 
abre programação científi ca 

de 2017
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A Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia – Regional Ceará 
(SBOT-CE) promoveu, nos dias 17 e 18 
de fevereiro, no auditório do Parque Eco-
lógico do Centro Universitário Christus, 
o primeiro evento científico da entidade 
em 2017: o Curso de Atualização em Os-
teoporose e Doenças Osteometabólicas. 
O encontro contou com aulas dos espe-
cialistas Ciro Cid, Henrique Mota Neto, 
Francisco Machado, Leonardo Drumond, 
1º tesoureiro da SBOT-CE, e Vandick de 
Queiroz Germano, membro suplente do 
Conselho Fiscal da SBOT-CE.

Além do Curso de Atualização em Os-
teoporose e Doenças Osteometabólicas, a 
SBOT-CE também promove em 2017 di-
versas capacitações práticas, no formato 

SBOT-CE inicia programação científica de 
2017 com Curso de Atualização em Osteoporose e 
Doenças Osteometabólicas

Hands on, em Cirurgia do Membro Supe-
rior, nos dias 9 e 10 de junho; em Cirur-
gia do Joelho, nos dias 11 e 12 de agosto; 
em Cirurgia da Coluna, nos dias 20 e 21 
de outubro; e em Cirurgia do Quadril, 
nos dias 1º e 2 de dezembro.

A programação científica de 2017 
da SBOT-CE prevê ainda a realização, 
nos dias 14 e 15 de julho, da 1ª Jornada 
Caririense de Ortopedia e o tradicional 
Congresso de Ortopedia e Traumatologia 
do Estado do Ceará (COTECE), que, este 
ano, chega a 21ª edição. O XXI COTECE 
será promovido entre os dias 21 e 23 de 
setembro no Seara Praia Hotel e presi-
dido por Fernando Façanha Filho, que 
também foi eleito presidente do 51º Con-
gresso Brasileiro de Ortopedia e Trau-
matologia (CBOT), a ser realizado em 
Fortaleza, em 2019. Juntamente ao XXI 
COTECE serão promovidos o X Congres-
so Norte-Nordeste de Cirurgia do Ombro 
e Cotovelo, que tem o vice-presidente da 
SBOT-CE, Renato Fontenele, como pre-
sidente, e a VI Jornada Norte-Nordeste 
de Cirurgia do Quadril.

PROGRAME-SE
09 e 10 de junho
Curso Hands on em Cirurgia 
do Membro Superior
14 e 15 de julho
I Jornada Caririense de 
Ortopedia e Traumatologia

11 e 12 de agosto
Curso Hands on em Cirurgia 
do Joelho

21 a 23 de setembro
XXI COTECE
X Congresso Norte-Nordeste de 
Cirurgia do Ombro e Cotovelo
VI Jornada Norte-Nordeste de 
Cirurgia do Quadril

20 e 21 de outubro
Curso Hands on em Cirurgia 
da Coluna

1 e 2 de dezembro
Curso Hands on em Cirurgia 
do Quadril
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Palavra do Presidente
É com muita alegria no coração 

que me apresento como presidente 
da nossa Sociedade e porta-voz da 
Diretoria cuja chapa eleitoral home-
nageou nosso primeiro presidente, 
professor Estanislau Façanha.

Faço especial agradecimento 
ao Dr. Henrique César e sua gestão 
pautada na atualização científica e 
interiorização das ações, caminhos 
que devemos continuar trilhando.

Vivemos tempos difíceis de 
apoios individuais e não institucio-
nais, de desvalorização da classe 
médica e de intervenções mal indi-
cadas. Grandes serão os desafios da 
nossa gestão, pois a nossa sociedade 
atravessa, assim como nosso país, 
uma grave crise financeira.

Nossos pilares serão a formação 
do jovem ortopedista, a educação 
médica continuada e a valorização 
do ato médico.

A Comissão de Ensino e Treina-
mento será coordenada pelo Dr. Sid-
nei Vieira e terá no seu programa de 
educação dos médicos residentes do 
estado, seguindo o modelo de suces-
so da nossa Residência Integrada em 
Ortopedia e Traumatologia, a RIOT, 
com cursos periódicos incluindo 
um teórico-prático de imobilizações 
ortopédicas, além de simulados e 

intensivos para a prova anual de ob-
tenção de título da SBOT.

Agradeço ao Dr. Fernando Fa-
çanha Filho, presidente eleito do LI 
CBOT 2019 – evento que ilustrará a 
grandeza da ortopedia cearense –, e 
presidente do XXI COTECE, por ter 
aceitado o convite para capitanear, 
em 2017, a recém-criada Comissão 
de Educação Continuada (CEC), que 
também será composta pelos dire-
tores científicos e representantes 
dos 12 Comitês de Especialidade. A 
CEC se destina a realizar cursos de 
periodicidade bimestral voltados 
para a atualização clínica e cirúrgica 
dos ortopedistas da nossa SBOT-CE, 
já estando definido o Calendário de 
Eventos de 2017.

Já está prevista, inclusive, a re-
alização do Curso de Imobilização 

Tiago de Morais Gomes 
22º Presidente da SBOT-CE
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Expediente

Vivemos 
tempos difíceis 

de apoios 
individuais 

e não 
institucionais...

teórico-prático e da 1ª Jornada Ca-
ririense de Ortopedia, evento funda-
mental para a expansão da atuação 
da Sociedade no interior do estado.

Além disso, a Comissão de Ética 
atuará ostensivamente na valoriza-
ção dos procedimentos médicos e 
das boas práticas.

Somos uma diretoria jovem e 
renovada, cientes das nossas limita-
ções mas felizes e dispostos a traba-
lhar por uma SBOT-CE mais atuan-
te e representativa dos anseios dos 
nossos membros.
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A Diretoria da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia 
– Regional Ceará (SBOT-CE) orga-
nizou diferentes ações para alertar 
a população sobre os prejuízos do 
consumo exagerado de álcool na 
campanha “Carnaval sem Traumas: 
Álcool e volante, uma mistura que 
não dá samba”, lançada pela Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia (SBOT Nacional). 

No dia 22 de fevereiro, animado-
ras da torcida do time Ceará Spor-
ting Clube, as vovozetes, desfilaram 
com faixas da campanha no inter-

valo da partida da segunda roda-
da do campeonato Primeira Liga, 
jogada entre os times do Ceará e 
do Flamengo na Arena Castelão. O 
objetivo da ação foi lembrar os tor-
cedores sobre a importância de não 
misturar álcool e direção. Já no dia 
23 de fevereiro, membros da Direto-
ria da SBOT-CE foram ao aterro da 
Praia de Iracema, localizada na orla 
de Fortaleza, para distribuir folhe-
tos a motoristas e pedestres com in-
formações que, entre outras coisas, 
desmistificam algumas verdades so-
bre o consumo de álcool.

A campanha, que chamou a aten-
ção sobre a importância de evitar 
acidentes de trânsito durante o fe-
riado de Carnaval, principalmente 
a partir da conscientização para os 
perigos de dirigir alcoolizado, des-
tacou também o grande número de 
acidentes com pessoas que conso-
mem álcool em excesso e que, por 
exemplo, sofrem lesões de tendão 
da mão ao cair segurando uma gar-
rafa que se quebra e provoca cortes 
ou se ferem ao cair num bueiro, um 
dos grandes focos de infecção exis-
tentes na área urbana.

SBOT-CE promove campanha “Carnaval sem 
Traumas”
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Unidade Hospital São Carlos
Av. Pontes Vieira, 2551 - Dionísio Torres

Unidade Anexo
Rua Otoni Façanha de Sá, 69 - Dionísio Torres

Tel: (85) 4009.1616
       (85) 3048.4096

»  Ressonância Magnética de 1.5T e 3.0T com softwares 
avançados:
* Difusão e Perfusão 
* Espectroscopia de Prótons
* Mapa T2 de Cartilagem
* Mielografia e Neurografia por Ressonância Magnética
* Artro-Ressonância Magnética 
» »  Tomografia Computadorizada Multislice:
* Reconstruções em 3D
* Artro-Tomografia Multislice 
»  Densitometria Óssea de Corpo Inteiro
»  Ultrassonografia Músculo-Esquelética 
»  Radiologia Digital

Tecnologia e ciência
a favor da vida
A São Carlos Imagem conta com equipe médica 
especializada em análise de imagens do Sistema 
Músculo-Esquelético, primando pela qualidade e 
precisão dos diagnósticos.

Cada exis-
tência terrena 
que experi-
mentamos no 
nosso ciclo 
ascensional, 
como espí-
ritos que so-
mos, é coroa-
da de provas, 

missões e quitação de débitos con-
traídos em vidas passadas.

Celina deixou-nos cedo, talvez, 
por ter cumprido seu estágio com 
louvor, pois, trazia consigo um saldo 
polpudo de qualidades positivas na 
sua conta bancária celestial.

Mulher de comando, decidida 
quando tomava para si o timão, sem 
perder a suavidade dos gestos e a 
doçura das palavras, enxergava com 
a intuição que sempre lhe servia de 
azimute, a faixa não com o dizer de 
chegada, mas, de ponto de partida. 
Estava sempre a trabalhar pela cau-
sa dos mais necessitados de confor-
to espiritual, de carinho familial, de 

apoio fi nanceiro, enfi m, praticava a 
verdadeira caridade assim como nos 
ensinou o Cristo.

Celina escritora, fazia das fra-
ses marionetes que bailavam sob os 
cordéis mágicos de sua pena, descre-
vendo cenários e situações com um 
realismo próprio do século XIX, no 
proscênio dos nossos dias. 

Celina médica, que deixou marca-
dos com sua sapiência na especiali-
dade e afeto no trato, tantos residen-
tes seus, hoje colegas de trabalho, 
que, embora excelentes especialistas, 
terão difi culdades em tratar essa fra-
tura que, tenho certeza, levará tempo 
para consolidar-se, o seu adeus e sua 
saudade.

Celina Sobrames, que fez da nos-
sa associação uma Côrte, por onde 
desfi laram poetas, escritores e me-
nestréis, com a fortaleza e exuberân-
cia de um Pinheiro, também sím-
bolo da honradez e da eternidade, 
verdadeiro paraíso dos escolhidos.

Celina espírita, talvez esse adjeti-
vo seja a nascente de onde brotavam 

sua sinceridade, sua simplicidade, 
sua honradez, sua fé, seu amor ao 
próximo, sua perseverança, sua ca-
pacidade de perdoar, virtudes que 
ela exercitou no seu último viver en-
tre nós.

Sinto-me feliz por ter tido o pra-
zer de ter ouvido sua última execu-
ção ao piano e ver o Wilson beijá-la 
como numa despedida, naquele do-
mingo que eu não pensei que fosse o 
derradeiro.

Nossas conversas continuarão, 
minha amiga, e sabedores que somos 
de que a vida é eterna, até um dia, 
mas, que não seja tão breve.

Tome um beijo minha amiga-ir-
mã, acompanhado dessa décima.

Por Francisco José Pessoa
médico escritor associado à 

Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores (SOBRAMES) e 

oftalmologista 
e Francisco Machado

médico ortopedista e preceptor 
de residência médica

Celina, um ser especial HOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEM
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A Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia – Regional 
Ceará (SBOT-CE) e a Cooperativa 
de Trabalho dos Médicos Trauma-
tologistas e Ortopedistas do Estado 
do Ceará (COOMTOCE) promo-
veram, no dia 26 de novembro de 
2016, a festa de confraternização 
anual que congrega seus associados 
e homenageia os especialistas que 
se destacaram profissionalmente. 
No evento, que foi realizado no Bu-
ffet La Maison, ocorreu também a 
cerimônia de posse da diretoria da 
SBOT-CE para o biênio 2017-2018, 
eleita no XX Congresso de Ortope-
dia e Traumatologia do Estado do 
Ceará (COTECE).

Foram homenageados com a 
Medalha da Ordem Cearense do 
Mérito em Ortopedia e Traumato-
logia, concedida pela SBOT-CE, os 
especialistas Henrique Mota Neto 
e Fernando Façanha Filho. A Placa 
de Menção Honrosa concedida pela 
COOMTOCE foi entregue ao trau-
mato-ortopedista Francisco Macha-
do. Francisco Andrade Neto recebeu 
da SBOT-CE placa-homenagem em 
agradecimento por seu empenho 
e dedicação como coordenador da 
Residência Integrada em Ortopedia 
e Traumatologia (RIOT) no ano de 
2016. As empresas Orthosais, Or-
tocardio, Ortogênese e Ortoplan fo-
ram homenageadas com a Placa Pe-
dro Marinho, Amigo da Ortopedia 
Cearense pelo apoio na realização e 
no sucesso do XX COTECE.

Além das homenagens, a fes-
ta de confraternização natalina da 

SBOT-CE e COOMTOCE encerram 2016 
com festa de confraternização

Homenageado com a Medalha da Ordem Cearense do 
Mérito em Ortopedia e Traumatologia, Henrique Mota 
Neto, e 21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro

Homenageado com a Menção Honrosa da COOMTOCE, 
Francisco Machado, e 14º presidente da COOMTOCE, 
Tiago Gomes

Membros da Diretoria da SBOT-CE no biênio 2017-2018

Homenageado com a Medalha da Ordem Cearense do 
Mérito em Ortopedia e Traumatologia, Fernando Façanha, 
e 21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro

Armando Gomes, do laboratório Orthosais, recebe Placa 
Pedro Marinho, Amigo da Ortopedia Cearense, do então 1º 
tesoureiro, Renato Fontenele

Francisco Andrade Neto recebe placa-homenagem em 
agradecimento ao empenho e dedicação como coordenador 
da RIOT do presidente do XX COTECE, Marcos Girão

SBOT Ceará e da COOMTOCE de 
2016 premiou os dois casais mais 
animados na pista de dança: Janete 
e Sandro Cassiano, primeiro lugar, 
ganharam um iPad ofertado pela Or-
tocárdio, e Luciano e Keylla Moreira, 
segundo lugar, um tablet oferecido 
pela Unicred Ceará. O traumato-
-ortopedista Sales Sobrinho ganhou 
uma televisão de 32 polegadas, do-

ada pela Ello e que foi sorteada en-
tre os especialistas presentes. Hou-
ve ainda o sorteio de cinco kits de 
cosméticos ofertados pela SBOT-CE 
e pela COOMTOCE para que os mé-
dicos presenteassem as esposas e os 
agraciados foram Fernando Landim, 
Glauber Mota, Manuel Bomfim Bra-
ga Júnior, Marco Aurélio Lacerda e 
Victor Callado.
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21º Presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro e 
Luzete Cavalcante entregam kit de cosméticos a Marco 
Aurelio Lacerda

Levania Benevides, da empresa Ortogênese, recebe 
Placa Pedro Marinho, Amigo da Ortopedia Cearense, do 
presidente do XX COTECE, Marcos Girão

Felipe Meneses, da Ortoplan, recebe Placa Pedro Marinho, 
Amigo da Ortopedia Cearense, do então 1º secretário da 
SBOT-CE, Hildemar Queiroz

Glauber Mota é sorteado e recebe kit de cosméticos do 
então 1º secretário e do 21º presidente da SBOT-CE, 
Hildemar Queiroz e Henrique César Ribeiro

21º Presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, 
entrega kit de cosméticos ao especialista Victor Callado

Janete e Sandro Cassiano recebem iPad pelo prêmio de 
casal mais animado na pista de dança de Luciano Moreira

Paulo Neto e Carlos Filho, da empresa Ortocardio, recebem 
Placa Pedro Marinho, Amigo da Ortopedia Cearense, do 
presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro

Manuel Bomfim Braga Júnior é sorteado e recebe kit 
de cosméticos do especialista Luciano Moreira e do 21º 
presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro

Presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, e então 
membro efetivo do Conselho Fiscal da SBOT-CE, Ronaldo 
Silva, entregam TV a Sales Sobrinho, ganhador do sorteio

Homenageados da noite Henrique Mota Neto, Francisco 
Machado e Fernando Façanha

Fernando Landim recebe kit de cosméticos para presentear 
esposa do presidente do XX COTECE, Marcos Girão

Luciano e Keylla Moreira recebem tablet do traumato-
ortopedista Helládio de Vasconcelos
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Retrospectiva 2015 Celebração do Jubileu da 
SBOT-CE na Assembleia Legislativa

Buscando soluções para você

48
ANOS

Ortofor Centro - Laboratório: Av da Universidade, 2118 - (085) 03252.3090
Ortofor Aldeota: Av Antonio Sales, 1357 - Loja 17 - (085) 3246.4102
www.ortofor.com.br / facebook.com/ortoforfortaleza

PRECURSORA
NO NORDESTE EM

ORTOPEDIA TÉCNICA.
CERTIFICADA PELA

ABOTEC.

A Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia – Regional 
Ceará (SBOT-CE) foi homenagea-
da no dia 1º de junho de 2015 pe-
los 50 anos de fundação em sessão 
solene realizada no Plenário 13 de 
Maio da Assembleia Legislativa.

Os fundadores da SBOT-CE 
João Estanislau Façanha, Fernan-
do Antônio Mendes Façanha, Boli-
var Bastos Gonçalves, Francisco de 
Assis Parente Viana, Jorge Romcy 
e José Gomes da Frota, foram ho-
menageados in memorian com 
placa comemorativa da Assem-
bleia Legislativa. Em nome deles, 
receberam a homenagem, respec-
tivamente, Maria Cláudia Façanha 
Gaspar, neta de João Estanislau 
Façanha, Maria Teresa Chaves Fa-
çanha, viúva de Fernando Façanha, 
Bolivar Bastos Gonçalves Filho, 
Francisco Parente Viana Júnior, 
Jorge Romcy Filho, e José Gomes 
da Frota Filho.

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, deputados estaduais e homenageados na solenidade

Também foram agraciados com 
placas os especialistas Antônio Pier-
re Aguiar Neto, José Roberto Ca-
valcante Castro Júnior, Rui Colares 
Júnior, Fernando Antônio Mendes 
Façanha Filho, 16º presidente da 
SBOT-CE; o atual presidente da So-
ciedade, Henrique César Temóteo 
Ribeiro; e o perito-geral da Perícia 
Forense do Estado do Ceará (Pefoce) 
e 13º presidente da SBOT-CE, Maxi-

miniano Leite Barbosa Chaves.
A solenidade atendeu a reque-

rimento do Primeiro Secretário da 
Mesa Diretora da Casa, deputado 
Sérgio Aguiar, subscrito pelo pre-
sidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, 
deputado Carlos Felipe. Além deles, 
participaram da sessão solene os de-
putados Evandro Leitão e Joaquim 
Noronha.
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Retrospectiva 2015

A Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia – 
Regional Ceará (SBOT-CE) realizou 
nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2015, 
no Hotel Dom Pedro Laguna, no Eco-
Resort Aquiraz Riviera, em Aquiraz, 
o XIX Congresso de Ortopedia e 
Traumatologia do Estado do Ceará 
(COTECE).

Cerca de 150 ortopedistas 
cearenses participaram do evento 
que é o ponto alto da programação 
científi ca da SBOT-CE e que foi 

presidido pelo 19º presidente da 
SBOT-CE, Ronaldo Silva de Oliveira.

No evento, foi homenageado 
João Estanislau Façanha, fundador e 
primeiro presidente da SBOT-CE, que 
deu nome ao prêmio de Melhor Tema 
Livre, dado ao trabalho “Fraturas 
expostas e a incidência de infecção 
no desbridamento cirúrgico 6 horas 
após o trauma”, de autoria de José 
Queiroz Lima Neto, Miguel de Castro 
Fernandes, Luciano Rodrigues Peres, 
Aristóteles Correira de Queiroz Neto, 

Flávio Moral Turíbio e Marcelo Hide 
Matsumoto.

A programação social do Congresso 
também foi recheada: além de dois 
torneios esportivos – o II SBOT 
Open de Tênis e uma competição 
de futebol society – um jantar 
comemorou os 50 anos da SBOT-CE, 
com homenagem aos presidentes da 
entidade. Maximiliano Porto e Renato 
Fontenele fi caram, respectivamente, 
em primeiro e segundo lugar no II 
SBOT Open de Tênis.

XIX COTECE

Sérgio Delmonte, então presidente da Sociedade 
Brasileira de Quadril (SBQ), recebe do 9º presidente da 
SBOT-CE, Manuel Diógenes, troféu do jubileu da SBOT-CE

Henrique César Ribeiro, 21º presidente da SBOT-CE, 
entrega troféu do jubileu da SBOT-CE a José Gomes 
da Frota Filho, fi lho de José Gomes da Frota, terceiro 
presidente da SBOT-CE

Henrique César Ribeiro, 21º presidente da SBOT-CE, 
e Ronaldo Silva, presidente do XIX COTECE, com 
participantes do torneio de futebol que receberam 
medalhas: Tiago Gomes, então vice-presidente da SBOT-
CE, Marcos Girão, 20º presidente da SBOT-CE, Hildemar 
Queiroz, então 1º secretário da SBOT-CE, e Marcos Prado

Renato Fontenele, que tirou o segundo lugar no II SBOT 
Open de Tênis, recebe troféu de Ronaldo Silva, presidente 
do XIX COTECE

João Matheus Guimarães, então diretor do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), recebe do 
20º presidente da SBOT-CE, Marcos Girão, troféu do jubileu 
da SBOT-CE

Henrique César Ribeiro, Luiz Lopes, Maximiano Chaves, 
Lauro Cosme dos Reis Filho, Manuel Diógenes, Ronaldo 
Silva e Marcos Girão, presidentes da SBOT-CE com troféus 
do jubileu da SBOT-CE

Henrique César Ribeiro, 21º presidente da SBOT-CE, e 
Ronaldo Silva, presidente do XIX COTECE, entregam 
prêmio João Estanislau Façanha de melhor tema livre a 
José Queiroz Lima Neto

Maximiliano Porto, que tirou o primeiro lugar no II SBOT 
Open de Tênis, recebe troféu de Marcos Girão, 20º 
presidente da SBOT-CE

Luiz Antônio Munhoz da Cunha, então 1º vice-presidente 
da SBOT Nacional, recebe do então vice-presidente da 
SBOT-CE, Tiago Gomes, troféu do jubileu da SBOT-CE

Ronaldo Silva, presidente do XIX COTECE, entrega troféu 
do jubileu da SBOT-CE a Kellinson Catunda, fi lha de 
Francisco das Chagas Moreira Catunda, quinto presidente 
da SBOT-CE

Em pé: Osvaldo Gomes, Plínio Alves, Flávio Freire da Costa, da Assessoria Tio Flavinho, Roberto de Carvalho, Henrique 
César Ribeiro, 21º presidente da SBOT-CE, Atualpa Pinheiro, Ronaldo Silva, presidente do XIX COTECE, Manuel Diógenes, 
Tiago Gomes, Gilson Bernardes, da Apsen, Luís Eduardo Callado. Na frente: Átila Alencar, da Apsen, Romulo Morano, 
Marcos Prado, Hildemar Queiroz e Everardo Andrade, da Apsen.
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Ciente da relevância de atuar 
junto à sociedade, a diretoria da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia – Regional Ceará 
(SBOT-CE) participou de duas ações 
promovidas pelo Sindicato dos Mé-
dicos do Ceará em 2015 dentro do 
Programa Sindicato Cidadão, ideali-
zado pela entidade.

Comemorado no dia 19 de se-
tembro, quando foi fundada a SBOT 
Nacional, o Dia do Ortopedista foi 
lembrado na Semana do Ortopedis-
ta, em que médicos residentes da Re-
sidência Integrada em Ortopedia e 
Traumatologia (RIOT) da SBOT-CE 
realizaram avaliação para detecção 
de escoliose em crianças atendidas 
pela Escola Benefi cente de Surf do 
Titanzinho, localizada no bairro Ser-
viluz, em Fortaleza. A ação ocorreu 
entre os dias 15 e 18 de setembro 
dentro das atividades do Programa 
Sindicato Cidadão e benefi ciou ainda 
familiares das crianças.

No dia 29 de setembro, alunos 
dos três turnos da Escola de Ensino 

Médio Virgílio Távora, em Barbalha, 
na Região do Cariri, assistiram pa-
lestras proferidas por ortopedistas 
sobre “Os cuidados com a postura e 
uso de mochilas escolares” e “Álco-
ol e direção – uma combinação que 
pode custar vidas”. Com a distri-
buição de folders que abordavam as 
temáticas das palestras, na ocasião, 
os especialistas Frederico Machado 
Alencar, João Bosco de Mendonça 
e Silva e Lindimar Leite Cunha Jú-
nior, também esclareceram dúvidas 
e realizaram avaliação para detecção 
de escoliose nos adolescentes com 
menos de 17 anos. Tanto em Forta-
leza quanto em Barbalha, nos casos 
em que foram detectados problemas, 
houve encaminhamento para reali-
zação de exames radiológicos.

Já no dia 15 de outubro, o então 
vice-presidente da SBOT-CE e pre-
sidente da Cooperativa de Traba-
lho dos Médicos Traumatologistas 
e Ortopedistas do Estado do Ceará 
(COOMTOCE), Tiago Gomes, par-
ticipou de mais uma atividade do 

Programa Sindicato Cidadão, do Sin-
dicato dos Médicos do Ceará: o “Ou-
tubro Saudável”.

Além dele, estiveram presentes na 
ação realizada na Praça dos Stressa-
dos, na Avenida Beira Mar, em For-
taleza, o então diretor de Recursos 
Médicos Hospitalares da COOMTO-
CE, André Silveira, os médicos resi-
dentes da RIOT, Giovanni Andrade, 
Yuri Facó e Levy Machado, e a secre-
tária da SBOT-CE, Elianice Teles. Na 
ocasião, os médicos tiraram dúvidas 
da população sobre problemas osteo-
articulares e distribuíram fôlderes 
com orientações para dirigir com se-
gurança e evitar traumas no trânsito.

SBOT-CE participa de ações do 
Sindicato dos Médicos

No dia 30 de outubro de 2015, 
Diogo Rolim, então membro da Co-
missão de Ética da SBOT-CE, André 
Silveira, então diretor de Recursos 
Médico Hospitalares da Cooperativa 
de Trabalho dos Médicos Traumato-
logistas e Ortopedistas do Estado do 
Ceará (COOMTOCE) e estudantes de 
Medicina da Faculdade Christus par-
ticiparam do evento Bem-Estar Glo-
bal. A ação da Rede Globo colocou à 
disposição do público serviços gratui-
tos de saúde e qualidade de vida na 

Praça Alberto de Souza, conhecida 
como Praça do Marco Zero, localiza-
da na Vila do Mar, na Barra do Ce-
ará. O evento contou com a parceria 
do Serviço Social da Indústria (SESI/
CE), do Sistema Verdes Mares e de 
associações e sociedades médicas e 
odontológicas.

Na Tenda da Ortopedia, a popula-
ção pôde saber como é uma mesa er-
gonômica para trabalhar no compu-
tador e aprendeu a usar corretamente 
a cadeirinha de bebê no carro. Além 

de orientar as pessoas sobre o uso da 
cadeirinha e a postura correta ao se 
trabalhar sentado, especialistas e es-
tudantes tiraram dúvidas a respeito 
de questões osteoarticulares de quem 
procurou a Tenda da Ortopedia. 

SBOT-CE no Bem-Estar Global

Giovanni Andrade, médico residente da Residência 
Integrada em Ortopedia e Traumatologia (RIOT), Elianice 
Teles, secretária da SBOT-CE, Tiago Gomes e André 
Silveira, 14º presidente e então diretor de Recursos 
Médicos Hospitalares da COOMTOCE, respectivamente.

Maximiliano Porto, membro da Comissão Científi ca 
da SBOT-CE, Mayra Pinheiro, presidente do Sindicato 
dos Médicos do Ceará, João Carlos, o Fera, professor e 
fundador da Escola Benefi cente de Surf do Titanzinho, 
Diego Ariel e Marcos Levy, médicos residentes da 
Residência Integrada em Ortopedia e Traumatologia 
(RIOT).

Frederico Machado de Alencar palestra sobre “Os 
cuidados com a postura e o uso de mochilas escolares” 
em escola de Barbalha

Jéssica de Lavôr e Larissa Meireles Fernandes, 
estudantes de Medicina, Dr. Diogo Rolim, Rebeca 
Benevides Pinto e Thiago de Gaultier, estudantes de 
Medicina, e Dr. André Silveira

Tiago Gomes, presidente da COOMTOCE, Hugo 
Luz, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço – Regional Ceará (SBCCP-
CE), Márcio Meira, presidente da Cooperativa de 
Otorrinolaringologia do Estado do Ceará (COORLECE), 
André Silveira, diretor de Recursos Médicos Hospitalares 
da COOMTOCE, Pedro Collares, secretário da SBCCP-
CE, e Giovanni Andrade, médico residente da Residência 
Integrada em Ortopedia e Traumatologia (RIOT).
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Alegria e animação. Essas duas 
palavras defi nem a festa de confra-
ternização promovida pela Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-
gia - Regional Ceará (SBOT-CE) e pela 
Cooperativa de Trabalho dos Médicos 
Traumatologistas e Ortopedistas do 
Estado do Ceará (COOMTOCE) no dia 
28 de novembro de 2015 no buff et do 
La Brasilerie Empório. No tradicional 
encontro anual da ortopedia cearen-
se, Cláudio Martins foi homenageado 
com a medalha da Ordem Cearense do 
Mérito em Ortopedia e Traumatologia, 
oferecida anualmente pela SBOT-CE, e 
Nami Jereissati recebeu  a Menção Hon-

rosa da COOMTOCE. Os presidentes da 
entidade que estiveram presentes tam-
bém foram homenageados, recebendo 
o troféu dos 50 anos da SBOT-CE.

Adson Barreira, representante da 
empresa Opera, e David Aguiar, da Or-
togênese, receberam a Placa Pedro Ma-
rinho, Amigo da Ortopedia Cearense, 
em reconhecimento ao apoio prestado 
ao Programa de Atualização Científi ca 
da SBOT-CE em 2015.

Carlinhos Palhano e Banda anima-
ram a festa que teve ainda sorteio de 
brindes para os ortopedistas e as es-
posas, além do habitual concurso que 
premiou os mais animados na pista de 

dança para o qual foram eleitos Jacinta 
Prado e Sales Sobrinho que ganharam, 
cada um, um tablet ofertados pela Uni-
cred e pela Ello. Fernando Façanha foi 
sorteado e ganhou um Ipad mini, ofere-
cido pela Ortocárdio.

Os especialistas Antônio Pierre 
Aguiar Neto, Hildemar Queiroz, Ro-
berto Welton, Marcos Girão e Assis 
Ximenes ganharam a segunda edição 
do livro “Medicina do Esporte para 
iniciantes e atletas”, doação do au-
tor, José Roberto Campos de Barros. 
Nami Jereissati, Goethe França, Pau-
lo Colares e Sales Sobrinho ganharam 
um kit de cosméticos.

Festa de Confraternização

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, e 
homenageado com a Medalha da Ordem Cearense do 
Mérito em Ortopedia e Traumatologia, Cláudio Martins

14º Presidente da COOMTOCE, Tiago Gomes, e 
homenageado com Menção Honrosa da COOMTOCE, 
Nami Jereissati

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, entrega troféu do Jubileu de 
Ouro da SBOT-CE aos 16º, 17º, 12º, 10º e 15º presidentes da SBOT-CE, Fernando 
Façanha Filho (que também recebeu a homenagem em nome do pai e do avô, 1º 
e 2º presidentes da SBOT-CE, Estanislau Façanha e Fernando Façanha), Manuel 
Bomfi m, Roberto Cidrão, José Tomaz de Lima e Francisco Machado

20º presidente da SBOT-CE, Marcos Girão, 
entrega placa Pedro Marinho, Amigo da 
Ortopedia Cearense, a Adson Barreira, 
representante da empresa Opera

16º presidente da SBOT-CE, Fernando 
Façanha Filho, entrega placa Pedro 
Marinho, Amigo da Ortopedia Cearense, a 
David Aguiar, representante da Ortogênese

Jacinta Prado e Sales Sobrinho recebem tablets pelo 
prêmio de casal mais animado na pista de dança do 
21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro

16º presidente da SBOT-CE e esposa, Fernando e 
Cristina Façanha, recebem Ipad sorteado na festa do 
21º presidente da SBOT-CE

21º e 16º presidentes da SBOT-CE, Henrique César 
Ribeiro e Fernando Façanha, entregam kit de cosméticos 
a Nami e Patrícia Jereissati

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, 
entrega kit de cosméticos a Goethe França

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, 
entrega kit de cosméticos a Paulo Colares

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, e 
Antônio Pierre Aguiar Neto entregam kit de cosméticos 
a Sales Sobrinho

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, 
entrega livro sorteado na festa a Assis Ximenes

21º presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, 
entrega livro sorteado na festa a Erika Petiz e Guilherme 
Girão, esposa e fi lho do 20º presidente da SBOT-CE, 
Marcos Girão

Roberto Welton recebe livro sorteado na festa do 21º 
presidente da SBOT-CE, Henrique César Ribeiro

21º e 16º presidentes da SBOT-CE, Henrique César 
Ribeiro e Fernando Façanha, entregam livro sorteado 
na festa a Hildemar Queiroz
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No 1º de julho de 2016, a Socieda-
de Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia – Regional Ceará (SBOT-CE) 
deu o pontapé inicial das atividades 
de interiorização de eventos de edu-
cação médica continuada e realizou, 
na Santa Casa de Misericórdia de So-
bral (SCMS), ação do projeto Carros-
sel da Ortopedia. 

No encontro, o 21º presidente da 
SBOT-CE, Henrique César Ribeiro, o 
presidente do XX COTECE, Marcos 
Girão, e o então membro do Conse-
lho Fiscal da SBOT-CE, Fernando 
Façanha Filho foram os responsáveis 
pelas palestras. Coordenado pelo es-
pecialista Júlio César Cavalcante, o 

evento contou com o apoio da Orto-
gênese, da Sanofi  e do Departamen-
to de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(DEPE) da SCMS.

Cariri
Já no dia 19 de agosto, os especia-

listas em ortopedia e traumatologia 
que atuam na Região do Cariri foram 
os benefi ciados pelo projeto. Coorde-
nado pelo traumato-ortopedista Fre-
derico Machado de Alencar, a ação 
do Carrossel da Ortopedia no Cariri 
foi realizada em Juazeiro do Norte, 
no iu-á hotel, com o apoio da Sanofi . 

Na ocasião, os participantes se 
revezaram entre três mesas redon-

das que foram comandadas pelo 
então vice-presidente da SBOT-CE, 
Tiago Gomes, pelo presidente do 
XX COTECE, Marcos Girão, e pelo 
então membro do Conselho Fiscal 
da SBOT-CE, Ronaldo Silva. A cada 
ciclo, os especialistas trocavam de 
mesa para discutir diferentes tipos 
de casos.

O nome Carrossel diz respeito ao 
formato do encontro de educação 
continuada: três mesas redondas, em 
que um professor e os participantes 
discutem casos, ocorrem simultane-
amente. A cada ciclo, os especialis-
tas trocam de mesa para discutir um 
novo assunto na mesa seguinte.

Carrossel da Ortopedia

Especialistas cearenses e médi-
cos residentes da Residência Inte-
grada em Ortopedia e Traumatolo-
gia (RIOT) da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia – Re-
gional Ceará (SBOT-CE) participa-
ram, no dia 02 de abril de 2016, de 
edição do Programa de Educação 

Continuada (PEC) realizada em 
Fortaleza.

Promovido pela SBOT Nacional 
com apoio da Baumer, o evento con-
tou com cerca de 50 participantes 
que assistiram a palestras sobre o 
tema “Trauma”. O assunto foi abor-
dado pelos traumato-ortopedistas 

Alexandre de Bustamante Palloti-
no, Guilherme de Moura Colares e 
Marco Antônio da Silva Girão, que 
falaram sobre “Algoritmo de trata-
mento do politraumatizado”, “Fra-
turas acetabulares”, “Fraturas da 
coluna lombar” e “Fixador externo 
na emergência”.

Edição do PEC Regionais 
em Fortaleza

Participantes e palestrantes da Edição do PEC Regionais em Fortaleza

Carrossel da Ortopedia em Sobral

Carrossel da Ortopedia no Cariri
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O XX Congresso de Ortopedia e 
Traumatologia do Estado do Cea-
rá (XX COTECE) foi realizado pela 
Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia - Regional Ceará 
(SBOT-CE) no Atlântico Hall, locali-
zado no Marina Park Hotel, entre os 
dias 8 e 10 de setembro de 2016. No 
evento, os módulos Hands on, que 
promovem encontros com abordagem 
prática dos assuntos, foram o grande 
diferencial da programação, que con-
tou, ainda, com aulas sobre atualiza-
ções em trauma do membro superior 
e em lesões de cartilagem e traumas 
complexos em tornozelo e pé.

O mais importante evento cien-
tífi co promovido anualmente pela 
SBOT-CE teve entre os palestrantes 
convidados o então presidente da 
SBOT-RJ, Marcos Norberto Giorda-
no, o professor da Faculdade de Ci-
ências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo (FCMSCSP), Alberto Naoki 
Miyazaki, e os professores da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), Marco Demange 
e Osny Salomão.

Márcio Bezerra Gadelha Lopes, 
autor principal e apresentador, re-
cebeu o prêmio que homenageou o 
17º presidente da SBOT-CE, Manuel 
Bomfi m Braga Júnior, pelo e-Pôster 
“Fratura Atípica de Tíbia Tratada 
com Osteossíntese Associada a Artro-
plastia Total do Joelho”, elaborado 
juntamente aos especialistas Leonar-
do Heráclio do Carmo Araújo, Mar-
cos Rainier de Brito Felipe e Marcus 
Henrique Bezerra Gadelha Lopes.

Já o melhor Tema Livre, que re-
cebeu o prêmio Henrique Mota Neto, 
foi o trabalho “Bioenxerto Xenogê-
nico Desmineralizado: Avaliação da 
Osteoindução em Ratos”, de autoria 
de Sidney Wendell Goiana Silva, Val-
cledes Nascimento Oriente, Eládio 
Pessoa Andrade Filho e Júlio César 
Chagas e Cavalcante.

O XX COTECE teve também pro-
gramação esportiva e social com a 
realização do III SBOT Open de Tê-
nis, do qual participaram o então 1º 
Tesoureiro e o membro da Comissão 
Científi ca da SBOT-CE, respectiva-
mente, Renato Fontenele e Maximi-
liano Porto, e os especialistas Alan 
Arruda, Bruno Nogueira e Valberto 
Porto Filho. O primeiro lugar fi cou 
com Maximiliano Porto e o segundo 
lugar com Valberto Porto Filho. O 
evento foi encerrado com uma feijoa-

XX COTECE
da animada pela banda Cutuca a bur-
ra, do especialista Eusébio Rocha. A 
confraternização de encerramento 
foi promovida pelo Laboratório Ap-
sen, que realizou sorteio de dois kits, 
um com cervejas especiais e outro 
com vinhos especiais, e de uma cafe-
teira de café expresso. Os felizardos 
foram Sidney Wendell Goiana Silva 
e os membros do Conselho Fiscal e 
então membros da Comissão Cien-
tífi ca da SBOT-CE, respectivamen-
te, Fernando Façanha Filho e Paulo 
Colares.

Eleição
Durante o evento, foi eleita a 22ª 

Diretoria da SBOT-CE, a atuar no 
biênio 2016-2017 e que é compota 
por Tiago de Morais Gomes, como 
presidente; Renato Fernandes Fon-
tenele, como vice-presidente; Leo-

nardo Heráclio do Carmo Araújo, 
como 1º Secretário; Davi Moshe Le-
opoldo Lopes, como 2º Secretário; 
Leonardo Rocha Drumond, como 1º 
Tesoureiro; e Romero Pinto de Oli-
veira Bilhar, como 2º Tesoureiro. A 
Comissão Científi ca será formada 
pelos especialistas Clodoaldo José 
Duarte de Souza, Francisco Andrade 
Neto e Maximiliano Aguiar Porto. Já 
a Comissão de Ética, por João Bosco 
Sales Nogueira, José Atualpa Pinhei-
ro Júnior e Valberto Barbosa Porto 
Filho. Foram eleitos como membros 
efetivos do Conselho Fiscal Antô-
nio Carlos Delgado Sampaio, Edu-
ardo Guedes Fernandes, Francisco 
José Sales de Vasconcelos e, como 
membros suplentes, Carlos Romu-
lo Morano Marques, Thiago Aguiar 
Cavalcante de Oliveira e Vandick de 
Queiroz Germano.
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A Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia – Regional Ceará 
(SBOT-CE) e a Cooperativa de Tra-
balho dos Médicos Traumatologistas 
e Ortopedistas do Estado do Ceará 
(COOMTOCE) entregaram, no dia 26 
de novembro de 2016, dezenas de ces-
tas básicas ao Centro Social Murial-
do, entidade que atende 216 crianças 
e adolescentes, que têm entre 07 e 17 
anos e que viv em em situação de vul-
nerabilidade social no bairro Conjunto 
Palmeiras, Fortaleza. As cestas básicas 
foram adquiridas com doações de orto-
pedistas e colaboradores na I Ação So-
lidária da SBOT-CE e da COOMTOCE e 
entregues por Erika Petiz e Natalia Fer-
rer, esposas do 20º e do 21º presidentes 
da SBOT-CE, respectivamente, Marcos 
Girão e Henrique César Ribeiro.

I Ação Solidária 
da SBOT-CE e da COOMTOCE

O Laboratório Dauf Orthosais - Prescrição Médica completa 5 anos de 
dedicação exclusiva a Ortopedia Brasileira. Nossa equipe é composta 
de 45 Propagandistas com atuação em todo Brasil, onde visitamos 
mais de 11.000 médicos /mês. Para comemorar os nossos 5 anos, 

iremos lançar o Viscolive SS, uma inovação que atenderá com toda 
versatilidade e eficácia a classe médica, principalmente os médicos 

ligados à medicina do esporte. Aguardem!!! Temos o apoio da Gelita, 
maior fabricante de colágeno mundial da Rede Pague Menos, maior 
rede em capilaridade do Brasil e do Lapon Indústria Farmacêutica!! 
Obrigado a todos os líderes da Ortopedia e contem 100% conosco!

Armando Gomes - Diretor Presidente

rede em capilaridade do Brasil e do Lapon Indústria Farmacêutica!! rede em capilaridade do Brasil e do Lapon Indústria Farmacêutica!! 
Obrigado a todos os líderes da Ortopedia e contem 100% conosco!Obrigado a todos os líderes da Ortopedia e contem 100% conosco!

Armando Gomes - Diretor Presidente

Natalia Ferrer e Erika Petiz entregam cestas básicas arrecadadas na I Ação Solidária da SBOT-CE e da COOMTOCE a 
Lucineide Nogueira, coordenadora geral do Centro Social Murialdo



A SBOT-CE
agradece aos seguintes patrocinadores pelo apoio:


