
Patologia do Quadril da Infância foi o tema central do décimo 
sétimo encontro do Clube da Pediátrica da SBOP realizado no 
último dia 27 de abril, em São Carlos/São Paulo, tendo como con-
ferencista convidado o Professor Dr. Eiffel Dobashi. 

O evento foi coordenado pelo Grupo de Ortopedia Pediátrica, 
Santa Casa São Carlos e pelo Dr. Ricardo Inneco Castro, e aconte-
ceu simulataneamente ao 1º Clube Pediátrica Interior.

Caros associados,
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16º CLUBE DA PEDIATRIA | PORTO ALEGRE
Nos dias 15 e 16 de março, recebemos o Dr. Francisco No-

gueira no Hospital Moinhos de Vento, para as atividades do 
16º Clube da Pediátrica.

O tema central da atividade esse ano foi “Avanços em Or-
topedia e Traumatologia Pediátrica”.

Do ponto de vista científico, tivemos a participação de or-
topedistas pediátricos de todo o estado do Rio Grande do Sul 
e, dessa forma, fomos brindados com discussões de altíssimo 
nível científico.

O Dr. Francisco proferiu aulas sobre “Fraturas do Antebra-
ço”, “Fraturas do Cotovelo” e “Displasia do Desenvolvimento 
do Quadril”, além de participar de mesas redondas sobre Fra-
turas, Pé Torto Congênito e Paralisia Cerebral.

Tivemos oportunidade também de discutir os avanços no 
tratamento de patologias, no uso de novos métodos e proto-
colos, no uso de métodos de fixação óssea em cirurgias e na 
forma de avaliação de patologias complexas.

Esse evento foi uma oportunidade única de estreitarmos 
amizades e admiração entre as várias gerações de ortopedistas 
pediátricos de nosso estado.

No final desse encontro ficou a certeza de que estamos 
contribuindo e colaborando com o desenvolvimento da Or-
topedia Pediátrica no Rio Grande do Sul e que, em breve, es-
taremos nos encontrando novamente para novas discussões e 
momentos agradáveis.

Será um prazer imenso recebê-los em Manaus. Com 
certeza ficarão maravilhados com a grandeza que a 
Amazônia oferece, com suas florestas, rios, praias, pei-
xes ...além do forte calor humano desta cidade vibrante.

O rio Negro estará no seu nível ideal para realizarmos 
passeios de barcos. Procurem reservar um dia após o 
congresso para conhecerem uma praia privativa, reser-
vada, exclusivamente, para os participantes do TROIA.

Com o apoio da SBOT Amazonas e de todos os mem-
bros da SBOP, teremos, com certeza, um grande evento.

Espero, com ansiedade, a participação de todos vocês!

Chang Chia Po | Presidente do TROIA

Amazonas 
se prepara para 
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Lesões Traumáticas no Esqueleto Imaturo 

TEOT / Campinas 2019

Reunião dos Comitês da SBOT

Reunião para o início das discussões do 14º Congresso 
Brasileiro de Ortopedia Pediátrica, Santos /SP 

Participantes do 16º Clube Pediátrica/Porto Alegre
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Neste segundo número do nosso informativo,  que é o canal 
de comunicação oficial entre a SBOP e seus associados, gos-
taria de informar que já esta no nosso site (www.sbop.org.br) 
as formas de pagamento da nossa anuidade. A cobrança dessa 
taxa associativa é fundamental para a ações de educação conti-
nuada da entidade. Lembro que o associado em dia com a sua 
contribuição tem muitos benefícios como, por exemplo, preços 
diferenciados nos eventos promovidos pela Sociedade, tem seu 
nome inserido no site da entidade - com o seu endereço comer-
cial, bem como acesso ao Journal of Pediatrics Orthopaedics e 
Journal of Children’s Orthopaedics.

Espero todos vocês em Manaus, para o nosso evento maior 
deste ano.

Grande abraço.
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Destaque
O  Dr. Ingo Schneider - Presidente da Comis-

são Científica da SBOP  e Coordenador do Teste 
de Proficiência em Ortopedia Pediátrica –TE-
POP, em constante atividade em prol dos ortope-
distas pediátricos.

Apoio:Reunião da diretoria da SBOP

17º Clube da SBOP

C o n v i d a d o s  e  p a r t i c i p a n t e s  d o  e v e n t o

Baseado em nosso Estatuto, solicitamos que os interessados em 
sediar o TROIA 2021 enviem uma carta de intenção para a Secretaria da SBOP 

até o dia 25 de maio de 2019, através do email secretaria@sbop.org.br .
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