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Mensagem do Presidente
Caros associados,
Este é o primeiro número do nosso informativo que será bimestral, um canal oficial de
comunicação entre a SBOP e seus associados. Não deixe de participar dos eventos científicos
da SBOP, em especial, neste ano, teremos, já em junho, o TROIA - Congresso Brasileiro de
Trauma Ortopédico Infantil, que está sendo preparado pelo Dr. Chang com muito zelo e será,
com certeza, um evento inesquecível.
Dr. Gilberto Brandão
Gestão 2019 | 2020

15º CLUBE SBOP
Salvador

16º CLUBE SBOP
Brasília

Drs. Marcos, Fábio, Santili e Fernando

Aconteceu no último dia 25 de janeiro, em Salvador, mais uma
edição do Clube da Pediátrica da nossa sociedade SBOP. O evento contou com a presença do grande professor Santili e foi uma
oportunidade única para a atualização profissional.
Foi um encontro de alto nível, com a discussão de 15 artigos
atuais e um caso clínico, sessão “Como eu trato” - abordando
desta vez o quadril infantil: “Luxação congênita - dos 02 aos 07
anos: o que fazer?”
Os participantes do evento foram ainda presenteados com a
expertise dos chefes de serviços da Ortopedia Pediátrica Infantil
da Bahia, que falaram sobre o dia a dia das condutas de cada um.
A SBOP tem nos orgulhado com as parcerias, sempre promovendo a atualização científica.
Já com saudade, nos colocamos à disposição para sediar futuros eventos.
Forte abraço.
Drs. Fábio Matos e Fernando Garcia
Organizadores do evento

Convidados e organizadores do evento

O 16º Clube SBOP/Brasília, foi realizado nos dias
08 e 09 de fevereiro, no
Grande Auditório do Hospital Central da Rede Sarah,
com pleno êxito.
O evento contou com
a participação de colegas
da capital federal, Goiânia,
Belo Horizonte, Salvador,
Macapá, Vitória e São Luiz,
entre outras cidades. Na
oportunidade, houve troca de ideias e discussão de
casos, com depoimentos
importantes dos colegas da
Ortopedia Pediátrica, sempre muito enriquecedores.
Destaque para a palestra
do Dr. Gilberto Brandão,

presidente da SBOP, sobre
“Fraturas Supra Condilianas do Úmero”.
Durante sua explanação,
ele alertou os colegas sobre
a importância do correto
preenchimento do prontuário médico.
As mesas redondas do
evento abordaram temas
de muita importância para
os participantes como, por
exemplo: Marcha em Equino Idiopático, Displasia do
Desenvolvimento do Quadril, Doença de Legg-Calvé-Perthes, Infecções Osteo-Articulares e Quadril
na Paralisia Cerebral.
Dr. Amâncio Ramalho Júnior
Presidente Regional Sudeste SBOP

Fórum de planejamento estratégico da SBOT
Discutir temas relacionados à prática médica e às áreas de atuação do ortopedista. Este foi o principal objetivo do Fórum de
Planejamento Estratégico da SBOT, realizado nos dias 01 e 02 de
fevereiro, em São Paulo. Dentro desse tema, foram discutidos a
valorização do profissional, com a atualização da tabela CBHPM,
o projeto Consenso de Ortopedia, com padronização de alguns
procedimentos para facilitar a autorização dos convênios médicos e a Telemedicina. Este último, mostrando os aspectos jurídicos, éticos e de treinamento dos médicos e a necessidade de haver
maiores discussões para a sua implementação. Foram discutidos
também campanhas públicas e a mudança da logomarca da SBOT.
Foi bastante enfatizada a troca de informações entre SBOT,
Comitês e Regionais para o engrandecimento de todos.
Dr. Gilberto Waisberg
Vice-presidente da SBOP

Participantes do Fórum de Planejamento da SBOT

A Comissão de Educação Continuada da SBOT aprovou, com efetiva participação do
Dr. Francisco Nogueira, que o TROIA - Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico Infantil
passe, a partir deste ano, a fazer parte do seleto grupo de eventos oficiais da entidade,
o que trará grande benefício para a nossa SBOP.

AGE NDA SBO P
Dra. Mariana Ferrer,
da Comissão de Prevenção da
SBOP, em plena ação na entidade,
desenvolvendo boa ideias.

Apoio:

Reunião dos Comitês da SBOP
com o Dr. Moisés Cohen,
Presidente da SBOT

Reunião da Comissão Científica da SBOP:
Planejamento do 3º TEPOP e da Grade
Científica da Ortopediátrica no CBOT 2019

