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O crescimento da cirurgia do ombro e co-
tovelo no cenário internacional é notável. 
Os congressos são cada vez mais frequen-
tes, a exemplo dos três realizados em se-
tembro e outubro últimos, na República 
Tcheca, na França e na Argentina. 

No Congresso Europeu, os brasileiros for-
maram a segunda maior delegação. Os-
vandré Lech, ex-presidente da SBCOC e 
atual presidente da SBOT, foi convidado 
para proferir uma das conferências mag-
nas, além de apenas dois outros médicos 
de fora da Europa. Ele mostrou aos presen-
tes a longa estrada que a cirurgia do om-
bro e cotovelo percorreu na América do 
Sul, em conjunto com a história do desen-
volvimento econômico da região. 

No Congresso Sulamericano, mais uma 
vez o Brasil marcou presença. Entre as três 
apresentações de temas livres que foram 

premiadas, duas foram de brasileiros. Joel 
Murachovsky e Luis Alfredo Gomez Vieira 
e colegas, que apresentaram dois estudos 
brilhantes. 

Vale ressaltar que, apesar de toda essa mo-
vimentação dos brasileiros lá fora, a nossa 
produção científica tem potencial para 
crescer muito mais.

Não posso deixar de falar sobre as minhas 
expectativas para com o IX Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia do Ombro, que são as me-
lhores possíveis, já que praticamente todos 
os estandes já foram comercializados. Con-
firam nesta edição os valores das inscrições 
e dos pacotes de hospedagem, e não dei-
xem de participar de mais uma edição do 
evento, que está cada vez melhor.

Esperamos todos vocês em Foz do Igua-
çu, com boas palestras e discussões muito 
proveitosas, além de passeios pela belíssi-
ma cidade. 

Desejo a todos um feliz natal e, para os 
jovens, um 2012 com muito trabalho e 
investimento científico. Para os meus cole-
gas de longa data, espero que o ano novo 
traga menos obrigações, e um pouco mais 
de diversão. 

Marco Antônio C. Veado
Editor do Jornal do Ombro 
e Cotovelo

EDITORIAL

Brasil se destaca no exterior 

Caros membros da SBCOC,

Escrevendo minha última mensagem 
como presidente da SBCOC, gostaria de 
ressaltar algumas das várias realizações 
deste ano, como, por exemplo, importan-
tes e urgentes mudanças no Estatuto da 
SBCOC, a manutenção do site sob novas 
bases contratuais, o Closed Meeting (com 
a excelente organização do Adalberto Vis-
co e coordenação científica de Michael 
Simoni), e a nova tabela da CBHPM (aguar-
dando aprovação na câmara técnica), den-
tre outras. 

As atividades científicas foram inúmeras, 
mas, em especial, gostaria de salientar o 
Dia da Especialidade no 43° CBOT, realiza-
do em São Paulo, no dia 13 de novembro. 
Com duração de duas horas e meia, foram 
apresentadas cinco mesas redondas de 
“Patologias do Ombro e Cotovelo”, coor-
denadas por experientes membros da 
nossa Sociedade e debatidas por “experts” 

no assunto. O sucesso deste dia pôde ser 
medido pela completa ocupação dos 700 
(setecentos) lugares do auditório dois do 
centro de convenções e, como se isso 
não bastasse, ainda havia em torno de 50 
pessoas de pé. Os “Cursos de Patologias 
do Ombro e do Cotovelo” também foram 
muito concorridos, com a presença de 
cerca de 170 e 100 pessoas em cada um, 
respectivamente.

Esta presidência tomou como norma a 
gestão coletiva da diretoria, de modo 
a partilhar com seus cinco membros as 
decisões e realizações que nortearam e 
marcaram as atividades deste ano. Assim, 
aproveito para agradecer enfaticamente 
o empenho e a colaboração dos demais 
membros da atual diretoria, e salientar 
que suas opiniões e ponderações em 
muito contribuíram para o sucesso de 
nossa gestão, e para o desenvolvimento e 
avanço da SBCOC e seus associados.

E, para finalizar, gostaria de dizer a todos 
que foi um grande orgulho estar presiden-
te desta querida Sociedade neste ano de 
2011, e desejar a todos um bom natal, e 
que o ano novo seja de muitas realizações 
pessoais e profissionais.

Um grande abraço a todos, com a certeza 
de que nos veremos em breve.
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SERVIÇO CREDENCIADO

Grupo de Cirurgia do Ombro e Cotovelo da Santa 
Casa de Belo Horizonte e do Hospital Mater Dei

O Grupo de Cirurgia do Ombro e Coto-
velo da Santa Casa de Misericórdia de 
Belo Horizonte começou a ser estrutura-
do em 1993, quando Euler José Viana de 
Carvalho convidou Arildo Paim para or-
ganizá-lo. Paim, então, resolveu aprofun-
dar seus conhecimentos na área, através 
de cursos e estágios e, após o grande in-
vestimento pessoal e profissional, sentiu 
que estava em condições de transmitir 
aos colegas iniciantes seu aprendizado. 
Em 1997, a Santa Casa de Belo Horizonte 
ganhou seu primeiro residente do ser-
viço de ombro e cotovelo: Alessandro 
Paim, sobrinho de Arildo, que é, até hoje, 
seu braço direito. 

Atualmente, o Grupo de Cirurgia do 
Ombro e Cotovelo da Santa Casa é cre-
denciado pela Sociedade Brasileira do 
Cirurgia do Ombro e Cotovelo, e possui 
quatro integrantes: João Paulo Bezerra 
Leite, João Garcia de Azevedo Neto e 
Alessandro Paim, coordenados por Aril-
do Pain.

O Grupo trabalha com dois grandes e 
importantes hospitais de Belo Horizonte: 
a Santa Casa, que conta com mil leitos 
do SUS e do Ministério da Saúde, e o 

Hospital Mater Dei, com 
atendimentos particu-
lares e por convênios. 
O atendimento aos pa-
cientes de cirurgia do 
ombro e cotovelo ocorre 
no Ambulatório Geral do 
CEM (Centro de especia-
lidade Médica do SUS), e 
chega a um total de 240 
consultas mensais. 

Residentes 

Todos os residentes têm 
atividades de atendi-
mento ambulatorial e 
meta de 120 cirurgias mensais nos dois 
institutos. O programa da residência do 
quarto ano dura um ano, e consiste em 
aulas teóricas durante todas as manhãs 
das sextas-feiras, ministradas por pre-
ceptores gabaritados em patologias do 
ombro. 

O programa conta também com a pre-
sença de vários professores convidados 
de outros serviços de Belo Horizonte. Os 
residentes cumprem o programa teó-
rico-prático durante 12 meses, que é o 

requisito básico para obtenção de título 
de especialista pela Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. 

Após 14 anos de existência, o Grupo já 
treinou 20 cirurgiões de ombro e coto-
velo, que estão espalhados entre Brasil, 
Colômbia e Bolívia. Para concorrer a 
uma vaga na residência do quarto ano, 
o médico deve ser membro da SBOT, 
enviar carta de apresentação e currícu-
lo, ter conhecimento da língua inglesa e 
ser submetido a uma entrevista com o 
grupo.

João Garcia Neto, Alessandro Paim, Arildo Paim e João Paulo Bezerra 
Leite

Notícias Assembleia da diretoria da SBCOC
O “Dia da especialidade”, que aconte-
ceu durante o 43º Congresso Brasilei-
ro de Ortopedia e Traumatologia, foi 
marcado por ótimas discussões nas 
mesas redondas. Sob a coordenação 
do presidente atual da SBCOC, Nelson 
Ravaglia, os cirurgiões lotaram o au-
ditório no primeiro dia de congresso, 
que foi de 13 a 15 de novembro, em 
São Paulo.

Nelson Ravaglia, presidente da SBCOC, 
coordenou a Assembleia 

Arnaldo Amado, Arildo Paim (presidente eleito 
SBCOC/2012), Glauco Manso e Alberto Miyazaki 

Após as apresentações científicas, houve 
a assembleia geral da diretoria da SBCOC, 
na qual diversos assuntos foram aborda-
dos. Alberto falou da situação financeira 
da sociedade, seguido por Adalberto, 
que se mostrou muito satisfeito com o 
sucesso do closed meeting, que a partir 
de agora entra para o calendário oficial 
da associação. O estatuto também foi 
discutido, com destaque para o empe-

nho de Glauco em resolver algumas 
pendências. Marco Antônio apresen-
tou boas notícias sobre o Congresso 
Brasileiro, como a estruturação da gra-
de científica e a negociação de todos 
os estandes.
Ao final da assembleia, foi eleita a di-
retoria da SBCOC para o ano de 2012. 
Confira os novos integrantes no qua-
dro a seguir.

Diretoria SBCOC/2012
Presidente: Arildo Paim

Vice-presidente: Arnaldo Ama-
do Ferreira Neto

1º Secretário: Geraldo Motta

2º Secretário: Glauco Manso

1º Tesoureiro: Alberto Miyazaki

2º Tesoureiro: Fábio Dalmolin
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CONGRESSO BRASILEIRO

As inscrições para o IX Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do Ombro e Cotovelo já estão abertas

Mais uma vez um congresso brasileiro da especialidade promete 

novidades científicas de alto nível. Com a participação de cole-

gas de todo o Brasil e de palestrantes do exterior, o IX Congresso 

Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo trará temas de inte-

resse e experiências que merecem ser trocadas. Para tanto, o site 

do IX Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo já 

está pronto, e as inscrições podem ser realizadas online. O evento 

acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho, em Foz do Iguaçu, no 

Paraná. A grade científica, já montada,  conta com quatro pales-

trantes internacionais, além de renomados nomes da ortopedia 

nacional.

A cidade de Foz do Iguaçu fica na fronteira entre Brasil, Paraguai 
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e Argentina, e foi escolhida para sediar a nona edição do con-

gresso pelos inúmeros benefícios que oferece, como a facilidade 

de transporte, a excelente estrutura física e as diversas opções de 

lazer. 

Presidido por Marco Antonio de Castro Veado, o Congresso con-

tará com palestras do holandês Jaap Willems, dos americanos Ge-

rald Williams e Joaquim Sotelo, e do argentino Guilhermo Arce. O 

local escolhido para o evento foi o Bourbon Convention Resort, 

localizado na Rodovia das Cataratas.

As inscrições podem ser realizadas através do link http://cb-

coc2012.com.br/inscricao/. 

Valores das Inscrições:
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Confira a grade científica do evento:
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EUROPA

Quase noventa integrantes brasileiros              
no Congresso Europeu 

Aproximadamente 90 integrantes da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia do Ombro 
e Cotovelo participaram da 23ª edição do 
Congresso Europeu de Ombro e Cotove-
lo, promovido pela SECEC-ESSE, e realiza-
do entre os dias 14 e 17 de setembro, em 
Lyon, na França. Foi a segunda delegação 
mais numerosa do evento, que contou 
com 1.150 participantes no total. O atual 
presidente da SBCOC, Nelson Ravaglia, e 
o eleito para 2012, Arildo Paim, acompa-
nharam os brasileiros, que participaram 
intensivamente do Congresso através de 
várias apresentações orais.

Presidido por Gilles Walch, e com pre-
sidência de honra de Pascal Boileau, o 
Congresso teve início às 15h locais da 
quarta-feira, 14 de setembro. O principal 
objetivo do evento foi proporcionar um 
encontro interessante e estimulador para 
todos os participantes, desde os mais 
novos cirurgiões da área, até os mais 
experientes e informados. O foco foram 
as complicações, especialmente as que 
ocorrem após a cirurgia de ombro.

Outra missão do Congresso Europeu de 
Ombro e Cotovelo foi reunir outros es-
pecialistas em ombro, como reumatolo-
gistas, radiologistas e fisioterapeutas. Na 
tarde de sexta-feira e durante o sábado, 
sessões paralelas foram dedicadas à rea-
bilitação do ombro.

Apenas três palestrantes de fora da 
Europa

Apenas três palestrantes de fora da Euro-
pa foram convidados para a 23ª edição 
do Congresso, sendo um brasileiro, o 
que mostrou o reconhecimento que os 
europeus têm para com a SBCOC. Além 
do Brasil, lecionaram profissionais do Ja-
pão e dos Estados Unidos. O brasileiro 
Osvandré Lech foi o presidente convi-
dado para palestrar, e lecionou sobre “A 
longa e tortuosa estrada da cirurgia de 
ombro e cotovelo na América do Sul”. 

Ele mostrou um estudo detalhado sobre 

as causas históricas do início tardio do de-
senvolvimento econômico e científico da 
região, passando por sua evolução e che-
gando ao excelente nível atual. Os ouvin-
tes aprenderam algumas particularidades 
do Brasil, Chile, Venezuela, Uruguai e Ar-
gentina. Segundo Lech, o evento foi mui-
to proveitoso: “O Congresso foi todo mui-
to bom, com muitas informações, cursos, 
simpósios, e temas livres. Houve  também 
o Industry Lunch, onde pudemos conferir 
inovações de muitas indústrias, no horá-
rio do almoço”, afirmou. 

Brasileiros em Lyon

Esposas no SECEC 2011, no jantar do Paul Bocuse

Continua na página 7
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Lyon, cidade dos irmãos Lumiére
Conhecida mundialmente por ser o local de nascimento 
dos irmãos Lumiére, que deram início ao cinema, Lyon é 
uma das mais visitadas cidades da França. O terceiro maior 
município francês é muito importante para a cirurgia do 

Coquetel após o congresso

Continuação da página 6

Gilles Walch, Gladyson e Pascal

ombro, já que foi onde Trillat e Latarjet desenvolveram suas 
técnicas, e é onde Gilles Walch trabalha atualmente, além 
de ser local de peregrinação de cirurgiões de ombro de 
todo o mundo.                                          Por Isabel Pozzi

Além de Osvandré, outros 
brasileiros palestraram no 
evento, como Benno Ejniz-
man e Alberto Pochini, com 
os estudos “Overuse train-
ning increase mechanore-
ceptors in supraspinatus 
tendon of rats SHR” e  “The 
pectoralis major footprint: 
an anatomic description of 
its insertion site”, e Arnaldo 
Amado Ferreira Filho, com os 
temas “Arthroscopic Latarjet: 
anatomical assessment of 
safety and reproducibility in 
cadavers” e “Humeral Head 
Centering Osteotomy for Tre-
atment of Shoulder Obstetric 
Palsy Sequelae”.

Nelson Ravaglia e Pascal Boileau
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desde 1994, e reuniu mais de 600 parti-
cipantes. 

O presidente honorário do evento foi 
Osvandré Lech, presidente da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 
No total, 31 brasileiros participaram do 
evento, formando a segunda maior de-

legação estrangeira, ao lado 
do Chile. 

Premiações 

Ao final do evento, 
foram premiadas as 
melhores apresen-
tações de temas li-
vres em traumatolo-
gia e, dentre os três 
contemplados, dois 
eram brasileiros.

Joel Murachovsky foi 
um dos vencedores, 
com uma apresen-
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MUNDO

Congresso Latinoamericano de Ombro e Cotovelo agita 
especialistas na Argentina

A 17ª edição do Congresso Latinoame-
ricano de Ombro e Cotovelo aconteceu 
nos últimos dias 6, 7 e 8 de outubro, na 
cidade de Rosario, na Argentina. Reali-
zado pela Sociedade Lationoamericana 
de Ombro e Cotovelo, neste ano em 
parceria com a Associação Argentina de 
Ombro e Cotovelo, o evento acontece 

Américo Zoppi, Alexandro Gutierrez e Eduardo Carrera Paulo Piluski, Joel Murachovsky, Luis Alfredo e Jair Simmer

Rosario, destino ideal para congressistas
Conhecida por seu amplo litoral com o rio Paraná, a cidade de 
Rosario é uma grande cidade argentina, com uma riqueza cultural 
muito grande devido aos europeus que migraram para a região 
no século XX. Possui localização estratégica, hoteis e prédios de 
padrão internacional, além de um reformado aeroporto interna-
cional, características que fazem com que seja um destino ideal 
para turistas e sede dos mais diversos eventos.

tação sobre “Aumento do plasma rico 
em plaquetas para manguito rotador”. 

Luis Alfredo Gomez Vieira e colegas 
também foram premiados, pelo “estu-
do comparativo entre “Artrotomografia 
computadorizada multislice (artroTCMS) 
e artrorressonância magnética (artroRM) 
na instabilidade do ombro correlaciona-
das com os achados artroscópicos”. 

Congresso Sicot 2011
Realizado entre os dias 6 e 9 de setem-
bro deste ano, o XXV Congresso Mundial 
de Ortopedia e Traumatologia, trienal, 
reuniu ortopedistas de todo o mundo 
em Praga, na República Tcheca, uma das 
mais belas cidades europeias. O Brasil 
teve presença marcante, inclusive com 
um estande de promoção do XXVI Con-
gresso Mundial, que acontece em 2014, 
no Rio de Janeiro.

Geraldo Motta, presidente eleito para 
a Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT) em 2012, profe-
riu duas excelentes palestras durante o 
congresso. A primeira foi sobre “Reverse 
shoulder arthroplasty for post traumatic 

Brasileiros no 
SICOT 2011: 
Motta, Gerber, 
Hoffmeyer e 
Osvandré Lech

conditions”, e a segunda sobre “Latissi-
mus dorsi and teres major transfers in 

association with reverse shoulder arthro-
plasty”.


