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As associações são feitas de  
pessoas e temos orgulho de todos vocês!

A SBCOC teve um ano muito intenso em 2019. Apesar de 

estarmos estruturados sob o ponto de vista administrativo, enfren-

tamos um novo desafio quando, por demanda da SBOT Nacional e no sentido 

de apoiarmos as ações da sociedade mãe, modificamos o sistema de informática. 

Isso que nos permitiu utilizar o cadastro atualizado, facilitando o envio de e-mails e a 

comunicação com o associado. 

Por esse motivo, durante o primeiro semestre o nosso site ficou pouco atualiza-

do e funcionando parcialmente. Tendo esse processo terminado, hoje contamos com 

um sistema mais moderno, atual e interativo com a SBOT.  Ainda nos primeiros seis 

meses, realizamos o Fórum em fevereiro, no Hotel Intercontinental em São Paulo e o 

Curso Itinerante em Curitiba e no Rio de Janeiro. No início de agosto, ocorreu o TECOC, 

no Hotel Radisson em São Paulo. Em setembro a SBCOC mostrou toda a sua força 

durante o ICSES em Buenos Aires, quando realizamos o nosso Closed Meeting como 

pré-congresso. Foram mais de 630 brasileiros presentes. Sucesso mais que absoluto. 

Faço questão de parabenizar aqui cada um dos nossos sócios que lá compareceram. 

As associações são feitas de pessoas e temos orgulho de todos vocês! Ainda no se-

gundo semestre organizamos os Cursos Itinerantes em Salvador e em Recife. 

Fomos extremamente bem recebidos em todas as citadas cidades, aonde a 

SBCOC cumpriu a sua missão de promover o crescimento da cirurgia do ombro e 

cotovelo bem como a atualização científica no país. Lastreamos vários Cursos or-

ganizados por sócios da SBCOC e também o Livro “Fraturas e Luxações do Ombro 

e Cotovelo”, cujo lucro das vendas foi doado pelos autores para a nossa socieda-

de. Nada mais justo, pois os capítulos foram todos eles escritos por membros da 

SBCOC. Em Fortaleza tivemos o Congresso Anual SBOT com uma grade científica 

de três dias, incluindo cirurgia em cadáver (artroplastia reversa) transmitida para o 

auditório. Não posso deixar de agradecer a atuação do nosso editor-chefe, Sandro 

Reginaldo pela condução deste jornal e por me ceder este espaço. Sandro, muito 

obrigado pelo excelente trabalho. 

Foi um ano muito intenso, durante o qual colhemos vários fru-

tos das gestões anteriores. Realmente não tenho palavras para 

agradecer a confiança de todos em nossa gestão. Me sinto pri-

vilegiado pela oportunidade de ter conhecido e trabalhado com 

tantos valores. Estou muito confiante no que temos pela frente. 

Desejo boa sorte às próximas diretorias na certeza de uma SB-

COC cada vez mais forte e pró ativa.
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SBCOC 2019 

2019 marca a trajetória da SBCOC: 
um ano de realizações
Com mais de 1 mil membros, a Sociedade Brasileira de 

Cirurgia de Ombro e Cotovelo (SBCOC) é considerada 
uma das mais ativas entre os ortopedistas. Todos os anos as 
diretorias se preocupam em realizar o melhor para os seus 
associados oferecendo novos serviços, ferramentas e con-
teúdo de educação continuada. 2019 não foi diferente e ficou 
marcado com atividades que, inclusive, levaram o nome da 
SBCOC para fora do país. 

Foi neste ano que aconteceu pela primeira vez o Closed 
Meeting fora do país e o resultado foi surpreendente. Também 
foi em 2019 que foram criadas novas comissões visando uma 
maior organização administrativa. Cursos itinerantes e con-
teúdo científico de qualidade fizeram o papel educacional da 
SBCOC. Termos de consentimento informado foram criados 
visando à valorização profissional. Ou seja, um ano ativo para 
os associados da SBCOC. Confira os principais destaques!

Uma delegação com mais de 600 ortopedistas brasileiros participou do 6º Closed Meeting que aconteceu durante o Congresso 
Mundial de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, o ICSES 2019. Sucesso de público, o Closed Meeting foi elogiado por todos os partici-
pantes e mostrou a força da Cirurgia do Ombro e Cotovelo brasileira. 

Neste ano, a SBCOC lançou o livro Fraturas e Luxações do Ombro 
e Cotovelo editado por Sandro Reginaldo, Ildeu Almeida, Fábio Dal 
Molin e Benno Ejnisman. O lançamento com sessão de autógrafos 
aconteceu no dia 14 de novembro, durante o 51º Congresso Anual 
SBOT, realizado em Fortaleza, CE. É importante ressaltar que os 
autores doaram seus royalties para a SBCOC e todo o retorno fi-
nanceiro com a venda dos livros será destinado à Sociedade. 

No dia 16 de fevereiro, foi realizado o III Fórum SBCOC: foi um 
importante momento para planejar as atividades do ano. Na 
ocasião, as principais comissões da SBCOC se reuniram e de-
finiram os principais projetos do ano. Em 2019 foram criadas 
mais três comissões: Ética, TI e Projetos. “Tudo isso com o ob-
jetivo de realizar o melhor para os nossos associados”, ressal-
ta Ildeu Almeida, presidente da SBCOC em 2019.

Lançamento de livro Planejar para crescer 

Closed Meeting no ICSES 2019
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https://www.sbcoc.org.br/jornal_sbcoc/jornal-ombro-e-cotovelo-45/
https://www.sbcoc.org.br/sbcoc-lanca-livro-fraturas-e-luxacoes-do-ombro-e-cotovelo-durante-congresso-da-sbot/
https://www.sbcoc.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Jornal-Ombro-e-Cotovelo-44-WEB.pdf
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EVENTOS
-  III Fórum SBCOC - 16/02/2019 – São Paulo
-  4º Prova de Título SBCOC - 23 e 24/08/2019 – São 

Paulo
-  Closed Meeting - 17/09/2019 – Bueno Aires 

REUNIÕES DA DIRETORIA
-  15/02 – SP
-  06/04 -SP
-  25/05 – RJ
-  13/07 – SP
-  03/08 – Curitiba - PR
-  23/08 – SP
-  04/10 – Salvador – BA
-  29/11 - Recife-PE

CURSOS ITINERANTES
-  3º CICOC – 04/04 e 05/04 - São Paulo
-  Curso Itinerante Artroplastia do Ombro e Cotovelo - 

24/05 - Rio de Janeiro
-  Curso Traumaster – 02/8 e 03/08 – Curitiba - PR
-  Simpósio de Ortopedia 05/10 – Salvador – BA
-  Curso Itinerante de Cirurgia do Ombro e Cotovelo - 30/11 

- Recife-PE

SBCOC 2019

O 4º Exame para obtenção do título de membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (TECOC) aconte-
ceu em agosto, em São Paulo, e aprovou 45 novos cirurgiões 
de ombro e cotovelo. Segundo Márcio Cohen, membro da Co-
missão de Prova, o exame é extremamente importante pois é 
através dele que é possível identificar os pontos altos e baixos 
de cada serviço para ajudar na formação do especialista. 

A realização dos cursos itinerantes sobre Cirurgia do Ombro 
e Cotovelo que aconteceram em várias cidades brasileiras 
também foi destaque em 2019. Ao todo foram cinco eventos 
de norte ao sul do país, seguindo a filosofia de aproximar a 
SBCOC de seus associados. “Como as reuniões de diretoria 
aconteceram concomitantemente aos cursos, tivemos a opor-
tunidade de nos aproximar dos cirurgiões de ombro e cotovelo 
levando conhecimento e atualização. Dessa forma, participa-
mos mais ativamente das atividades de educação continuada 
da SBCOC”, conta Ildeu Almeida.     

Nesse ano disponibilizamos conteúdos importantes para o 
cirurgião de ombro e cotovelo como os termos de consenti-
mento informado. No site da SBCOC (www.sbcoc.org.br), você 
pode acessar os exemplos sobre os temas: Manguito rotador, 
Tratamento da instabilidade do ombro, Osteossíntese das 
fraturas do úmero proximal e Artroplastia do Ombro. “Nosso 
objetivo foi o de oferecer documentos estudados e aprovados 
visando a proteção do profissional diante de ações judiciais”, 
diz Ildeu Almeida. 

Realizações 2019:

4º TECOC: novos especialistas 

Cursos Itinerantes 
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https://www.sbcoc.org.br/resultado-do-4o-tecoc/
https://www.sbcoc.org.br/termos-de-consentimento-informado-beneficio-ao-associado-da-sbcoc/
http://www.sbcoc.org.br
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ATUALIZAÇÃO
DRA. CARINA COHEN

AGENDA 2020

Como manejar a Osteoartrose Glenou-
meral Tipo B2 de Walch?
A glenóide B2 da classificação de Walch é caracterizada 

por um padrão de desgaste excêntrico e está associada 

à perda óssea posterior, aumento da retroversão da glenói-

de, aparência bicôncava e subluxação posterior da cabeça 

umeral. 

A reconstrução cirúrgica com artroplastia total anatômica 

do ombro (ATO) é desafiadora nos casos de extrema retro-

versão da glenóide, comprometimento acentuado do esto-

que ósseo e subluxação da cabeça do úmero. Se não forem 

adequadamente abordadas, elas podem levar ao mau posi-

cionamento, soltura, perfuração ou fratura dos componentes 

no momento da implantação da glenóide ou instabilidade pós-

-operatória, que podem afetar a longevidade do implante e o 

resultado clínico da ATO. 

Dessa forma, discute-se atualmente a indicação da artro-

plastia reversa do ombro (ARO), mesmo que com manguito 

rotador intacto, como opção cirúrgica para aliviar a dor e res-

taurar a função na osteoartrose primária do tipo B2. 

O artigo orienta como tratar casos tipo B2. Sugere que a 
deformidade leve pode ser corrigida com fresagem excêntrica 
e ATO, enquanto as deformidades mais graves podem exigir 
enxerto ósseo posterior e / ou implantes aumentados para 
restaurar a versão da glenóide. Já a ARO é a opção confiá-
vel para restaurar a estabilidade e tratar a deficiência óssea 
da glenóide B2 grave em pacientes mais velhos e com menor 
demanda.

O artigo descreve cada uma dessas técnicas e apresenta 
a literatura atual disponível para orientar decisões baseadas 
em evidências no tratamento cirúrgico da deformidade da gle-
nóide B2.

O artigo apresenta excelentes resultados clínicos em pa-
cientes submetidos a ARO para tratamento de osteoartrite 
glenoumeral primária com deficiência posterior da glenoide 
e subluxação umeral sem insuficiência do manguito rotador, 
com seguimento mínimo de 5 anos.

1. Hendel MD1, Werner BC, Camp CL, Gulotta 
LV, Walch G, Dines DM, Dines JS. Mana-
gement of the Biconcave (B2) Glenoid in 
Shoulder Arthroplasty: Technical Consi-
derations. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 
2016 May-Jun;45(4):220-7.

2. Mehta SK, Aleem AW. Management of the B2 
Glenoid in Glenohumeral Osteoarthritis. Orthop 
Clin North Am. 2019 Oct;50(4):509-520. 

3. Collin P, Hervé A, Walch G, Boileau P, Munian-
dy M, Chelli M. Mid-term results of reverse 
shoulder arthroplasty for glenohumeral os-
teoarthritis with posterior glenoid deficiency 
and humeral subluxation. J Shoulder Elbow 
Surg. 2019 Oct;28(10):2023-2030. 

LEITURA RECOMENDADA

Programe-se para as atividades da SBCOC em 2020. Acompanhe as redes sociais e o site para mais informações! 

FEVEREIRO 
IV Fórum SBCOC
08 de fevereiro 
Local: São Paulo 

ABRIL
Curso Itinerante SBCOC 
Local: Vitória 

MAIO 
Curso Itinerante SBCOC 
Local: Brasília 

III Curso Internacional de Cirurgia de 
Ombro e Cotovelo
14 a 16 de maio
Local: São Paulo 
Informações e inscrições:  
www.ombro2020.com.br  

JUNHO 
Curso Itinerante
Local: Manaus 

AGOSTO 
5º TECOC 
Local: Vitória 

SETEMBRO 
Cursos Itinerantes no Rio de  
Janeiro e Porto AlegreCl
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27327913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31466666
https://www.jshoulderelbow.org/article/S1058-2746(19)30178-8/fulltext
http://www.ombro2020.com.br
www.ombro2020.com.br
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DIRETORIA 2020

Nova diretoria da SBCOC assume em 1º de 
janeiro com foco na atualização científica

No dia 30 de novembro, durante o último curso itinerante 
da SBCOC de 2019, foi realizada a reunião de transição 

de diretorias. A partir de 01 de janeiro de 2020, Roberto Yu-
kio Ikemoto assume como presidente da SBCOC ao lado de 
Marcio Theo Cohen (1º vice-presidente), Luis Alfredo Gomez 
Vieira (2º vice-presidente), Sandro da Silva Reginaldo (1º 
Secretário), Carlos Henrique Ramos (2º Secretário), Marcelo 
Costa de Oliveira Campos (1º Tesoureiro) e Eduardo Angeli 
Malavolta (2º Tesoureiro). 

Para Ikemoto, a gestão da SBCOC no ano de 2020 carre-
gará a mesma filosofia de continuidade de todas as gestões 
anteriores. As atividades serão direcionadas para a formação e 
aperfeiçoamento dos associados, além de um trabalho focado 
na formação de novos cirurgiões de ombro e cotovelo. “Para 
o público jovem, ou seja, para esses profissionais que estão 
iniciando na subespecialidade, estamos criando cursos pilo-
tos direcionados aos serviços credenciados que ajudarão na 
formação do especialista. Desta forma, os novos especialistas 
terão a oportunidade de acesso a conteúdos didáticos para 
que eles possam se preparar para o exame de título”, adianta 
Ikemoto. 

Ainda com foco na atualização científica, Roberto Ikemoto 
conta que a produção de uma revista científica da SBCOC é 
uma meta da nova gestão. Segundo ele, será uma oportuni-
dade para destacar a produção científica dos serviços. “Outro 
projeto é a criação de um atlas de cirurgia do ombro e cotove-
lo que poderá ajudar o associado com imagens de cirurgias 
abertas e artroscópicas com detalhes e informações”, acres-
centa o novo presidente. 

 “Que a nossa SBCOC se mantenha uni-
da proporcionando benefícios aos nossos 
associados tanto na formação como na 
educação continuada” 

Roberto Ikemoto

Ildeu Almeida (presidente 2019) passa o medalhão ao novo 
presidente, Roberto Yukio Ikemoto. 

SOBRE ROBERTO IKEMOTO 
Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciên-

cias Médicas da Santa Casa de São Paulo (1981), Mestrado 
em Ortopedia e Traumatologia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo (2005) e Doutorado 
em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo (2010). Especialização em Ci-
rurgia de Ombro e Cotovelo pelo Grupo de Ombro e Cotovelo 
do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculda-
de de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Fel-
lowship em Ombro e Cotovelo em Reading, Inglaterra. Atual-
mente é Chefe do Grupo de Ombro e Cotovelo da Faculdade 

de Medicina do ABC, Chefe do Grupo de Ombro e Cotovelo do 
Hospital Ipiranga/Secretaria do Estado de São Paulo, Chefe 
Coordenador da Ortopedia e Traumatologia do Hospital Ipi-
ranga/Secretaria do Estado de São Paulo, Professor Afiliado 
da Faculdade de Medicina do ABC e Preceptor da Residência 
Médica da Faculdade de Medicina do ABC, atuando direta-
mente no ensino e treinamento da Residência Médica em Or-
topedia e Traumatologia do Hospital Ipiranga e Faculdade de 
Medicina do ABC. Coordena o programa de Especialização 
em Cirurgia do Ombro do Grupo de Ombro e Cotovelo da Fa-
culdade de Medicina do ABC e Hospital Ipiranga. 
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CBCOC 2020

CBCOC 2020 será destaque pela 
programação científica

XIII Congresso Brasileiro de
Cirurgia de Ombro e Cotovelo

IV Congresso Brasileiro de Reabilitação de Ombro e Cotovelo
XXIV Congresso Latino Americano de Cirurgia de Ombro e Cotovelo

Centro de Convenções de Vitória-ES  -  20 a 22/08/2020

Atualização científica de qualidade. Essa é a premissa da 
SBCOC e a próxima edição do congresso brasileiro de 

cirurgia de ombro e cotovelo prova este comprometimento. A 

13ª edição deste importante evento para os cirurgiões de om-

bro e cotovelo acontecerá de 20 a 22 de agosto no Centro de 

Convenções de Vitória, no Espírito Santo e contará ainda com 

a realização XXIV Congresso Latino Americano de Cirurgia de 

Ombro e Cotovelo e IV Congresso Brasileiro de Reabilitação 

de Ombro e Cotovelo. Uma excelente oportunidade para tro-

ca de experiências e muito aprendizado. 

Para Jair Simmer Filho, presidente do CBCOC 2020, a 

parceria firmada entre a Sociedade Brasileira de Cirurgia de 

Ombro e Cotovelo (SBCOC) e Sociedad Latinoamericana de 

Hombro y Codo (SLAHOC), para realização dos eventos em 

conjunto será uma excelente oportunidade de atualização 

para os cirurgiões de ombro e cotovelo. “Essa junção de dois 

importantes eventos para a nossa subespecialidade só au-

menta o valor científico do nosso congresso, pois teremos a 
presença de expoentes colegas da cirurgia do ombro e coto-
velo da América Latina”, ressalta Jair. 

Convidados internacionais 
Um time de palestrantes internacionais já está confirmado. 

Dentre eles, Jair Simmer Filho destaca a presença de Chris-
tian Gerber, professor do Departamento de Ortopedia da Uni-
versidade de Zurique; Matthew Provencher, autor, professor, 
pesquisador e cirurgião do ombro e médico do time de futebol 
americano New England Patriots; Sanuel Antuña, professor 
associado de Traumatologia e Cirurgia Ortopédica na Univer-
sidade Autônoma de Madri; Teru Mihata, professor associado 
e diretor do Departamento de Cirurgia Ortopédica da Osaka 
Medical College; e Thay Lee, professor e vice-presidente em 
pesquisa e assuntos acadêmicos do Departamento de Cirurgia 
Ortopédica da Universidade da Califórnia, Irvine. 
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http://cbcoc2020.com.br/
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CBCOC 2020

São esperados mais de 1 mil cirurgiões de ombro e cotovelo, além de  
fisioterapeutas, residentes e acadêmicos. As inscrições já estão abertas  

e com desconto até 15 de fevereiro de 2020. 

CATEGORIA
DE 30/09/2019 ATÉ 

15/02/2020
DE 16/02/2020 ATÉ 

20/07/2020
NO LOCAL

SÓCIOS QUITES/ SBCOC R$ 550,00 R$ 660,00 R$ 880,00

MÉDICOS R$ 770,00 R$ 990,00 R$ 1200,00

RESIDENTES* R$ 330,00 R$ 440,00 R$ 550,00

FISIOTERAPEUTAS* R$ 275,00 R$ 300,00 R$ 330,00

ACADEMICOS* R$ 220,00 R$ 250,00 R$ 275,00

Turismo 
Vitória é a capital do Espírito Santo e é considerada a 2ª 

melhor cidade para se viver no litoral brasileiro e em relação 
ao turismo, que vem registrando crescimento acima da mé-
dia. A cidade tem uma oferta considerável de infraestrutura de 
hospedagem, bares e restaurantes. É a segunda capital mais 
antiga do país e é privilegiada por uma diversidade de recursos 
naturais e um rico patrimônio histórico e cultural. 

“Além do excelente conteúdo científico que o congres-
so irá oferecer, Vitória tem diversas opções de turismo com 
belas praias e o Convento da Penha. Os congressistas po-
derão ainda desfrutar da nossa culinária com frutos do mar 
e da nossa famosa moqueca capixaba, além de saborear 
algumas das melhores cervejas artesanais”, conta Jair 
Simmer Filho. 

Anote na agenda 
XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo 

De 20 a 22 de agosto de 2020 
Inscreva-se agora mesmo: www.cbcoc2020.com.br 
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