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EVENTO OFICIAL
VIII Congresso Internacional
De Artroplastia.
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EM NÚMEROS
A ampla programação científica
do primeiro semestre.

4º FÓRUM
DE DEFESA
PROFISSIONAL
DA SBOT-RJ
Ortopedistas reuniram-se com representantes da
SBOT e de outras entidades para definir ações de
melhoria dos honorários cirúrgicos da especialidade
junto às operadoras de saúde.
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Chegamos ao segundo semestre do ano e
tenho a satisfação de compartilhar com vocês
resultados que, apesar de algumas dificuldades
e muitos desafios, são extremamente satisfatórios.
O grande destaque foi, sem dúvida, a oitava edição
do Congresso Internacional de Artroplastia, que
este ano foi reconhecido pela SBOT nacional como
o congresso oficial da Regional Rio. Contamos
com mais de 500 inscritos, 25 horas de atividades
científicas e o apoio de mais de 20 empresas.
Podemos também nos orgulhar da quantidade de
eventos voltados para a educação continuada e
para o ensino e treinamento, realizados por meio de
uma grade científica bem estruturada para atender
os membros e os residentes de forma satisfatória.

SBOT-RJ – DIRETORIA 2017

Paralelo às atividades científicas, vimos
trabalhando fortemente no desenvolvimento do
Projeto Diretrizes, pela melhoria dos honorários
cirúrgicos dos ortopedistas junto aos convênios de
saúde, que já foi homologado junto ao CREMERJ
e que em setembro, mês em que é comemorado
o Dia do Ortopedista, foi negociado junto às
operadoras de saúde.
Participe conosco!

Presidente: José Paulo Gabbi Aramburu Filho
1º Vice-Presidente: Carlos Alberto Araújo Neto
2º Vice Presidente: Tito Henrique de Noronha Rocha

A Casa do Ortopedista é de todos.

Boa leitura!

1º Secretário: Carlos Eduardo Franklin
2º Secretário: Alexandre Bustamante Pallottino
3º Secretário: Marcelo Erthal Moreira
4º Secretário: Pedro José Labronici
1º Tesoureiro: Luiz Marcelo de Azevedo Malta
2º Tesoureiro: Marcos Britto da Silva
3º Tesoureiro: Rodrigo Ribeiro Pinho Rodarte
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Dr. José Paulo Gabbi
Presidente SBOT-RJ
Diretoria 2017
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CEC

No primeiro semestre do ano, as comissões
permanentes da SBOT-RJ empenharam-se na
realização de atividades para seus membros e
para o treinamento de residentes. Com o apoio
de empresas do setor, a SBOT-RJ pôde colocar
em prática as atividades previstas no início do
ano pela atual gestão.
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12 eventos
científicos apoiados
24 cursos realizados
20 empresas
parceiras

CEC

CEC SBOT-RJ AMPLIA
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
Comissão estruturou pelo menos mais cinco cursos
avançados para os últimos meses do ano.
A Comissão de Educação Continuada da

A grade científica, bem como as datas

SBOT-RJ, presidida pelo Dr. Carlos Alberto

e mais informações sobre cada curso,

Araújo Neto, vem buscando novas parcerias

pode ser acessada no portal da SBOT-RJ

e formatos para investir na realização de

(www.sbotrj.com.br) e nos demais canais

cursos avançados.

oficiais de comunicação da Regional Rio.

Para os quatro últimos meses do ano, estão

> www.sbotrj.com.br

previstos atividades na área de artroscopia,
cirurgia minimamente invasiva da coluna,
joelho e viscossuplementação.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA SBOT 2017
No dia 26 de agosto, foi realizada na cidade

“O evento foi tão bem sucedido que dará origem ao 1º

de Resende (RJ) mais uma edição do PEC

Encontro SBOT-RJ da Ortopedia Sul Fluminense, com

Regionais, o programa de educação continuada

a coordenação do Dr. Luiz Fernando Luz Barreiros”,

da SBOT Nacional.

informa Dr. José Paulo Gabbi, presidente da SBOT-RJ.

Com o tema “Trauma: tratamento das fraturas

O evento será realizado no dia 28 de outubro, em Volta

diafisárias de ossos longos”, o evento contou

Redonda. A programação científica e mais detalhes do

com a participação ativa dos ortopedistas de

encontro serão divulgados no site da SBOT-RJ – www.

Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Penedo

sbotrj.com.br.

e outros municípios da região.

55

CEC

Atividades teóricas e práticas
para turmas pequenas garantem
a participação efetiva.

"

CURSO BÁSICO
DE ARTROSCOPIA
DO JOELHO

Em cada edição fixamos a
quantidade de vagas em apenas 12
para que seja possível a participação
de todos, sobretudo na parte prática.
Assim garantimos a efetividade
dessa atividade
Dr. José Paulo Gabbi
Presidente da SBOT-RJ.

"

No dia 03 de junho, foi realizado na Casa do

Em setembro foi realizada a 2ª edição do

Ortopedista, sede da SBOT-RJ, o 1º Curso

curso para atender a procura expressiva

Teórico-Prático Básico de Artroscopia do Joelho.

pelo tema. “Em cada edição fixamos a

O conteúdo teórico foi composto pela história da

quantidade de vagas em apenas 12 para

artroscopia, introdução ao método, introdução

que possibilitar a participação de todos,

ao instrumental, indicações e contra-indicações,

sobretudo na parte prática. Assim garantimos

técnicas cirúrgicas e possíveis complicações.

a efetividade dessa atividade”, explicou Dr.

Modelos sintéticos foram disponibilizados para

José Paulo Gabbi, presidente da SBOT-RJ.

os participantes que puderam aplicar algumas
das técnicas apresentadas nas aulas.

Os cursos tiveram apoio das empresas
Tellus Rio e Ulttra.
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CET

CET MODERNIZA
SUAS INSCRIÇÕES
Inscrição pode ser feita online para os
módulos do OrtoCurso.
Para otimizar a entrada dos residentes nas aulas do OrtoCurso, a
CET SBOT-RJ tem investido, desde o início do ano, em um sistema
de inscrições para cada módulo que podem ser feitas em seu
portal, de forma antecipada.
Segundo o presidente da CET SBOT-RJ, Dr. Marcelo Bragança
dos Reis, essa medida foi adotada para que os residentes possam
sobretudo, para evitar filas na entrada dos cursos. “Ainda estamos
aprimorando a dinâmica, mas acreditamos que esse é o caminho
para agilizar e promover maior fluidez na entrada de cada turma”,
afirma Dr. Marcelo Bragança.
Até agosto foram realizados os módulos de Trauma, Joelho, Ombro
e Cotovelo, Punho e Mão, Pé e Tornozelo e Coluna. Para os meses
seguintes estão previstos os módulos de Ortopedia Pediátrica,
Quadril, Oncologia/Osteometabólica e mais um módulo de Trauma.
As inscrições devem ser feita no portal da CEC SBOT-RJ, que libera
os links de inscrição semanas antes da realização de cada módulo.
Todas as informações são atualizadas a cada semana no site da
Regional Rio – www.sbotrj.com.br – e na página oficial da SBOT-RJ
no Facebook. Acompanhe.

"

se programar, garantir sua participação em cada módulo e,

Ainda estamos aprimorando a
dinâmica, mas acreditamos que
esse é o caminho para agilizar e
promover maior fluidez na entrada
de cada turma.
Dr. Marcelo Bragança
Presidente da CET SBOT-RJ.

"

TREINAMENTO PARA TODO O BRASIL
Residentes de diversos estados estão participando das atividades da CET
A Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da

Na Casa do Ortopedista, sede da SBOT-RJ, até agosto

Regional Rio está disponibilizando todos os módulos

foram realizados seis dos dez módulos previstos para

do OrtoCurso, preparatório para a prova do TEOT, aos

2017, todos com presença significativa dos residentes

residentes de todo o país.

do Rio e participação de renomados ortopedistas no
cenário nacional e internacional.

Até agosto desse ano já foram publicados seis módulos
no portal da CET SBOT-RJ (www.sbotrj.com.br/cet),

Este projeto é exclusivo para os residentes de fora do

que estão sendo adquiridos por residentes de outros

Estado do Rio de janeiro.

estados. Cada módulo inclui todas as aulas presenciais

Qualquer suporte ou mais informações podem ser

em vídeo (gravado), a aula prática e a prova com todas

adquiridos pelo telefone 21 2543-3844 ou pelo e-mail

as questões que pode ser feita também online.

webmaster@sbotrj.com.br.
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CDP

"

Tenho certeza que se todos nós
ortopedistas abraçarmos a ideia
e apoiarmos o projeto, teremos
ganhos reais em relação aos
honorários cirúrgicos
Dr. José Paulo Gabbi
Presidente da SBOT-RJ.
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"

CDP

4º FÓRUM
DE DEFESA
PROFISSIONAL
DA SBOT-RJ
Pela melhoria dos
honorários cirúrgicos dos
ortopedistas.

cirúrgicos adequados para cada procedimento.

No dia 30 de julho, foi realizado o 4º Fórum de

“A tabela 2016 não é cumprida, os reajustes

Defesa Profissional, durante o 8º Congresso

são sempre aquém do necessário e a relação

Internacional de Artroplastia, no Rio de Janeiro.

de trabalho com as operadoras está cada vez

O Fórum reuniu membros da SBOT-RJ, do

mais transferindo responsabilidade para os

CREMERJ e de outras entidades para o debate

prestadores, sem, contudo, nos dar liberdade de

da remuneração da classe, com a presença

escolhas nas condutas e na escolha do que usar

do Dr. Carlos Alfredo Jasmin, presidente da

para tratar com dignidade profissional e total

Comissão de Dignidade e Defesa Profissional da

segurança o nosso paciente”, avalia Dr. Alberto

SBOT. Novas formas de remuneração propostas

Daflon, presidente da CDP SBOT-RJ.

pela ANS, a verticalização do sistema e a visão

É possível acompanhar as fases do projeto nos

do CREMERJ sobre remuneração foram alguns

canais oficiais da SBOT-RJ.

A negociação vai pleitear o aceite desta diretriz
pelas operadoras de saúde em troca de um
fator multiplicador para o cálculo dos honorários
cirúrgicos.

pontos apresentados no fórum.
No dia 19 de setembro, a SBOT-RJ homologou
Mais uma fase do Projeto Diretrizes, uma iniciativa

o projeto junto ao CREMERJ para iniciar a fase

da SBOT-RJ para a melhoria dos honorários

de negociação junto às operadoras de saúde.

cirúrgicos ortopédicos junto às operadora de

“Tenho certeza que se todos nós Ortopedistas

saúde, foi concluída. O Projeto Diretrizes é

abraçarmos a ideia e apoiarmos o projeto,

baseado na criação de protocolo de codificação

teremos ganhos reais em relação aos honorários

(elencando um único código principal para

cirúrgicos”, garante Dr. José Paulo Gabbi,

cada patologia) e na indicação dos materiais

presidente da SBOT-RJ.
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CONGRESSO
DEFESA
PROFISSIONAL

500

EVENTO REUNIU MAIS DE
PARTICIPANTES
Nos dias 30 de junho e 1º de julho, ortopedistas
do Brasil e do exterior reuniram-se para uma
abordagem completa da artroplastia do joelho,

“ATJ Primária – Passo a Passo/Navegação”, “ATJ

– Situações Especiais”, “Complicações em ATJ”
e “Revisão de ATJ – Infecção”.

na 8ª edição do Congresso Internacional de
Artroplastia, que foi reconhecido pela SBOT

A coordenação do evento, que foi presidido

como o evento oficial da Regional Rio.

pelos Drs. José Paulo Gabbi e César
Fontenelle, registrou mais de 500 inscrições e

Em mais de 25 horas de atividades científicas,

contou com o apoio de mais de 20 empresas.

os participantes atuaram ativamente nos
debates dos temas apresentados. Foram

“Apesar da crise econômica do país e das

convidados para palestrar 18 ortopedistas

dificuldades

nacionais, de diversos estados do Brasil,

enfrentando, tivemos um quórum bastante

e dois convidados internacionais: Dr. Arun

expressivo

Mullaji, da Índia, e Dr. Roger Badet, da França.

das empresas, que apoiaram o evento

que
tanto

identificando-o
Os

módulos

foram

divididos

em

sete

partes, com abordagem dos temas "Joelho
Degenerativo", “ATJ Primária – Pré-operatório”,
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a

classe
de

como

médica

inscritos
uma

vem

quanto

atividade

de

educação continuada de alta relevância”,
considera o Dr. José Paulo Gabbi.

CONGRESSO

"

Apesar da crise econômica do país e das
dificuldades que a classe médica vem enfrentando,
tivemos um quórum bastante expressivo tanto
de inscritos quanto das empresas, que apoiaram
o evento identificando-o como uma atividade de
educação continuada de alta relevância.
Dr. José Paulo Gabbi
Presidente da SBOT-RJ

"
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PARCEIROS SBOT-RJ 2017
PLATINUM

PREMIUM

MASTER

APOIO
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