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Vinte e cinco anos separam o CBOT de Brasília, local da primeira reunião de ortopedistas interessados
em estruturar a prática da cirurgia do ombro e cotovelo no país, do exuberante terceiro Closed Meeting
no Iberostar, Salvador, local de lançamento deste livro de resgate histórico. De 24 sócios-fundadores
em 1988, chegamos a 816 membros ativos em 2013. De COC-SBOT, somos hoje SBCOC. Das modestas
participações nos congressos brasileiros, temos hoje congressos bianuais, um aberto e um fechado. Somente quatro entidades mantêm congressos fechados: a norte-americana (ASES), a europeia (SECEC),
a australiana (SESA) e a nossa SBCOC.
O crescimento da nossa sociedade se deu não apenas em termos numéricos, mas também em estrutura administrativa, centros de treinamento, calendário de eventos. Crescemos também, e acima de tudo,
em respeitabilidade científica, seja dentro do país, seja internacionalmente. As mensagens de líderes
internacionais contidas neste livro falam por si.
O 10º ICSES, realizado em Sauipe em 2007, a maior realização da nossa entidade, foi um marco divisor
e continua sendo lembrado como exemplo.
Agradecemos a todos os ex-presidentes e aos chefes de serviço pelo envio dos textos e imagens.
Por fim, um agradecimento aos 816 membros desta sociedade. O seu trabalho voluntário, dedicação
científica e ética são determinantes para o contínuo crescimento da nossa SBCOC.
Osvandré Lech
Arnaldo Amado Ferreira Neto
Editores
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It has been quite some time since 1988, when the Brazilian Shoulder and Elbow Society (BSES)
was first formed. Time passes quickly, but a great deal has been accomplished during this period.
The enthusiasm and passion for more knowledge concerning the shoulder and elbow is enormous
in Brazil and continues to grow. The BSES has successfully created an infrastructure for administration, education and leadership that is respected throughout the world. There now exists multiple
educational options in the BSES. The administrative support for the 10th International Congress of
Shoulder and Elbow Surgery was outstanding. Finally, Brazilian shoulder and elbow surgeons have
become recognized world leaders whose knowledge and contributions have advanced the art and
science of shoulder and elbow surgery.
Louis U. Bigliani, M.D.
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Fundação

Tenho uma certa experiência no preparo de resgates históricos, especialmente sobre as associações de
médicos. As histórias dessas instituições geralmente começam com dois ou três visionários tentando
bravamente convencer meia dúzia de indecisos sobre a importância de se fundar uma “sociedade”, que
os reúna, defenda. O ato requer coragem, porque persuadir o ser humano a reunir-se e a trabalhar em
conjunto não é fácil, naturalmente. Mas, cooptada a primeira meia dúzia e arrebanhada mais uma meia
dúzia que passa desavisada no corredor, pronto! Está fundada a sociedade de especialidade! É talvez
por isso que os relatos dessas histórias falam tanto nesses primeiros minutos e descrevem as primeiras
reuniões em detalhes, conforme foram corajosamente redigidas (a mão, em caligrafia de médico) em
livros-ata empoeirados e esquecidos nas prateleiras.
Esses primeiros momentos das histórias das sociedades médicas são geralmente muito parecidos: um
ou dois visionários, mais um ou dois gênios da especialidade, que sejam autoridades na área, mais
alguns jovens para fazer o serviço pesado de secretariado e uma classe sedenta de conhecimento especializado: estes ingredientes parecem fazer parte da receita de quase todas as fundações. Passadas essas primeiras páginas, no entanto, vêm as obrigações diárias, a falta de dinheiro, o palestrante que não
confirma presença, as brigas políticas baseadas na vaidade. O mais difícil não é fundar uma sociedade
de especialidade, mas mantê-la funcionando por décadas, contribuindo para a formação, atualização e
defesa de seus associados. Isso dá trabalho.
Então, se o importante é o que vem depois, por que escrever um capítulo dedicado somente à fundação
do Comitê de Ombro e Cotovelo da SBOT (COC-SBOT) transformado em Sociedade Brasileira de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo (SBCOC) dez anos mais tarde? Explico: porque, se por um lado a SBCOC é hoje
uma unanimidade no que diz respeito a sua autoridade internacional na área de cirurgia do ombro e
do cotovelo e na arte de realizar eventos científicos, por outro lado, a controvérsia sempre temperou
a história desta agremiação. Estamos mesmo completando 25 anos? Ou seriam 15? Afinal, trata-se de
uma única sociedade que evoluiu e trocou de nome ou são de fato duas sociedades?
Foi no CBOT de Brasília, em 1988, presidido por Dr. Edison Antunes. Naquela manhã de 12 de Agosto
de 1988, no Planalto Central, reuniram-se 24 colegas com a finalidade de fundar uma sociedade de
ombro e cotovelo. São eles, por ordem alfabética:
Adalberto Cunha (GO)
Alaor F. da Silva (GO)
Alexandre David (RS)
Alfredo Rovinski (SP)
Arnaldo Amado Ferreira Filho (SP)
Athos Borges (PR)
Donato D’Ângelo (RJ)
Elson Miranda (RN)
Gilberto Ohara (SP)
Ivo Schmiedt (RS)
Jaime Wageck (RS)
Jan Kossobudzki (DF)
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José Daher (GO)
Kodi Kojima (SP)
Luiz Alberto da Motta (RJ)
Osvandré Lech (RS)
Paulo Rockett (RS)
Rui Fernandes (GO)
Ruy Rocha de Macedo (GO)
Sérgio Checchia (SP)
Sérgio Nicoletti (SP)
Sílvio Dias de Oliveira (GO)
Tiago Gonçalves (MG)
Yoshiki Okumura (SP)
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Oito meses depois, com data de 3 de março de 1989, o livro de atas (que traz na capa a etiqueta “LIVRO
DE ATAS - Comitê de Ombro e Cotovelo da S.B.O.T”) atesta, na caligrafia de Checchia:
“No dia treis de março de mil novecentos e oitenta e nove, durante a Segunda Jornada
de Ombro e Joelho realizada no Hotel Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil,
realizou-se uma reunião com elementos interessados na formação de um grupo de estudo
e trabalho que passaria a ser denominado Comitê de Ombro e Cotovelo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Inicialmente, o dr. Sérgio Luiz Checchia fez a leitura
de um projeto de estatuto para os presentes, e item por item foi analisado, discutido e
alterado pelos presentes. Após todo o projeto ser bastante e suficientemente estudado, o
mesmo foi aprovado por votação individual e verbal, por unanimidade. Passou-se então
à indicação de eventuais chapas que concorreriam à 1a (primeira) diretoria do referido
comitê, sendo que apenas uma (01) chapa foi apresentada tendo como presidente o Dr.
Donato D’Ângelo, vice-presidente o dr. Arnaldo Amado Ferreira Fo, primeiro secretário o
Dr. Sérgio Luiz Checchia, segundo secretário o Dr. Osvandré Lech e tesoureiro o Dr. José
Sérgio Nicoletti. Passou-se à votação da referida e indicada chapa, a qual foi aprovada por
unanimidade por votação individual e verbal. O Dr. Osvandré Lech passou a fazer algumas
sugestões para o início das atividades do comitê, sendo a primeira que um grupo unido
participasse do Congresso Mundial de Cirurgia do Ombro que irá realizar-se nos dias quatro, cinco, seis e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e nove em Nova York, nos
Estados Unidos da América do Norte. Sugeriu que este comitê divulgasse os resumos dos
congressos e publicações internacionais para os seus sócios e que seria interessante que
essas divulgações ocorressem em dois períodos anuais...”
Esse grupo de aprendizes iniciou a construção de uma história que continua para além dos 25 anos que
comemoramos hoje. Eles colocaram os primeiros tijolos de uma sociedade coesa, que soube buscar
aprendizado com os colegas do mundo todo, trazendo-o para o Brasil, até o ponto de ser reconhecida
internacionalmente como alguém que também ensina. Não é pouco para brasileiros, frequentemente
relegados ao posto permanente de «em desenvolvimento». E já não é uma sociedade pequena tampouco.
Mas voltemos no tempo para aqueles primeiros minutos novamente. Estamos na década de 1980,
quando a sub-especialização é uma realidade atordoante na ortopedia. O ombro, nessa época, é ainda
uma área de sombra, a dita “forgotten joint”. Uma articulação temida, sobre a qual se sabe pouco, se
pesquisa pouco, se opera pouco. Enquanto outras áreas da cirurgia ortopédica, como o quadril e o joelho, mergulham em novas técnicas e descobertas, sistematizam seu conhecimento, viajam, montam
intercâmbios, produzem, o ombro permanecia... congelado!
Ao mesmo tempo, os generalistas entram em pânico: a sub-especialização seria uma superespecialização que seria deletéria para as populações, que ficariam desassistidas pelo ortopedista “que faz tudo.”
Ecoam os gritos dos mais experientes, dizendo que o jovens precisam saber tratar tudo. Mas o caminho
parecia traçado e a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) temia por sua pulverização: a debandada de associados para sociedades menores traria uma fuga de recursos da SBOT, tanto
os financeiros quanto os pessoais, de capacidade de trabalho e defesa profissional. Era preciso reunir os
interesses de todos numa sociedade-mãe, capaz de proteger todos, mas também – e aqui está o mais
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importante – educá-los. A SBOT sentia que podia enfraquecer-se se não chamasse para o seu seio os
ortopedistas que queriam trabalhar na área. A saída foi a criação dos comitês, no nosso caso o Comitê
de Ombro e Cotovelo da SBOT.
A partir daí, já havia uma crescente divulgação de novos conceitos em ombro e cotovelo: já não se falava mais de reumatismo, bursite, ou tendinite, mas de “lesão do manguito rotador”; luxação e instabilidade passaram a ser diagnosticadas e tratadas como doenças distintas, discutia-se “o papel da reabilitação como forma de tratamento” etc. Grande número de Jornadas e Congressos em todo o país, onde o
“ombro” sempre ocupava lugar de destaque na programação, demonstrando que havia uma crescente
necessidade de especialização mais aprofundada, para pesquisa e atualização sobre as doenças do
ombro e do cotovelo. Oportunidades de treinamento surgiam em várias partes do mundo e muitos
brasileiros foram buscar expertise nesses centros de referência. De lá, retornaram aos seus serviços e/ou
cidades de origem, passaram a oferecer um melhor atendimento à população, ensinar nos programas
de treinamento ortopédico, palestrar nos eventos médicos. Pouco tempo depois, diversos serviços de
treinamento foram sendo implantados em todo o país. E o sistema passou a funcionar por conta própria. Estruturada e já funcionando de forma efetiva desde 1988, os membros do COC-SBOT decidiram,
em 1998, que o nome da entidade seria Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo.
Nos anos seguintes o Brasil passaria a figurar na pequena elite de países com domínio nesta área, pois
aqui já se desenvolviam técnicas cirúrgicas originais, materiais de implante, publicações científicas de
qualidade. Olhando retrospectivamente, se percebe o quanto foi feito e construído.
Este livro é uma homenagem ao pioneirismo, determinação, avanços e conquistas da cirurgia do ombro e cotovelo no Brasil. Uma história a ser contada por muitos.
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(Uma lista incompleta)

A descrição histórica será sempre um espelho pouco nítido dos fatos reais acontecidos num determinado
momento ou circunstância e nunca conseguirá descrever com exatidão a grandiosidade deles. Por
isso, a expressão “testemunho vivo da história” tem tanto significado. O pesquisador poderá incorrer
na injustiça de ter deixado de fora um fato importante ou ter dado importância maior para um fato
considerado de menor importância. Ou vice-versa.
Pela primeira vez, a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) descreve
cronologicamente os principais fatos ocorridos ao longo da sua história. Ela está baseada nas Atas e
textos divulgados nos boletins. Para melhor entendimento, incluem-se também fatos conhecidos da
história da especialidade que precederam a fundação da SBCOC no país e exterior.
Dinâmica, esta compilação está em aberto para continuar recebendo contribuições ao longo do tempo.
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A cirurgia do ombro no Brasil
e sua relação com a história da especialidade

1868 - Luiz Paulo Silva defende
tese de doutorado na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro sobre
ressecções do úmero.

1906 - O alemão Perthes descreve
a “lesão essencial” e reinsere o
lábio glenoidal para tratar luxação
recidivante do ombro

1868
1887 - “Um caso de luxação escápulo-umeral traumática e paralisia consequente”, de B. Moss, publicado no Brasil
Médico, é a primeira publicação sobre
esta articulação no Brasil.

1923 - O inglês Bankart
populariza a técnica de Perthes
nos países de língua inglesa.

1934 - Ernest Amory Codman publica The shoulder – Rupture
of the supraspinatus tendon and other lesions in or about the
subacromial bursa, considerado o livro inaugural da especialidade.

1939 - Miguel Calmon Filho, do Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro,
é o autor do primeiro artigo de ombro na recém-lançada “Revista Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia”, editor Achilles de Araújo. O relato de caso
“Tratamento cirúrgico da luxação recidivante da espadua”, descreve a técnica
de Louis Bazy (enxertia do colo da glenoide com enxerto cortical do ilíaco).
1940 - Os radiologistas H. Hill e M. Sachs publicam no Radiology
o clássico “The grooved defect of the humeral head. a frequently
unrecognized complication of dislocations of the shoulder joint”.

1887

1906

1923

1934

1939
1940

1942 - Luthero Vargas, do Rio de Janeiro, publica técnica original no
JBJS: “Repair of complete AC dislocation utilizing the short head of
the biceps”. A “Vargas technique” foi mencionada por décadas nos
artigos e capítulos sobre a luxação acrômio-clavicular.
1945 - Julius Nevasier descreve “adhesive capsulitis”.

1952 - R. Judet publica, no Journal de Chirurgie,
“Reconstruction Prothétique Acrylique de l`extrémité supérieure
de l`humérus spécialment au cours des fractures-luxations”.
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

16

1942
1945

1952

1870

1870 - O alemão T. Kocher descreve a sua clássica
manobra de redução de luxação traumática.

1893

1893 - Jules Emile Pèan, cirurgião francês imortalizado pela aquarela de Henri
de Toulouse-Lautrec, realiza a primeira artroplastia em Paris, inspirado no
modelo do romeno Themistocles Gluck, de 1890. O paciente era um garçom
com quadro de artrite tuberculosa. A prótese de fulcro fixo foi retirada dois anos
após devido a infecção; ela foi trazida de Paris para Nova Iorque pelo dentista
Edward Bogue e doada em 1916 para o Instituto de Patologia das Forças
Armadas de Washington. Hoje se encontra no Smithsonian Museum.

1909

1909 - Ernest Amory Codman opera os dois primeiros casos de rotura do
manguito rotador, baseando o diagnóstico somente na clínica. De acordo
com europeus, esta cirurgia já era realizada na Europa ainda no século XlX.

1930

1940

1948

1930 - M.S. Burman, do Hospital for Joint Diseases, Nova Iorque,
estuda diversas articulações com o artroscópio e publica seus achados
no Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) em 1931; passa a ser
reconhecido como o primeiro a realizar artroscopia de ombro.

1940, novembro - Ernest Amory Codman falece de melanoma em Ponkapoag,
Massachusetts, Estados Unidos. Muito além do livro epopeico, ele foi um
visionário de muitas áreas. Codman Lecture no ICSES, Tumor de Codman,
Triângulo de Codman, Exercícios de Codman, Sinal de Codman, Paradoxo de
Codman, Bursa de Codman, Bursite de Codman, Incisão Bursal de Codman e,
certamente o mais talentoso de todos, o “The Codman Award”, que é um prêmio
concedido desde 1997 pela Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations pela sua genial “end result idea”, que deu origem aos estudos
epidemiológicos em medicina e a noção de verificar qual era o verdadeiro
resultado obtido com cada tratamento médico.

1948 - Luiz Wertheimer publica artigo sobre articulação
acrômio-clavicular no JBJS.
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e sua relação com a história da especialidade

1953 - Carlos De Anquin, de Córdoba,
Argentina, publica “Hombro doloroso”, o
primeiro livro sobre o assunto na América do
Sul. No ano seguinte, publica “Fracturas de la
extremidad superior del humero”. É considerado
o pai da especialidade na América do Sul.
1965 - A primeira publicação sobre
artroscopia do ombro é sueca:
“Treatment of rigid shouders by joint
distention during arthroscopy”, de
L. Andren e BJ Lundberg, no Acta
Orthop Scandinavia.

1953
1954 - Latarjet, residente de
Helfet, utiliza o conceito da
técnica de Bristow-Helfet,
porém fixa a coracoide
com dois parafusos.

1954

1965
1970 - Donato D’Ângelo defende
tese de livre-docência na UFRJ
sobre luxação recidivante do
ombro. A tese foi citada na maioria
dos trabalhos sobre o assunto nas
duas décadas seguintes.

1970

1973 - Charles Neer desenvolve a prótese total de ombro.

1973

1975 - Hans Uhtoff, do Canadá, define a fisiopatologia da
tendinite calcária na publicação alemã Virchows Archives of
Pathological Anatomy and Histology.

1975
1977

1977, maio – Arnaldo Amado Ferreira Filho
realiza a primeira cirurgia pela técnica de
Bristow-Latarjet no Instituto de Ortopedia
e Traumatologia do Hospital das Cínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (IOT-HC-FMUSP). Mais tarde, o
paciente especializou-se em
ortopedia na mesma instituição.

1982, novembro Manlio M. M. Napoli,
chefe do IOT-HC-FMUSP,
promove curso sobre
patologias do ombro.

1983 - II ICSS, em Toronto, organizado por James Bateman e Peter
Welsh. Lipmann Kessel profere a Codman Lecture. O livro “Surgery of
the shoulder” foi produzido com os temas do congresso.
1983 - Charles Neer, Edward Craig e Hiro
Fukuda publicam, no JBJS, o clássico “Cuff
Tear Arthropathy”, em meio a disputa com
reumatologistas, que haviam publicado o
“Milwaukee shoulder” em 1981. Quadro
semelhante havia sido descrito por DeSèze
(L`Épaule senile hemorragique, 1968) ou mesmo
por Codman (Subacromial hygroma, 1934).
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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1982
1983
1984

1984 - Steve Copeland, de Reading,
Inglaterra, implanta pela primeira
vez a sua “resurfacing arthroplasty”,
que vinha desenvolvendo desde
1978. Em 1993, ele acrescenta a
superfície de hidroxiapatita
para melhor fixação.

1953

1959

1970

1953 - Charles S. Neer II desenvolve sua prótese parcial de
ombro, baseado em modelos prévios de Judet e De Anquin.
1959 - O “Artroscópio 21” com lâmpada (fria) de
tungstênio é desenvolvido por Masake Watanabe,
discípulo de Kengi Takagi.
1970 - Charles Neer publica a
classificação “Four-parts fracture of
the proximal humerus”, baseado em
estudos prévios de Codman.

1972

1972 - O conceito de
“subacromial impingement
syndrome” é descrito por
Neer e se torna o artigo mais
citado da especialidade.

1974

1974 - Japan Shoulder Society, a primeira sociedade de ombro do
mundo, é fundada. Hoje reúne quase 2.000 membros.

1977

1977 - Charles Neer oficializa, no New York-Presbyterian Orthopaedic
Hospital, Universidade de Columbia, Estados Unidos, o primeiro
programa de treinamento de cirurgia do ombro no mundo.

1980
1982
1983
1984

1982 - Charles Neer funda a
American Shoulder and Elbow
Surgeons (ASES) e é apontado o
presidente inaugural.

1980 - Realizado o primeiro International
Congress of Shoulder Surgery (ICSS), em
Londres, sob a coordenação de Lipmann
Kessel e Ian Bayley. A audiência foi
modesta e Carter Rowe proferiu a primeira
Codman Lecture.

1982 - Hiro Fukuda, M. Mikasa e K. Ogawa descrevem, no JBJS, o afastador
de cabeça umeral com orifício. “Me dá o Fukuda” vira um dos jargões mais
repetidos pelos cirurgiões de ombro.

1984 - Ivo Schmiedt, de Carazinho (RS), publica na
Revista Brasileira de Ortopedia (RBO) o primeiro
trabalho sobre artroscopia do país, técnica que
vinha desenvolvendo desde 1980 e apresentado
no CBOT (Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia) de 1982.
19

1983 - Fundado o primeiro
ambulatório de ombro do Brasil
(Grupo de Ombro e Cotovelo),
no HC-FMUSP, chefiado por
Arnaldo Amado Ferreira Filho.

A cirurgia do ombro no Brasil
e sua relação com a história da especialidade

1985 - Harvard Ellman publica,
no Orthop Transactions, um relato
preliminar sobre a descompressão
subacromial artroscópica.

1987 - Fundação da Société
Européenne pour la Chirurgie
de l’Épaule et du Code (SECEC),
ou European Society for Surgery
of the Shoulder and the Elbow
(ESSSE), reunindo
54 cirurgiões de 12 países.
1987 - Morgan e Caspari
iniciam a reparação
artroscópica da luxação
recidivante; a técnica era
ironicamente chamada de
“transcorporal”, pois a amarria
dos fios era realizada na face
posterior da glenoide.
1990 - XXVII CBOT, no Rio de
Janeiro: empossado Arnaldo
Amado Ferreira Filho como
presidente para
a gestão 1991-1992.

1985
1986, junho - Segundo curso de
patologias do ombro organizado por
Arnaldo Amado Ferreira Filho, no IOT
HC-FMUSP. O pioneirismo foram as
cirurgias ao vivo.
1986
1987 - Gilles Walch (ao Rio de
Janeiro) e Wayne “Buzz” Burkhead
(São Lourenço do Sul, MG) vêm pela
primeira vez ao país. Eles se tornariam
amigos muito queridos e respeitados
pelos brasileiros.
1988, agosto - criação do Comitê de
Ombro e Cotovelo (COC) da SBOT
por 24 ortopedistas, durante o XXVI
CBOT, em Brasília. A primeira diretoria
é formada por Donato D’Ângelo
(presidente), Arnaldo Amado Ferreira
Filho, Sergio Luiz Cecchia, Osvandré
Lech, Paulo Sergio dos Santos
e Sergio Nicoletti.

1990 - SLAP lesion, expressão cunhada
por Steve Snyder no Arthroscopy,
baseada em estudo prévio de James
Andrews (“Glenoid labrum tears
related to the long head of the biceps”,
American Journal of Sports
Medicine, AJSM, 1985).
1991 - O SECEC/ESSE - Information, da
Societé Européenne de Chirurgie de l´Épaule
et du Coude, publica nota felicitando os
brasileiros pela criação do COC.
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

1987

1988

1990 - Glaydson Godinho é
pioneiro na divulgação da
técnica artroscópica no país,
após treinamento em Lyon,
com Gilles Walch.

1991 - Charles S. Neer
solicita e agradece pelo
apoio recebido do COCSBOT para a criação do
Journal of Shoulder and
Elbow Surgeons (JSES) e a
indicação de brasileiros para
o Corpo Editorial
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1990

1991

1985

1986

1985 - Paul de Grammont, de Dijon, França,
apresenta o conceito de prótese reversa. Não
teve aceitação ou completo entendimento pela
comunidade científica por dez anos.
1986 - III ICSS, em Fukuoka, Japão, sob a
coordenação de Takagishi, Yamamoto e Fukuda.
James Bateman faz a Codman Lecture e Kaysuya
Nobuhara encanta a todos com a sua jazz band.
1987 - Os ingleses C.R. Constant e A.H. Murley publicam no Clinical
Orthopaedics and Related Research (CORR) novo método de avaliação do
ombro, que em breve se tornaria a escala de avaliação oficial na Europa
e mais tarde em todo mundo. “Constant Score” é um dos epônimos mais
citados em eventos atualmente.

1987

1987 - O CORR dedica um
volume sobre as contribuições
de Charles Neer à cirurgia do
ombro, a primeira vez em que tal
distinção é conferida a autor vivo.
1989, março - Jornada de
Ombro e Joelho, no Rio de
Janeiro. Referendadas decisões
tomadas na reunião de Brasília
no ano anterior e empossada a
primeira diretoria.

1989

1990

1991

1989 - IV ICSS, em Nova York. Pela
primeira vez, participa uma numerosa
delegação brasileira. Presidido por
Neer, o comitê era composto por Frank
Jobe, Charles Rockwood e Bob Cofield.
Takagishi fez a Codman Lecture. O
journal (JSES) e o Board (IBSES), que
surgiriam logo em seguida, foram
discutidos e aprovados neste evento. O
congresso era em sala única. Osvandré
comenta temas livres de mesa
presidida por James Bateman.

1990 - Charles Rockwood, auxiliado por seu contemporâneo Frederic Matsen,
lança o “The Shoulder” que se tornaria o principal livro-texto da especialidade.
O livro já está na quarta edição e a quinta será “paper-free”, somente eletrônica.
1990 - Charles Neer publica
Shoulder reconstruction, um dos
poucos livros escritos sem coautores ou colaboradores,
e depois se aposenta.

1990 - Fundadas a South African
Shoulder and Elbow Surgeons
(SASES) e a Shoulder and Elbow
Society of Australia (SESA)

1991 - A célebre classificação de Rockwood para as luxações
acrômio-claviculares é publicada em co-autoria com Gerald
Williams e o radiologista sul-vietnamita V. Nguyen no
Crit Rev Diagn Imaging.
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1992 - Charles Neer funda
oficialmente o Journal of Shoulder
and Elbow Surgery (JSES) com o
COC-SBOT sendo uma das sponsoring
societies. O primeiro artigo publicado
é de Buzz Burkhead, de Dallas, sobre
a anatomia topográfica do nervo
axilar em relação ao acrômio.
1993 - Fundada a
Sociedade Argentina
de Cirurgia
do ombro e cotovelo
1993 – Os trabalhos
apresentados no
XXVIII CBOT são
publicados em
suplemento do JSES.

1992 - Walch, Boileau e Noel
descrevem o impacto póstero-superior
no JSES. Ato contínuo, Chris Jobe
publica, em 1993, no mesmo journal,
“Evidence for a superior glenoid
impingement upon the rotator cuff”.

1993 - Fundadas a Asian
Shoulder Association (ASA)
e a Korean Shoulder and
Elbow Society

1993 - O COC
organiza a
edição de
volume especial
da RBO, com
nove artigos.

1992

1993

1993 - Congresso Sul-Brasileiro, em Curitiba,
com presença de Wayne “Buzz” Burkhead. Curso
de Patologia do Ombro, em Porto Alegre. Curso
de Ombro em São Paulo organizado por Sérgio
Checchia, com presença de Richard Hawkins; o
evento chega à décima edição.

1993-1994 – Durante sua gestão, Osvandré Lech envia cinco boletins aos
sócios, inaugurando este tipo de serviço, e publica Fundamentos em Cirurgia
do Ombro, o primeiro livro inteiramente nacional sobre o tema. O lema da sua
gestão é “COC somos todos nós”.

1994

1994 - Michael Simoni é o primeiro brasileiro a publicar no JSES.
“Loss of the deltoid after shoulder operations: an operative disaster”
vem assinado também por Groh, Rolla e “Charly” Rockwood.
1994, setembro - Depois
de campanha para
diminuir a inadimplência,
os sócios em atraso com as
anuidades são desligados,
conforme os estatutos.
Discute-se a criação da
Sociedade Sul-Americana
de Ombro e Cotovelo.

1994, outubro - Charles Neer é o convidado
de honra para o XXlX CBOT de Salvador,
finalizando a gestão de Osvandré no COCSBOT. Na oportunidade, é o orador oficial da
fundação da Sociedade Sul-Americana de
Ombro e Cotovelo, sendo Arnaldo Amado
Ferreira Filho o presidente Inaugural.
Todos os países da América do Sul estão
representados. No jantar de confraternização
no Dia da Especialidade é entregue o
primeiro Prêmio Donato D’Ângelo.

1996, fevereiro - Checchia apresenta o primeiro tema de ombro brasileiro
na AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons), “Posterior fractureluxation of the shoulder”. O assunto rendeu também publicação com Bigliani.
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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1996

1992

1993

1994

1992 - Fundado o
International Board
of Shoulder Surgery
(IBSS) por Charles
Neer. Ele é indicado
como presidente
inaugural.

1992 - Louis Bigliani é palestrante oficial
do XXVIII CBOT, em São Paulo. No evento, a
Assembleia Geral decide que a chapa da diretoria
do COC seja contínua, ou seja, que a cada ano o
vice-presidente passe a presidente, o primeiro
secretário a vice-presidente e assim por diante.

1996

1993 - Charles Neer
confirma sua vinda
ao Brasil e escreve a
Charles Rockwood
sobre a possibilidade da
formação da Sociedade
Sul-Americana de
Cirurgia do Ombro.

1993, abril - Solicitado por Osvandré Lech, Donato D’Ângelo doa 1.000
dólares à sociedade para ser utilizado como prêmio ao melhor trabalho de
ombro ou cotovelo no CBOT, valor a ser dividido entre quatro premiações. Dos
148 membros, somente 27 estavam quites com a tesouraria do COC. Discutese a criação da Sociedade Sul-Americana de Cirurgia de Ombro e Cotovelo.
1994 - Os franceses D. Goutallier, J.M. Postel e J. Bernageau
descrevem a degeneração gordurosa nas lesões do manguito,
através da tomografia computadorizada.
1994, junho - COC-SBOT
organiza edição de
volume especial da RBO,
agora com 10 artigos.

1995

1992 - V International Congress of Shoulder Surgery
(ICSS), em Paris, com a crescente participação de
cirurgiões de ombro do Brasil. Goutallier foi o
presidente, em substituição a Didier Patte, que
falecera meses antes. Apoil, Michael Mansat e Gilles
Walch estavam na organização. Checchia apresenta
“Complications of the AC ressections”, a primeira
apresentação brasileira nos ICSS.

1994 - Primeiro
congresso da Asian
Shoulder Association
(ASA), em Taipei.

1994, abril - Reunião
do COC-SBOT em
Curitiba, com presença
de Charles Rockwood.

1995 - Vl ICSES é organizado por Marti Vastamaki e Wallensten,
sendo que a metade do congresso ocorreu em Helsinki, Finlândia e a
outra metade em Estocolmo, Suécia. Na semana seguinte, Vastamaki
continua presidindo o Congresso Mundial de Cirurgia da Mão, em
Helsinki. Foram 10 dias de eventos sob a coordenação de Vastamaki, o
único do “circo” da cirurgia do ombro a participar de todos os ICSS.

1996 - Falece Harvard
Ellmann, um ícone para a
artroscopia do ombro.
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1996, maio - I Congresso
Brasileiro de Cirurgia do Ombro
e Cotovelo, sob a presidência de
Sérgio Checchia, em São Paulo,
com presença de Louis U. Bigliani.
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1997 - Laurent Lafosse publica no
Arthroscopy a técnica artroscopia
da cirurgia de Latarjet. O brasileiro
Carlos Kakuda é co-autor.
1998 - VII ICSS, em Sidney, com
presença de seis brasileiros no
programa científico. Organizado
por David Sonnabend e Des Bokor.
Hiro Fukuda foi o escolhido para a
Codman Lecture e Buzz Burkhead foi
a grande atração do Gala Dinner com
um show de rock.

1997
1997 - Convidado por José
Franco e Marcos Musafir, Hiroaki
Fukuda profere quatro palestras
no ORTRA. Permanece apenas 36
horas no Rio de Janeiro – passa
mais tempo viajando do que no
evento. “I have surgeries next
Monday”, disse o focado Hiro.

2000 - XXXII CBOT, no Rio de
Janeiro, com Frederic Matsen, na
única vinda ao Brasil.
2000, junho - III Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, em
Salvador, presidido por Sérgio Nicoletti, com a presença de Jeff Abrams.
2001 - Durante o VIII ICSS, em Cape Town, sob a presidência de Don
Mackenzie e organização de Lambrechts e Basil Vrettos, Michael
Mansat faz a Codman Lecture. Em reunião fechada de 23 delegados
internacionais, o Brasil é escolhido sede do ICSS de 2007. “Giraffe
Talisman”, a nova tradição do evento, foi introduzida neste evento. Bob
Cofield assume a presidência do IBSS em substituição a Charles Neer.

2002 abril - Sérgio
Checchia é faculty
no 3rd Biennial
Shoulder and Elbow
Meeting, organizado
pela ASES e AAOS.

2003 - Fábio Dal
Molin desenvolve
modelo sintético,
o “SAM”, para
treinamento de
artroscopia.

2001 – A presidência da SBCOC passa de dois
para um ano. Glaydson Godinho inaugura a nova
etapa. O Conselho Fiscal passa a ser constituído
por três ex-presidentes e três membros titulares.

2002 – SBCOC elabora novos critérios objetivos
para credenciamento de serviços de treinamento
de treinamento e revisa os Estatutos.
2004, dezembro
X Congresso SulAmericano de Cirurgia
de Ombro e Cotovelo,
em Belo Horizonte.

2004, maio Estabelecidas as
Diretorias das Regionais
Norte-Nordeste, Sul e
Sudeste da SBCOC.

2005 - Primeiro Closed Meeting da SBCOC, em Maria Farinha (PE).
Por imposição do Novo Código Civil, discute-se a transformação da
Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo em Associação,
porém mantendo o nome fantasia “Sociedade”.
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1998

1999

2000

1998, abril - II Congresso Brasileiro de Ombro
e Cotovelo, em Curitiba, sob a presidência
de Paulo Sérgio dos Santos e IV Congresso
Latino-Americano de Ombro e Cotovelo,
presidido por Osvandré Lech. Shawn
O’Driscoll é convidado de honra. Discutese a possibilidade de mudar o mandato
da diretoria para um ano, com congresso
realizado a cada dois anos. Há controvérsias e
a decisão é adiada.
1999 - Nicoletti coordena aprovação do
primeiro estatuto da SBCOC, instalação
das regionais e institui o informativo
“Articulação”. No livro de atas, a reunião
passa a se chamar “Assembléia da SBCOC”
e não mais “do COC-SBOT”.

1998, outubro - XXXI
CBOT, em Goiânia, com
presença de Stephen
Copeland. Transformação
do COC-SBOT na Sociedade
Brasileira de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo (SBCOC)
é conduzida por Sérgio
Nicoletti, com assinatura
dos fundadores reconhecida
no cartório de Goiânia.
Discute-se a aceitação de
não ortopedistas como
membros afiliados da
SBCOC, mas a ideia nunca
avançou.

2000 - Sérgio Checchia é premiado pelo melhor vídeo
(Acromioplastia artroscópica) do congresso da American Academy of
Orthopedic Surgeons (AAOS).
2001

2001, maio - Congresso
Regional NO-NE de
Cirurgia de Ombro e
Cotovelo, no Recife

2002

2002, março - Primeira Jornada
Multidisciplinar de Ombro e Cotovelo
da Regional Sul, na Praia dos Ingleses,
Florianópolis, sob a coordenação de
José Bernardes, tendo Américo Zoppi na
presidência da Regional Sul da SBCOC.

2002, junho - IV Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, em
Belo Horizonte, com presença de Gilles Walch, Ofer Levy e Jean Paul Liotard.

2004

2005

2004, outubro - Apresentada
proposta de se destinar
parte do lucro obtido com o
CBOC para as regionais, mas
não há consenso. Decide-se
mudar o logotipo da SBCOC.

2004, maio - IX ICSS, organizado por
Cofield e Neviaser em Washington.
Bob Cofield passa a presidência
do IBSES para Steve Copeland.
Neer é ovacionado após participar,
com Gerber e Walch, no Kessel
Symposium. David Sonnabend
profere a Codman Lecture.

2005 - Sociedade Sul-Americana de Ombro e
Cotovelo passa a se chamar Sociedade LatinoAmericana de Ombro e Cotovelo.
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2006, junho - VI Congresso Brasileiro de Ombro e
Cotovelo, em Goiânia, com presença de Stephen
Copeland e Felix H. Savoie.
2006 - I Encontro da
Regional Sudeste da
SBCOC, em Belo Horizonte.

2006 - Lançado o
Jornal do
Ombro e Cotovelo.

2006 - Encontro
da Regional Sul da
SBCOC, no Hospital
Santa Catarina, na
cidade de São Paulo.

2007 - O 10th ICSS e o 2nd ICSET (International Congress of Shoulder and
Elbow Therapists) acontecem no Brasil, em Sauipe, coordenados por Sérgio
Checchia, Osvandré Lech e Adalberto Visco, que elevam este evento a outro
patamar de qualidade, com mais de 1.000 participantes, salas simultâneas
e rentabilidade para o IBSES e para a SBCOC. Louis Bigliani profere a Codman Lecture. Buzz Burkhead define o 10th ICSS como “first class meeting
by first class people”. Eduardo Carrera é laureado com o melhor pôster do
evento, com “Ressection of the medial end of the clavicle – An anatomic
study of the safe margin”.

2006

2007

2008

2008 - falece Hiroaki Fukuda, vitimado por hepatocarcinoma. “Shoulderology”
é o seu livro autobiográfico, onde compilou todos os seus artigos e capítulos.
Foi o mais diplomático dos cirurgiões de ombro, estabelecendo laços científicos
entre o oriente e o ocidente.
2009 - XV Congresso Latino-Americano
de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, em
conjunto com o VII Congresso NO-NE,
em Porto de Galinhas (PE), presidido
por Américo Zoppi, com presença de
Carolina Pisanti, Daniel Moya, Gaston
Moignon, Felipe Toro.
2011, março - Segundo Closed
Meeting da SBCOC, no Eco Resort
Praia do Forte, na Bahia, com
presença de Summan «Butch»
Krisnham e Joseph Iannoti.

2009 - O argentino Nelson
Freis edita o primeiro journal
totalmente eletrônico de
cirurgia do ombro no mundo
(http://actualidadhyc.com).

2011, julho - Aprovação
do novo Estatuto da
SBCOC pela Diretoria.

2011, outubro - 17o Congresso Latino-Americano de Ombro e Cotovelo,
em Rosario, Argentina, recebendo brasileiros como a maior delegação
estrangeira e tendo Osvandré Lech, então presidente da SBOT, como
presidente honorário. Dois brasileiros, Joel Murachovsky e Luis Alfredo
Gomez Vieira, recebem prêmios pela apresentação dos melhores trabalhos.
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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2011

2007 - O suíço Christian Gerber recebe o prêmio da Fundação de Pesquisa e Educação em Ortopedia (OREF) da AAOS pelo seu trabalho “Rotator cuff disease: from
scientific understanding to patient care.” Com mais de 300 trabalhos publicados,
ele é o único a receber por quatro vezes o prêmio Charles Neer da ASES, além de
títulos honoríficos em vários países.

2007

2007 - Donato D’Ângelo sofre grave
acidente vascular cerebral que o deixa
incapacitado. A SBCOC estrutura-se no país
com a regionais NO-NE, Sudeste e Sul.
2008 - VII Congresso Brasileiro do Ombro e
Cotovelo, em Búzios, com presenças de Shawn
O’Driscoll, Eiji Itoi, e Pascal Boileau.

2008

2008 - 40o CBOTchê, presidido por
Osvandré Lech, tendo a participação de
Joseph Zuckermann, presidente da AAOS.

2010, setembro - 11th ICSES e
lll ICSET, em Edimburgo, sob a
presidência de Angus Wallace,
com participação de 170
brasileiros, a maior delegação
estrangeira no evento.
2011, fevereiro - Falece de
causas naturais, aos 94 anos,
Charles S. Neer, em sua fazenda
em Vinita, Oklahoma.

2010

2011

2011, setembro - 23° Congresso
Europeu de Cirurgia do Ombro
e Cotovelo, em Lyon, França,
com participação de delegação
brasileira com cerca de 90
integrantes. Presidential Guest,
Osvandré Lech apresenta a
história da cirurgia do ombro na
América Latina.
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2008 - Sérgio Checchia
é faculty do Instructional
Course “Shoulder Instability, an International Perspective” da AAOS. O convite é
repetido em 2009 e 2010.
2008 - Jornal do
Ombro e Cotovelo
publica lista com 566
sócios da SBCOC.

2010 - Eduardo Carrera preside
o VIII Congresso Brasileiro do
Ombro e Cotovelo, em Campos do
Jordão, com presença de Anders
Ekelund, Leesa Galatz, Brian Cole,
Sean Grey. A sua gestão é marcada
também pela alteração do logotipo
e implantação do site.

2011, agosto - VIII Congresso
NO-NE de Ombro e Cotovelo.
2011, setembro - XXV Congresso
Mundial de Ortopedia e
Traumatologia, em Praga, em
que Geraldo Rocha Motta Filho
profere duas palestras sobre
artroplastia de ombro.
2011, novembro - Em assembleia
durante o 43o CBOT, em São Paulo,
decide-se que o Closed Meeting
deve entrar para o calendário
permanente de eventos da SBCOC.
A cirurgia do ombro no Brasil
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2012, fevereiro - Grupo de Ombro
e Cotovelo do HC-FMUSP apresenta
o único tema livre brasileiro
no congresso da AAOS, em São
Francisco. No evento, Geraldo
Motta apresenta, em sala especial,
o vídeo sobre prótese reversa e
transferência do grande dorsal.

2012
2012, junho - XIX Congresso Brasileiro
de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, em
Foz do Iguaçu, com presença de Jaap
Willems, Gerald Willians, Joaquim
Sotelo e Guilhermo Arce. Aprovada
reforma no estatuto da SBCOC.

2013, janeiro - Criadas oficialmente as comissões
de Ensino e Treinamento (CET), Educação
Continuada (CEC) e de Publicação, Divulgação e
Marketing (CPDM) da SBCOC, em reunião realizada
em Campinas durante o TEOT (exame para título de
especialista em ortopedia).
2013, junho - SBOT é
Guest Nation da EFORT. Em
Istambul, Geraldo Motta
coordena simpósio sobre
manguito rotador com a
participação de Arnaldo
Amado Ferreira Neto, Benno
Ejnisman e Joel Murachovsky.

2013, janeiro Glaydson Godinho
e Osvandré Lech são
faculties no curso de
Daniel Molé, em Val
D’Isere, França.

2013, agosto - Terceiro Closed Meeting
da SBCOC, no Iberostar, Bahia, sob a
presidência de Arnaldo Amado Ferreira
Neto. Palestrantes internacionais são Ofer
Levy e Augustus Mazzocca. A sociedade,
uma das maiores do gênero no mundo,
conta com 816 membros e 25 serviços de
formação de especialistas credenciados.

2013 - Em Natal (RN), Eduardo Carrera preside o XlX congresso
da SLAHOC (Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo),
juntamente com Narcísio do Nascimento, que
preside o lX Congresso NO-NE.
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2013

2012

2012, maio - A SBCOC
encaminha à Associação Médica
Brasileira (AMB) nova proposta
de CBHPM para melhorar a
remuneração dos serviços.
2012, novembro - 44o CBOT em Salvador,
com presença de Bernard Morrey.
2013 - Benno Ejnisman, Geraldo Motta,
Michael Simoni, Osvandré Lech, Arnaldo
Amado Ferreira Filho e Sérgio Checchia
são os representantes da SBCOC na
American Shoulder and Elbow Surgeons.

2013

2013, maio - O prêmio Richard Caspary
(melhor tema livre de membro
superior) do congresso ISAKOS, de
Toronto, Canadá, é concedido ao
grupo de ombro do CETE-Unifesp
(Universidade Federal de São Paulo)
pelo tema “Expression profile of
collagen genes in shoulder instability”.
2013, outubro - Glaydson, Marco
Veado, Simoni e Arnaldo Neto são
faculties no curso de Ofer Levy, em
Reading, Inglaterra.

2012, setembro - 24o
Congresso da Sociedade
Europeia de Cirurgia de Ombro
e Cotovelo (SECEC-ESSSE) em
Dubrovnik, Croácia. Roberto
Ikemoto e Arnaldo Amado
Ferreira Neto são palestrantes.
2013, abril - O 12o ICSES e lV
ICSET são realizados em Nagoya,
Japão, sob a presidência de Eiji
Itoi e Kenji Takagishi. Roberto
Ikemoto, Wagner Castropil,
Alberto Miyazaki, Marcos Rassi
Fernandes e Osvandré são
palestrantes. Bob Cofield profere
a Codman Lecture. A SBCOC
manifesta-se com veemência
contra a atitude centralizadora
da comissão científica do evento.
No IBSES, Bigliani é reconduzido
à presidência e Osvandré, a
secretário-geral.
Gaston Maignon e Daniel Moya
representando a Argentina,
conseguem a indicação do 14º
ICSES de 2019. Uma vitória
argentina e da cirurgia do ombro
da América Latina

(A maioria dos ex-presidentes, Fábio Dal Molin, Benno
Ejnizman, Paulo Piluski, Carlos Castillo e Patrícia Logullo
colaboraram nesta “linha do tempo”).
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Mensagens dos amigos

South African Shoulder and Elbow Surgeons
President:
Secretary:

Dr Dinos Kastanos
Dr Stephen Roche

África do Sul

Osvandre Lech
Arnaldo Amado Ferreira Neto
Brazilian Shoulder and Elbow Society
Dear Osvandre
ref: 25th Anniversary
The South African Shoulder and Elbow Surgeons extend their congratulations to the Brazilian Shoulder
and Elbow Surgeons on the 25th Anniversary of their society. The SASES greatly values the friendship
between our societies and acknowledges the major contribution to shoulder surgery that the Brazilian
society has made and in particular their successful hosting of the 10th ICSES in 2007.
Yours sincerely
Dr Basil Vrettos

International Board Member (South African Shoulder and Elbow Surgeons)

25th anniversary of the
Brazilian Shoulder and Elbow Society
Almost twenty years ago when I was giving my first steps in the
Argentina
field of shoulder surgery Osvandré Lech came to Buenos Aires
for the Argentinean Orthopaedic Meeting. At that time our Shoulder Society was not
managed by shoulder surgeons and I was sad and disappointed about that. Osvandré gave a superb lecture. I enjoyed it from a place far from the first line of seats at the
end of the room. His lecture finished and the session continued. Suddenly, someone sat down next to me, it
was Osvandré!! He told me he knew that I was working on shoulder surgery and that I should keep on working besides the political situation of our society. He told me that the South American Society needed people
eager for improving and work to make it grow. That simple message had a great impact on me.
In the same way the Brazilian Shoulder and Elbow Society has shown us the way to follow. It has been for
the Latin American Societies the older brother we want to emulate. The Argentinean Shoulder and Elbow
Society in particular has a big debt to the Brazilian Society. We would have never got the venue for the
International Shoulder and Elbow Congress without the massive support of our Brazilian older brother.
We have done many things together during this time, we have learned many things, we have known
each other and accomplished many goals together. We still have many things to do. This anniversary
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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is not only a celebration of an admirable Scientific Society it is also an acknowledge for a generation
of surgeons that opened new fields, shared their medical art generously and generated a profound
impact on many surgeons all over the Latin American continent.
Daniel Moya

The Shoulder and Elbow Society of Australia wishes the Brazilian Shoulder and Elbow Society a hearty congratulations on its
25th Anniversary.
Austrália

Brazil, in 2007.

The Brazilian society has been very active in the producing
quality research and clinical papers that have enhanced the practice of Shoulder
and Elbow surgery around the world. The society hosted a most successful meeting of the 10th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery in Bahia,

The Brazilian Shoulder and Elbow Society can be proud of their achievements in their first 25 years.
Jerome Goldberg

on behalf of the Shoulder & Elbow Society of Australia

A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (SBCOC) faz 25 anos e, como comemoração, os Drs. Osvandré Lech
e Arnaldo Amado Ferreira Neto nos brindam com este livro sobre sua gloriosa historia, construída pelo trabalho e dedicação
Brasil
de muitos Ortopedistas que se dedicaram incansavelmente ao
desenvolvimento técnico e científico desta área de conhecimento, com destaque
nacional e internacional.
O Dr. Osvandré, um exímio escritor que sempre se preocupou em registrar e divulgar os fatos importantes de nossa Sociedade, ao lado do Dr. Arnaldo, também participou da fundação da SBCOC; escreveram
este documento que fará parte da história da SBOT.
Parabéns aos Ortopedistas e em particular aos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro
e Cotovelo
Flavio Faloppa

Presidente da SBOT 2013
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On the occasion of the 25th anniversary of the Brazilian Shoulder and Elbow Society I send to my Brazilian colleagues my
best wishes.
Canadá

I always admired your contribution to our special field, which
helped to advance not only our knowledge but also the important standing
worldwide.
I am definite that in the coming years we will hear more from our Brazilian colleagues to the profit of
all of us.
Sincerely
Hans K Uhthoff MD FRCSC
Professor Emeritus
University of Ottawa, Canada

Congrats! on behalf of chinese shoulder & elbow society, we’d
like to share the joy with you brizilian shoulder & elbow guys.
we are looking forward to have more communication and cooperation with each other in the future.

China

all the best,
Chunyan Jiang, Beijin, People’s Republic of China

Your “great” but yet “small” friendly neighbor: The Korean
Shoulder & Elbow Society.
On behalf of Korean Shoulder and Elbow Society, I sincerely
Coreia do Sul
congratulate the 25th anniversary of the Brazilian Shoulder
Elbow Society. In 2007, Brazil has hosted the ICSES with great passion and enthusiasm. We were impressed how well it was organized, its superb academic
programs and moreover its warmest hospitality. Since then the friendship and
co-work has evolved with Korean and Brazilian shoulder elbow surgeons. As the president of ICSES
2016, we are hoping to learn much from your past experience. It will give us enlightenment to thrive
for another successful meeting in Jeju, Korea 2016.
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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Back in early 1980 the “Forgotten Joint”, as Golding described the shoulder, was unfamiliar and mysterious to Asian doctors including South Korea. Doctors hardly ever showed interest in shoulder pathology. There were only vague ideas regarding shoulder pain and dysfunction referring it all to “frozen
shoulder”. Terms such as “impingement syndrome” or “rotator cuff tears” were considered to mainly
exist in text books or in foreign journals. Some case reports of Putti Platt and Bristow operation for treatment of anterior shoulder instability were all we could encounter.
However, early in 1990s, Korean Orthopaedic society started to slowly move toward more specific
subspecialties and finally in 1993 the Korean Shoulder and Elbow Society were founded. In the
first annual meeting there were only about 27 members and around 10 published articles. In the
year 2012, the Korean Shoulder and Elbow Society celebrated its 20th anniversary and this year
we can boast of more than 330 members. We received more than 120 articles with two full days
of academic programs. We are now recognized as one of the most active sub-specialized society
in the Korean Orthopaedic Association. Inclusion of members from other countries in Asia, including Japan, has made our society larger and more dynamic. Our contribution to the international
shoulder-elbow society was very small in 1995 when we first attended the 6th International Congress on Surgery of the Shoulder (ICSS) which was held from 27th June to 1st July at Helsinki, Finland. We had only 6 surgeons attending the meeting with two presentations. In 2010 Edinburgh,
53 surgeons with 12 podium and 35 poster presentations have attended the meeting with great
passion.
Though the Korean Shoulder and Elbow Society started 5 years behind the Brazilian society, we are
investing enormous effort to become a significant society in the shoulder fraternity of the world today. Especially we are expecting a great friendship and academic companion with Brazilian society. We
have seen how much effort the Brazilian society has put in to lead the shoulder in Latin America and
the World. Korea is geographically a small nation, however our surgeons are always eager to share its
knowledge with the Brazilian shoulder-elbow society. Currently we have two travelling fellowship with
European shoulder-elbow society. On this 25th anniversary, it will be a great opportunity to propose
a two-way travelling fellowship with Brazil to enrich our clinical experiences and knowledge between
both society, moreover strengthen our friendship.
Finally, I and our society feel a great privilege and honor to give this message to your 25th anniversary.
I hope it will be a new beginning toward great mutual friendship and academic achievements between
two society.
Sincerely,
July 9th, 2013
Yong Girl Rhee, MD

Congress President
13th ICSES
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AMERICAN SHOULDER AND ELBOW SURGEONS
6300 North River Road, Suite 727
Rosemont, IIinois 60018-4226
Phone (847) 698-1629 * Fax (847) 823-0536

Estados Unidos

June 18, 2013
Dear Brazilian Surgeons and Friends:
It is a great honor to be part of the special 25th Anniversary celebration for the Brazilian Shoulder and
Elbow Society. You society has made a great impact on the treatment of complex shoulder and elbow
problems throughout the world. This recognition was highlighted when you hosted the 10th International Congress of Shoulder and Elbow Surgeons held in Sauipe, Bahia in 2007.
My first visit to your beautiful country was in 2000 in in Salvador and since then I have made many
friends throughout Brazil. I have enjoyed many important meetings including São Paulo, Bahia, Belo
Horizonte, and Porto Alegre, as well as received many visitors in Princeton, As we approach the end of
this year, I will have attended seven meetings in Brazil.
Congratulations on your special celebration and I look forward to many more visits to one of my favorite
places in the world.
Sincerely yours,
Jeffrey S. Abrams, MD
President ASES

To My Friends in Brazil
From the great days when Osvandre Lech and I were fellows
together with Dr. Neer to the present I have treasured many
Estados Unidos
friendships with my Brazilian colleagues, and greatly enjoyed
my trips to your beautiful country. Dr. Lech, Dr. Checchia, and all of their colleagues have taught me many important shoulder lesions, especially when I attended the wonderfully organized International Meeting in Bahia!
Best wishes
Evan L. Flatow, MD

Lasker Professor and Chair
Chief of Shoulder Surgery
Leni & Peter W. May Department of Orthopaedic Surgery
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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To My Dear Colleagues in Brazil,
Congratulations on the 25th anniversary of the Brazillian Shoulder
and Elbow society. The founders are some of my closest colleagues
in this ever shrinking small world. I remember my first trip to Brazil
Estados Unidos
for an orthopedic meeting as if it were yesterday. In 1987, Adrian
Flatt suggested to Ronaldo Percope that I should be their guest. Dr Flatt was the chairman at Baylor at the time. The meeting was held in Sao Lorenço do Sul. I remember
the beautiful city of Ouro Preto and meeting now one of my lifelong friends, Osvandré
Lech. If memory serves me correctly, we were by the pool drinking caipirinha’s. Weve done a lot of that over
the years. We have been friends and colleagues since that time. I then spent some time in Belo Horizonte.
My wife met me in Rio, we went to the home of one of my musical heroes Tom Jobim, and then we went to
Buzios. I looked for Brigitte Bardot, but by that time she was old and had turned into a cat lady.
I have returned to Brazil several times. I was a guest of Paulo Santos in Curitiba in the early 1990’s.
I can’t remember my lecture, but do remember singing Johnny be Good” at the party. I was with my
friends Sergio Franco and Michael Simoni in 2005. At that time, I got to bring my son up from Argentina, where he was in school, to meet some friendly South American people. We had a drink at my
favorite bar Garota de Ipanema.
Finally, I came to Salvador, Bahia, for the 10th ICSS. I was so proud of my Brazillian friends for pulling off
perfectly the International Meeting. The White Party was wonderful and, as usual, with my arm twisted
behind my back I was forced to sing.
I love everything about Brazil the people, the culture, the music, the geography and especially the Boas
Bundas! Muito Obrigado! Tudo Bem, Tudo Bem !
Sincerely,
W.Z. Burkhead, Jr., M.D.

Attending Shoulder Surgeon
W.B. Carrell Memorial Clinic
Clinical Professor of Orthopaedics
University of Texas Southwestern Medical School
Past President, American Shoulder & Elbow Surgeons

First of all I want to congratulate the entire membership of
the Brazilian Shoulder and Elbow Society for the celebration
of your 25 year history. Secondly I offer my congratulations to
those special surgeons who have made your Society and Brazil
Estados Unidos
so very active and famous. I take great pleasure in remembering my part in your Society growth. I am sure that I can recall many, many visitors
from Brazil to our shoulder Service here in San Antonio—each time we always had
a wonderful time talking and working in the Operating room. It is my belief that
Doctors Lech, Simoni,,Checchia and Ferreira, members of the American Shoulder and Elbow Surgeons,
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were the stars that awakened the diagnosis and treatment of Shoulder and Elbow problems in Central
and South America. I am also very pleased to see that Geraldo Motta and Benno Ejnisman are the latest
new members of the American Shoulder and Elbow Surgeons.
I have always enjoyed my teaching role with my many visits to Brazil and can only hope that I can
continue to help with Continuation Education with all of my friends and colleagues in in Latin America.
Charles Rockwood
To all of my dear friends and trusted colleagues in Brazil
June 1, 2013
Its been my distinct honor and privilege to have been invited
Estados Unidos
as a guest speaker to the Brazilian Shoulder and Elbow Society.
I have been a visitor to several other Shoulder meetings in Brazil. As a result I
have many important personal memories of the people and the country. These
experiences have resulted in many close friendships that I cherish. The Brazilian
Shoulder and Elbow Society is now celebrating its 25th anniversary with a rich history of successful
programs that have enriched the education of its members and many others surgeons from around the
world. It should be proud of its members and programs as being recognized as being among the best
societies in the world. All my best to my friends. Happy Birthday.
Joe Iannotti MD, PhD

Maynard Madden Professor and Chair
Orthopaedic and Rheumatologic Insitute
Cleveland Clinic

Mayo Clinic
200 First Street SW
Rochester, Minnesota 55905
Brazilian Shoulder and Elbow Society

Estados Unidos

Dear Colleagues
It is with great pride and admiration that I congratulate you on the Society’s 25th Anniversary.
I have long been impressed at the efforts made in South America in general and in Brazil specifically to maintain the highest level of education and patient care. It has been an honor and a
pleasure for me and my colleagues at the Mayo Clinic to welcome many of the Society’s members
to Mayo in order to broaden our communication and exposure to shoulder and elbow surgery. In
this capacity I have been fortunate to come to know many of you personally and this has certainly
not only been a pleasure for me but has also enhanced my understanding of our subspecialty. It is
only with vision. effort and commitment that societies such as yours can come into being and can
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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flourish. I am sure you realize the obligation implied as the leader in shoulder and elbow surgery
on your continent.
I will look forward to ongoing interactions in the future and I wish your Society and each of you individually all the best in the future.
Sincerely,
Bernard F. Morrey, MD

Professor of Orthopedics, Mayo Clinic
Rochester Minnesota USA
Professor of Orthopedics,
University of Texas Health Science Center
San Antonio Texas USA

In the beginning, the 1970’s and 1980’s, a number of individuals had thoughts about the shoulder, but concensus was difficult to reach as there was no consistent forum for discussion.
Thank goodness for the development of national and regional
Estados Unidos
shoulder or shoulder and elbow societies so regular scientific
meetings could occur. Adjunctively, standards could be proposed, research stimulated, publications created, and post-graduate education made possible. Praise
be to these societies for attention to international relationships with articulate
spokespersons attending meetings and working so effectively to formulate congresses - such as the
10th ICSES in Brazil. All of the above activities have created knowledge, organized thinking, formulated
new ideas, and led toward wisdom.
Praise be given to the celebration of the 25th anniversary, for reviewing the accomplishments of the
past will stimulate fresh concepts and make the future even better.
Robert H Cofield, MD

Professor of Orthopedics
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Dear Osvandre and Arnaldo,
Congratulations to both of you and to the Brazilian Shoulder
and Elbow Society on the occasion of its 25th anniversary. I
am very grateful that I have had the opportunity to share ideas
Estados Unidos
over the years with so many talented shoulder surgeons from
Brazil. You can be very proud of the educational initiatives that your society has
provided, and the direct result that your society has had on advancing the standard of shoulder surgery in Brazil and throughout the world.
Sincerely,
Steve Burkhart
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It is a great honor to write a note on the 25th anniversary of the
Brazilian Shoulder and Elbow Society. This society was the first
such society in South American, and one of the earliest in the
world, and remains today the best known shoulder and elbow
Estados Unidos
society on that continent. The members of the Brazilian Shoulder and Elbow Society have made many landmark contributions to the advancement of shoulder and elbow surgery over the last 25 years. Many of their members have become among the best known shoulder/elbow surgeons in the world.
I congratulate the members of the Brazilian Shoulder and Elbow Society on their 25th anniversary and
look forward to their further contributions to the science of our specialty during the next 25 years.
Parabéns.
Bill Mallon, MD

Editor-in-Chief
Journal of Shoulder and Elbow Surgery (JSES)
Vice-President
American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES)

It is with great pride and humility that I write to commemorate the
25th Anniversary of the Brazilian Shoulder and Elbow Society.
Starting in 1983, as a Resident and then as Assistant Professor in
França
the Professor H Dejour’s department at the University of Lyon, I
met many Brazilian Orthopaedic Surgeons and was very early in my career, exposed
to this great country named Brazil. The Brazil became in my mind not only the greatest
country for Football, but also the home country of many friends. Glaydson Godinho
from Minas Gerais was my first fellow in 1989, he spend more than one year with me and I was impressed by
his courage to leave his country and his family to learn more about Shoulder and Elbow Surgery. Glaydson became a great Shoulder Surgeon and developed many arthroscopic techniques which are nowadays the standard in treating shoulder pathology. In 2002 he was recognized by his peers and was elected as 4th President
of your prestigious Society and I was invited at this occasion at your 4th Annual meeting in Belo Horizonte.
Two great shoulders surgeons from Brazil, Osvandre Lech and Sergio Chechia became along the years
and the International meetings around the world very good friends of mine. They both visited Lyon
with their spouse and this will stay special events in my career because nothing is more valuable than
friendship. Over the last 20 years, hundreds Brazilian Orthopaedic Surgeons visited Lyon, most of them
became friends and thank to them. I became familiar with the Brazilian culture. The world of Shoulder
surgery in Brazil has grown so much, that world conference was held in 2007 in Salvador De Bahia and
was one of the most successful congress.
Both Brazil and France have a long history and tradition with mature and well developed cultures. Football
is the most popular sport in both Brazil and France and many Brazilian players played in our country and in
the team of Lyon. The Olympique Lyonnais won the French League, 7 times in a Row thanks to a Brazilian
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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player named Juninho who was a fantastic player recognized as the best one ever who played in our team.
Shoulder surgery is a passion for most of the shoulder surgeons, but the shoulder is also a strong
symbol: “putting arms around each shoulder is a sign of friendship and love” It is also a way to express
responsibility by saying “I will take it on my shoulders” and a way to express composure by saying “You
can rely on my shoulders”. The huge development of shoulder surgery in the world during the last two
decades has also the particularity to be based on friendship probably more than any other specialty and
the relationships between Brazilian and French Shoulder Surgeons are the best example of this.
Congratulations to the Brazilian Shoulder and Elbow Society on the occasion of your 25th Anniversary
Gilles Walch

25th Anniversary Book of Brazilian
Shoulder and Elbow Society
Message from the Co-Presidents of
ICSES 2013

Japão

Congratulations on the 25th Anniversary of Brazilian
Shoulder and Elbow Society!! We are sure that this is a
landmark year of the long history of your society. Your society hosted the 10th Triennial Meeting of ICSES at
Costa do Sauipe, Bahia, Brazil in 2007. It was the first international shoulder and elbow meeting held in Latin
America, and was truly an excellent meeting with a great success. A tremendous number of people attended
the meeting both from inside and from outside of the country. Since then, Brazil and other Latin American
countries are gradually becoming more and more powerful and are showing their identities. During the 12th
Triennial Meeting of ICSES in Nagoya, Japan, we had a special lecture entitled “History of Shoulder and Elbow
Surgery on Each Continent of the World”. Dr. Osvandre Lech as a representative of Latin America told us how
the shoulder and elbow surgeries were imported, improved, and evolved in Latin America. The number of
members of these societies is also increasing accordingly.
As you know, the Japan Shoulder Society is the oldest shoulder society in the world. It was established
in 1974, and we will be celebrating the 40th Anniversary next year 2014. Our society has grown in size
and number rapidly over the last 20 years. Similarly, your society is in the middle of rapid growth. Hosting the 12th Triennial Meeting of ICSES in Nagoya with the help of Japan Elbow Society was our great
honor. This was the opportunity to experience the finest in education, research, and technology of the
shoulder and elbow surgery. We would like to express our sincere appreciation to the international attendees, especially from Brazil and other Latin American countries, for their continued time and efforts
that made this meeting the foremost experience for all the participants.
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As globalization continues, all the shoulder and elbow societies in the world are getting closer and
closer. Through the ICSES and other international activities, we would like to strengthen our relationship with you. Although we are far away geographically, we are much closer in our hearts and minds.
Once again, we congratulate you on the 25th Anniversary of Brazilian Shoulder and Elbow Society!!
May our friendship continue to grow and prosper in the years to come!!
Eiji Itoi, MD, PhD			

Kenji Takagishi, MD, PhD

Professor and Chair				
Professor and Chair
Department of Orthopaedic Surgery			
Department of Orthopaedic Surgery
Tohoku University School of Medicine		
Gunma University Graduate School of Medicine
Sendai, Japan					
Maebashi, Japan

La Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo tiene el gusto de felicitar a la “Sociedad Brasileira de Cirugía
do Ombro e Cotovelo” por sus veinticinco años de presencia. Reconociendo el impulso a los adelantos médicos, por
México
medio de la realización de cursos, congresos y sesiones. Con
la participación de pioneros en cirugía de hombro y codo, profesionales muy
competentes y preparados, cada vez más interesados en la búsqueda de actualización y la investigación.
Las reuniones periódicas que se tiene para discutir artículos científicos, ha permitido el intercambio
de información y experiencias, para establecer y unificar los criterios y métodos de la artroscopía de
hombro en Brasil, creando así las bases de la cirugía artroscópica de hombro, e iniciando el primer
servicio de artroscopía de hombro por Glaydson Godinho en el Hospital Ortopédico y el Hospital Belo
Horizonte, graduando a más de 300 expertos en hombro de Brasil y América Latina.
Las participaciones que la sociedad ha tenido a nivel latinoamericano y mundial, ha sido enriquecedora para todos. Nuestra sociedad en México se ha visto complacida con el apoyo y organización de
los diferentes congresos en los que la sociedad brasileña a participado y organizado, el XV Congreso
Latinoamericano de hombro y codo, teniendo como sede la bellísima playa de Porto de Galinhas, Brasil,
en 2009, bajo la organización de Américo Zoppi. En 2011 en Rosario, Argentina, y 2012 en Guadalajara,
México, con el valioso apoyo del Dr. Osvandré Lech, por mencionar algunos.  
Felicitaciones nuevamente a la “Sociedad Brasileira de Cirugía do Ombro e Cotovelo” por sus veinticinco años de arduo trabajo, crecimiento y resurgimiento de la cirugía de hombro y codo, así como nuestro
más sincero agradecimiento por todo el apoyo recibido hacia nuestra Sociedad Mexicana de Cirujanos
de Hombro y Codo, sigamos trabajando juntos y mucho Éxito.
Dr. Arturo Gutiérrez Meneses
Mexico
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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Apreciados colegas Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro
e Cotovelo
Comparto con alegría y emoción la celebración del 25° Aniversario de la fundación de la Sociedade Brasilera de Cirurgia de
Ombro y Cotovelo (SBCOC).

Paraguai

Estos 25 años de incansable labor, hicieron posible el reconocimiento mundial
de la especialidad, no sólo por el alto nivel científico de sus componentes, sino además por el gran
contenido humano en todas sus intervenciones.
Está por demás mencionar, que la Sociedad Brasilera, se caracterizó siempre por dar apoyo a las demás
Sociedades de la región, abriendo las puertas no sólo de sus distintos centros formativos, para seguir
fomentando e inculcando esa pasión que nos une y que finalmente ponemos a beneficio de nuestros
pacientes, sino además nos abrieron las puertas de su corazón, con lo que conseguimos estrechar lazos de
amistad que hace de cada reunión científica una reunión de amigos unidos en pos de un mismo objetivo.
Por todo esto y mucho más, les deseo muchas felicidades y hago votos para que la Sociedad siga creciendo con el trabajo eficiente que les caracteriza y que los excelentes logros futuros sean orgullo de
todos los que pertenecen a esta importante sociedad que dignifica al país y a Latinoamérica.
Cordiales aprecios
Dr. Manuel Aguilar y Flia.

Asunción, Paraguay, junio 2013

I remember that dr Neer, at the end of 1970 and beginning of
the 80`s, often spoke about the Brazilian orthopaedic surgeons
and how interested he was in developing orthopedic surgery
in your country.

Suécia

Since then, during the years, I have met so many nice and interested Brazilan
shoulder surgeons all over the world.
Congratulations to The Brazilian Shoulder and Elbow Society when celebrates its 25th anniversary!
sincerely
Lennart Hovelius

Sweden
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I am delighted to hear that the Brazilian Shoulder and Elbow
Society is celebrating its 25th anniversary. I have always hugely enjoyed my trips to Brazil over the years . The international
meeting in Brazil in Costa do Sauipe 2007 was a major highReino Unido
light both professionally and socially . The meeting was an
enormous success and demonstrated what a major part Brazil had taken in the
evolution of modern orthopaedics . I wish you all success for the future .
Stephen Copeland

Past President International Board of shoulder and Elbow Surgery (IBSES)

Queridos Amigos
It is a great pleasure and honour to congratulate The Brazilian
Shoulder and Elbow Society and all my friends in Brazil for the
25th anniversary.

Reino Unido

Over the years, I have developed very strong and close friendships with many of
the members of the Brazilian Shoulder and Elbow Society.
The Brazilian society and its members had major contributions in the field of shoulder surgery and
continue to contribute to increase our knowledge, and introducing new techniques in greater pace.
Outstanding shoulder surgeons like my good friends: Osvandre Lech, Sergio Checchia, Glaydson Godinho, Benno Ejnisman, Marco Antonio Castro Veado, Michael Simoni, Arnaldo Amado Ferreira Neto and
many others are now teaching on the centre stage in courses worldwide.
The 10th ICSS meeting in 2007 in Costa do Sauípe, Bahia, is unforgettable and a landmark of the international shoulder world. The best ever shoulder conference, both scientifically and even more socially.
We had many young Brazilian shoulder surgeons as visitors and visiting fellows at the Reading shoulder unit. We always enjoyed their time with us and established friendships. We have learned from
them, as much as they have learned from us.
You can be very proud with your young generation of surgeons and you deserve all the credits for bringing up such enthusiastic and knowledgeable outstanding guys (and girls).
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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I feel being an integral part of the Brazilian society and this celebration, being invited several times to
your meetings as guest speaker, and being honoured as “Honorary Brazilian”.
Wishing you that you will continue to grow from strength to strength and secure your leading place in
the international shoulder world.
Parabéns!
Abraços,
Professor Ofer Levy MD MCh(Orth) FRCS

Consultant Orthopaedic Surgeon
Reading Shoulder Unit – Royal Berkshire Hospital
The Centre for Sports Medicine and Human Performance, School of Sport and Education - Brunel University

“Felices 25 años a la Sociedad
Brasilera de Hombro y Codo”.
Desde 1990 que recibimos
Uruguai
al Dr. Arnaldo Amado Ferreira
Neto como invitado en nuestro Congreso Uruguayo de Ortopedia y Traumatología. Así como
con la presencia de muchos colegas brasileños invitados a diferentes eventos en Uruguay; con visitas y
pasantías a diferentes centros en Brasil de todo nuestro Grupo de Hombro y otros colegas integrantes
de nuestra comunidad traumatológica nos han enriquecido en nuestra formación médica científica en
esta especialidad de hombro y codo.
Nuestra felicitación por estos jóvenes 25 años de trabajo continúo en pro del desarrollo de esta especialidad, con un marcado liderazgo en nuestra Sociedad Latino Americana. Desde su formación en 1994
en Bahia- Salvador con la presencia como padrino del Prof. Charles Neer, donde nuestra delegación
estaba integrada por Dr. Isaac Ivanier, Dr. Domingo Beltramelli y Dr. Julio Tarabini.
Actualmente la Sociedad Uruguaya de Ortopedia y Traumatología del Uruguay cuenta con un Capitulo de
Hombro y Codo con 20 ortopedistas miembros en un total de 250 traumatólogos en todo el país. La mayoría de estos 20 especialistas con formación que partió de vuestra Sociedad Brasilera de Hombro y Codo.
Esperando seguir con este intercambio en la formación de los jóvenes traumatólogos que vendrán y
con un seguro y firme crecimiento de vuestra Sociedad los saludamos con un cálido y apretado abrazo
en nombre de Grupo de Hombro Montevideo- Uruguay.
Dres: Isaac Ivanier ; Domingo Beltramelli y Julio Tarabini; socios fundadores de la Sociedad Sudamericana de Hombro y Codo junto al Prof. Charles Neer.
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Hablar de la SBOT y de la sociedad brasilera de hombro y codo,
es iniciar dando GRACIAS.
A Brasil, sus hospitales, su pueblo y la SBOT Ustedes, han sido
Venezuela
pilar importante como formadores de muchos profesionales en las diferentes subespecialidades de la Traumatología y Ortopedia de
toda América Latina y más allá. Brasil ha sido a través de su historia, fogata
que inspira el crecimiento, y el calor de la enseñanza, así pues, ha formado
y exportado extraordinarios cirujanos e íntegros seres humanos, que día a día enriquecen la Traumatología y la Ortopedia.
Venezuela no escapa de esto; muchos son los especialistas que salimos de nuestras fronteras y
hemos regresado con especialidades y subespecialidades, que a su vez, abrieron camino al futuro,
y ayudaron a multiplicar la enseñanza en nuestro país.
Y en hombro fue invalorable el aporte de Brasil, Ya que mi formación primaria e inicio en el mundo
del hombro, hace mas de 20 años, gracias al haber recorrido los pasillos, las aulas y quirófanos
de la “Irmandade de Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo”; llamada así en su época. Obtengo
el titulo de la subespecialidad en patologías de hombro, bajo la tutela del Procurador, Dr. Profesor
Waldemar Carvalho Pinto y del Dr. Profesor Sergio Checcia, Así como otros profesores; Dr. Arnaldo
Amado Ferreira Filho, Dr. Osvandre Lech, Dr Zoppi, Dr. P. Doneux y otros queridos profesionales, que
no terminaría de nombrar pero dejan una huella indeleble en mi aprendizaje, todos ellos me enseñaron el principio de lo que sería mi futuro en la traumatología, por esto es dar gracias siempre,
porque esas enseñanzas llevaron a más conocimiento, a más actualización, a la autosuperación y
búsqueda de la excelencia, para dar mejor calidad y atención a nuestros pacientes y en cadena ha
contribuido a la formación de otros subespecialistas en la cirugía de hombro. Bajo este ideal
se logra la Fundación del Comité de Hombro Venezolano (2005) bajo la tutela de la Sociedad
Venezolana de Cirugía Ortopedia y Traumatología, siendo su fundadora y primer presidente; compartiendo con orgullo parte de la semilla que me dio mi estagio en Brasil.
Brasil, la SBOT y la sociedad brasilera de hombro y codo, han sido impulsador invaluable del saber,
de la investigación y de la formación de especialistas, que han llevado sus enseñanzas mas allá
de las fronteras latinoamericanas.
Gracias SBOT, Gracias Brasil. Felicidades a la sociedad brasilera de hombro y codo en sus 25 años,
que continúen los éxitos.
Atentamente,
Dra. Carolina Pisanti López.

Ex estagiaria de Santa Casa de Sao Paulo (1992)
Fundadora y Past President del Comité Venezolano de Hombro (2005)
Past President de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo (2012)
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Minha gestão

Donato D’Ângelo
Gestão: 1989-1990
O primeiro ato de grandeza moral e espírito de coletividade da novel sociedade de cirurgia do ombro foi
dado por Arnaldo Amado Ferreira Filho, quando da decisão de quem deveria ser o presidente inaugural da
entidade. Fundador do primeiro ambulatório da especialidade no Brasil em 1983, no conceituado Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Arnaldo ocuparia,
sem qualquer objeção, este honroso posto. Declinou da indicação com veemência ao afirmar: “o professor
Donato deve ser o presidente porque foi o primeiro ortopedista a se identificar com esta especialidade pela
sua tese de doutorado sobre luxação recidivante, de 1970. Pelo respeito que tenho ao Donato e por tudo o
que ele já fez pela ortopedia brasileira, ele merece ser o nosso presidente”. E não se falou mais no assunto...
Com quase 70 anos de idade, dividindo sua agenda entre o consultório no Rio de Janeiro, o serviço de ortopedia em Petrópolis e a editoria da RBO, sem os avanços da comunicação midiática e sem qualquer estrutura
administrativa, Donato teve óbvias dificuldades para exercer a função de presidente do COC-SBOT (Comitê
de Ombro e Cotovelo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia). Tampouco deixou a desejar. Em
aula magna que ministrei em 2006, em Goiânia, na abertura do V Congresso Brasileiro sob a presidência de
Jaime Guiotti, intitulada “Os Presidentes da SBCOC, 1988-2006”, defini as principais ações de Donato como:
1) organização burocrática; 2) redação dos estatutos; 3) instituição de anuidade; 4) cordialidade e ética.
Pertencem a Donato mensagens datilografadas como esta, enviada a Francisco Cafalli em 8 de março
de 1989: “em resposta a carta de 10 de fevereiro de 1989 sobre a organização de mesa redonda sobre
ombro, como presidente do COC-SBOT, informo que delego a organização da mesma ao Dr. Arnaldo
Amado F. Filho, que por residir aí em SP, tornará as coisas mais fáceis. Agradecido pelo honroso convite,
formulo os melhores votos de êxito para o Congresso sob sua presidência. Cordialmente, DD”.
Em 11 de agosto de 1989, Donato assim se manifestou: “Por ocasião do 26o CBOT realizado em Brasília
em 1988, com a presença de 24 ortopedistas, foram tomadas as primeiras medidas pelos interessados
com o objetivo de fundar o COC-SBOT. Durante a 2a Jornada de Joelho e Ombro do Rio de Janeiro,
realizada de 1-3 de março de 1989, no Copacabana Palace Hotel, foi criado oficialmente o Comitê,
aprovados os estatutos e eleita a primeira diretoria, que ficou assim constituída:
Prof. Dr. Donato D’Ângelo .......................................................................................presidente
Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho ...................................................................vice-presidente
Dr. Sérgio Checchia ......................................................................................... secretário-geral
Dr. Osvandré Lech....................................................................................... segundo-secretário
Dr. Sérgio Nicoletti....................................................................................................tesoureiro
Até agora o Comitê já recebeu a adesão de outros 25 membros. Os Membros da SBOT que se dedicam
ao estudo da patologia que trata deste comitê, e que desejam pertencer ao nosso contingente, podem
se dirigir ao Secretário-Geral, Dr. Sérgio Checchia. DD”.
Donato e Wanda D’Ângelo eram presenças certas, obrigatórias, em todos os eventos de ombro e cotovelo
em qualquer parte do país. Ouvinte, conciliador, modesto e com uma extravagante cultura ortopédica,
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ele era requisitado em todas as rodas de conversa. Durante os eventos, sentava-se invariavelmente na
primeira fila e acompanhava todo o programa. Wanda era a mãezona de todas as “meninas”; vibrava
com as conversas, queria saber dos filhos, das viagens. Em abril de 2007, Donato sofreu um grave
acidente vascular cerebral e se afastou completamente das atividades profissionais. Recebeu diversas
homenagens da sociedade que fundou e presidiu, sendo a mais importante a “Sala Donato D’Ângelo”,
durante o 10o ICSS (a outra sala foi carinhosamente denominada de Hiroaki Fukuda). O casal deixou
lembranças marcantes na comunidade da ortopedia, especialmente no ombro e cotovelo, e hoje vive
sua maior história de amor e dedicação em Petrópolis.
Por inúmeros motivos, alguns descritos acima, Donato D’Ângelo e Arnaldo Amado Ferreira Filho são
considerados os “pais da cirurgia do ombro no Brasil”. Não poderíamos desejar melhores exemplos!
Osvandré Lech

Donato D’Ângelo e Arnaldo
Amado Ferreira Filho, os pais da
cirurgia do ombro no Brasil

Donato, invariavelmente na primeira
fila. Aqui, no l Congresso, em São Paulo,
ladeado por Checchia, Glaydson, e com
Paulo Sérgio e Osvandré na fileira de trás

Donato e Wanda recebem homenagem
de Roberto Carlos no CBOT de
Vitória. Todos conhecem esta linda
história de amor à medicina
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Minha gestão

Arnaldo Amado Ferreira Filho
Gestão: 1991-1992
Em boa hora, a Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo (SBCOC), na comemoração do seu 25o ano de
vida, busca reviver sua história pelo depoimento dos seus ex-presidentes. É preciso, não só para conhecimento das novas gerações, mas também para a memória dos mais velhos, que a legitimidade da sua
origem, a nobreza de princípios que nortearam a sua criação e a sua importância, no concerto mundial
da cirurgia do ombro e cotovelo em épocas passadas, sejam resgatadas e não fiquem como vanidades
sepultadas na vala comum do esquecimento.
A SBCOC nasceu em 1988, durante o XXVI Congresso da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), em Brasília, com a denominação de Comitê de Ombro e Cotovelo da Sociedade
Brasileira de Ortopedia de Traumatologia (COC da SBOT). Não nasceu, propositadamente, como uma
sociedade desvinculada da SBOT, porque naquela época, por razões de natureza política que não
cabe aqui reviver, a decisão, tomada unanimemente pelos seus fundadores, visava o fortalecimento
da nossa sociedade “mater”, mantendo-nos congregados no seu seio. Na memorável reunião inaugural, para prevenir possíveis futuras disputas pessoais e regionais, deletérias para uma entidade
que se propunha ser uma equânime aglutinadora dos cirurgiões de ombro e cotovelo brasileiros, ficou estabelecido, também pela unanimidade dos presentes, que, à semelhança da American Academy of Othopaedic Surgeons (AAOS), eleita a primeira diretoria, nos mandatos subsequentes, tanto a
presidência como os demais cargos seriam galgados de forma ascendente na seguinte ordem: presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro e segundo tesoureiro, cabendo a
indicação deste último por consenso dos integrantes do Comitê reunidos em assembleia no final de
cada mandato. Ainda na mesma reunião, por proposta minha e por aclamação, foi eleito presidente
do COC da SBOT, o Dr. Donato D’Angelo, por ser justamente considerado o decano dos cirurgiões de
ombro brasileiros.
Em março de 1989, durante a Jornada de Ombro e Joelho realizada no Rio de Janeiro, foram referendadas as decisões tomadas em Brasília no ano anterior e efetivada a posse da primeira diretoria do COC
da SBOT, para o biênio 1989/1990, constituída por Donato D’Angelo, Arnaldo Amado Ferreira Filho,
Osvandré Lech, Sérgio Luiz Checchia, Paulo Sérgio Santos e Sérgio José Nicoletti.
Finda a gestão de Donato D’Angelo, ao término do XXVII Congresso da SBOT, no Rio de Janeiro, em
1990, no qual foi realizado pela primeira vez o “Dia da Especialidade”, assumi a presidência do COC da
SBOT para o biênio 1991-1992. Os meus companheiros de diretoria foram Osvandré Lech, Sérgio Luiz
Checchia, Paulo Sérgio Santos, Sérgio José Nicoletti e Glaydson Gomes Godinho
Durante nossa gestão, todo o esforço foi dirigido para dar estrutura jurídica, funcional e econômica ao COC para que pudesse, ainda que inserido na SBOT, desenvolver atividade associativa
independente e firmar-se com o porta-voz e legítimo representante dos cirurgiões de ombro e
cotovelo brasileiros. Dessa forma, fazendo-nos conhecidos no Brasil e no exterior, pelo estreito relacionamento mantido, principalmente, com os Drs. Charles S. Neer II, Louis U. Bigliani, Charles A.
Rockwood Jr. e Gilles Walsh, o COC da SBOT teve seu nome significativamente projetado também
fora das nossas fronteiras.
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Em 1991, sendo o COC da SBOT já reconhecido pela a American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES)
como legítimo representante dos cirurgiões de ombro e cotovelo brasileiros, o Dr. Charles S. Neer II,
então chairman do Forming Board of Trustees do Journal of Shoulder and Elbow Surgeons (JSES), primeiro por contatos telefônicos que manteve comigo e depois por carta que me enviou, pediu nosso
apoio para criação do novo periódico, o que fizemos não só adotando-o como nossa revista, mas também indicando nossos representantes ao seu Conselho Editorial. Em 18 de maio do mesmo ano, por
carta de próprio punho a mim endereçada, Dr. Neer manifestou sua satisfação pelo apoio recebido e
me comunicou que “... the Founding Trustees are delighted the South Americans have appointed such
an outstanding Editorial Staff and adopt our Journal as their official Journal...”
Na primeira publicação do JSES – número inaugural -, em janeiro de 1992, em cujo Editorial o Dr. Neer
considerava que “... the Journal of Shoulder and Elbow Surgery brings a new dimention of the world-wide exchange never before achieved by any surgical publication...”, os membros do COC da SBOT já
compunham o “Editorial Staff”: “Brazil - Editor - Arnaldo Amado Ferreira Fo, MD - Associate Editors – Sergio Luiz Checchia, MD, Sergio Jose Nicoletti, MD, Osvandre Lech, MD, Paulo Sergio Santos, MD, Donato
D’Angelo, MD, Americo Zoppi Fo, MD”.
Ainda em1991, no mês de novembro, o Dr. Gilles Walsh fez publicar no “SECEC/ESSE - Information”,
da “Societé Européenne de Chirurgie de l´Épaule et du Coude” sob o título: “Création De La Societé
Brésilienne Pour La Chirurgie De L´Épaule Et Du Coude”, que, “Nous avons le plaisir de vous annoncer
la création du “Comitê de Ombro e Cotovelo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia”. La
mise en place du comité qui réunit les chirurgiens de l´épaule et du coude du Brésil, a pour but, non
seulement de promouvoir le developpment de la especialité, mais aussi d´être le trait d´union entre les
spécialistes brésiliens et leur collègue étrangers...”, fazendo ainda um breve histórico da nossa origem,
mencionando a constituição da diretoria do COC da SBOT para o biênio 1991-1992.
Com o COC da SBOT estruturalmente consolidado, seu quadro de associados ampliado e com novos e
proveitosos contatos com colegas do Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela e Paraguai — ponto de partida para a criação da Sociedade Sul Americana de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, em 1994 —, nossas
atividades se encerraram após o XXVIII Congresso da SBOT, realizado em São Paulo, que contou com a
presença do Dr. Louis U. Bigliani. Nele se destacou o “Dia da Especialidade“ não só pela organização,
mas também pela excelência dos 34 trabalhos apresentados, cujos resumos foram publicados no “Suplement” de janeiro/fevereiro de 1993 do Journal of Shoulder and Elbow Surgery.
Arnaldo Amado Ferreira Filho
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Minha gestão

Osvandré Lech
Gestão: 1993-1994
O texto abaixo é reproduzido de original enviado aos membros da sociedade na forma de um boletim
copiado em xerox, no final da nossa gestão. Seguem também notas explicativas.
“Crônica da última página - Despedida da gestão 93-94 do COC-SBOT
As despedidas costumam ter um ar nostálgico, pois elas significam uma ruptura, um final. Não é o
que está ocorrendo neste caso. Assumimos a Diretoria do COC-SBOT há dois anos com o objetivo de
PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE ORTOPÉDICA BRASILEIRA, especialmente aos cirurgiões de ombro
e cotovelo. Não nos desviamos dos objetivos previamente traçados. Isto foi obtido. Observamos que
os membros do COC estavam de acordo com estas ideias, através de manifestações pessoais ou pela
Pesquisa de Opinião, que traçou um perfil do nosso Comitê. Portanto, ao invés de “ar nostálgico”, a
diretoria deste Comitê se despede com um “ar de dever cumprido”, o que é uma recompensa. Abaixo,
algumas atividades desenvolvidas:
Organizacional:
1 - Envio de cinco boletins aos membros do Comitê. (a) / 2 - Uso de papel timbrado próprio, doação da
firma Klimaco, de Porto Alegre. / 3 - Primeira relação computadorizada. Hoje somos 154 membros!
/ 4 - Extensa correspondência trocada (b): mais de 150 cartas recebidas e mais de 250 emitidas. / 5
- Organização de todos os papéis do COC em arquivos específicos. / 6 - Intensa troca de informações
com todos os membros da diretoria via fax, onde todos participaram IMEDIATAMENTE das principais
atividades e decisões.
Científica
1 - Organização do PRÊMIO DONATO D’ÂNGELO (c) que, nos próximos quatro Congressos Brasileiros de
Ortopedia, premiará com US$ 250,00 ao melhor trabalho científico apresentado. Este será, sem dúvida,
um grande estímulo à produção científica no nosso meio, não apenas pelo valor em dinheiro, mas pelo
prestígio que tal honraria confere. / 2 - Organização de dois fellowships regulares no exterior (d): Na
Europa, através do amigo Gilles Walch. Nos EUA, através do amigo Freddie Fu. Estes treinamentos têm
grande importância, pois possibilitam que colegas tragam informações atualizadas para o nosso meio.
/ 3 - Editoração de dois volumes especiais na Revista Brasileira de Ortopedia (set 93, com 9 artigos e
set 94, com 10 artigos). O nível científico das publicações é muito melhor hoje em dia, quando comparados a apenas alguns anos atrás. Esta é outra demonstração da importância do COC. / 4 – Cursos de
“expressão nacional” – tivemos vários, com ou sem convidados estrangeiros. / 5 – Cursos de “expressão
local” – tivemos vários também. Nestes cursos, geralmente com poucos participantes e mais descontraídos, é onde a troca de informações com o palestrante é mais intensa, sendo um excelente veículo de
Educação Médica Continuada. / 6 – Participação ATIVA e EFICIENTE na organização do CBOT de Salvador.
Área Econômico-Financeira
1 -Confecção dos Distintivos do COC. / 2 -Confecção de dois banners do COC com a finalidade de emprestar para .os organizadores de eventos científicos. A proposta é «marcar» a presença do COC nesses
eventos. / 3 – Confecção de cinco placas para homenagear convidados e palestrantes. / 4 - Preocupação
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em valorizar o pagamento das anuidades. Conforme os estatutos, os colegas em atraso com a tesouraria até 30 SET 94 serão desligados do COC. Esta decisão foi aprovada em reunião de diretoria. Até
agora, apenas 47% dos membros efetuaram o pagamento da anuidade de 1994. / 5 - Obtenção de
significativo desconto para a assinatura do Journal of Shoulder and Elbow Surgery (JSES), de US$ 101
para US$ 73. / 6 - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, no Dia da Especialidade, 12 OUT 94, em Salvador.
Para tal, contamos com o apoio da 3M.
Internacionais:
1- A VINDA DE CHARLES NEER, ÍCONE DA NOSSA ESPECIALIDADE, tem destaque especial. É a sua primeira visita ao país. A sua importância política será fator decisivo para trazermos ao Brasil o Congresso
Mundial de 2001 (e). / 2 - A formação da Sociedade Sul-Americana de Cirurgia de Ombro e Cotovelo é
outro marco importante. Conhecida pela desunião e desinteresse entre seus países-membros, a América do Sul estará unida em torno desta subespecialidade. Em futuro próximo, saberemos reconhecer a
importância deste pioneirismo, já que esta Sociedade foi organizada pelo COC-SBOT. / 3 - Os principais
Serviços de Ombro do país recebem colegas de outros países para treinamento, atestando a nossa liderança continental. / 4 - Muitos colegas membros do COC recebem convites para palestrar no exterior.
Conceitos filosóficos: A expressão “COC SOMOS TODOS NÓS” significa que a cirurgia do ombro deve
ser acessível a todos os ortopedistas, e não apenas para alguns. É tarefa dos “especialistas” informarem
intensamente os “não especialistas”.
PARA TODOS OS MEMBROS - Foi um grande prazer dirigir este Comitê. A participação de cada um de
nós o tornará mais forte e unido. A tua crítica é mais importante que o elogio, pois isto sempre sugere
melhoras.
AOS DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA - Este elenco de realizações jamais seria possível sem a participação ativa do Checchia (vice), do Paulo Sérgio (secretário), do Nicolleti (primeiro-secretário), e do
Glaydson (tesoureiro). Eles são grandes companheiros, que continuarão a obra. Um forte abraço e
votos de felicidades a todos vocês.
VIDA LONGA AO COC-SBOT!”
Osvandré Lech
Notas explicativas:
a. Na prática, foram os primeiros Boletins Oficiais do COC, depois SBCOC; b. A carta impressa e postada era método de
comunicação neste época; c. Donato D’Ângelo, então com pleno vigor físico, vibrava com as iniciativas da novel sociedade;
doou US$ 1.000 (mil dólares americanos), que foram incorporados à tesouraria do COC e distribuídos ao longo dos quatro
congressos seguintes. Esta foi a primeira premiação do COC; d. Rômulo Brasil Fo visitou vários centros na Europa e Glaydson
Godinho nos EUA; e. A conquista do ICSES foi uma luta e tanto... perdemos a indicação de 1998 (Sydney) e 2001 (Cidade do
Cabo), não apresentamos para 2004 (Washington). Acabamos vencendo para 2007.
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Minha gestão

Sérgio Luiz Checchia
Gestão: 1995-1996
Tive a felicidade de ser um dos integrantes da comissão que fundou, em 1988, o nosso Comitê de Ombro e Cotovelo (COC) da SBOT, naquela época assim chamado, e tive a honra de, desde sua fundação,
fazer parte da diretoria, sendo secretário da gestão do Prof. Donato D’Ângelo, secretário do Prof. Arnaldo
Amado Ferreiro Filho e vice-presidente da gestão do Prof. Osvandré C. Lech, assumindo a presidência
nos anos de 1995-96.
Nessa gestão, a diretoria do COC resolveu que seria o momento de realizarmos o primeiro Congresso
Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (CBCOC), que ocorreu no Hotel Maksoud Plaza em São Paulo em 1996. Época difícil, pois a comunicação entre os diretores era muito mais complicada do que hoje
e, sendo o primeiro congresso, a desconfiança das empresas patrocinadoras era enorme. Lembro-me
das primeiras reuniões com elas e a pergunta primeira era, “Congresso de Ombro e Cotovelo? Vocês
acham mesmo que as pessoas vão se interessar?”. Nosso caixa era de R$ 4.000,00, dinheiro este que
não nos permitia, nem mesmo, pagar a passagem do convidado estrangeiro que foi o Louis U. Bigliani
da Columbia University de Nova York. Conversa vai, conversa vem, a firma escolhida para organizar o
evento aceitou nos “patrocinar” por uma porcentagem do faturamento e encontramos um patrocinador
que nos ofereceu pagar a passagem do Bigliani em troca de um estande no evento. Mais um ou outro
patrocinador e, se tivéssemos uma participação razoável de pessoas, o evento estaria “se pagando”.
Meses difíceis de muitas reuniões e apreensões. Felizmente o evento foi um sucesso, para o primeiro
CBCOC, próximo de 400 participantes, e isso numa época sem internet! Sem e-mail!
Estresse resolvido, sensação de alívio, quando, passadas algumas semanas, recebo, em minha casa
um telefonema da secretária do Bigliani me perguntado como faria para receber o reembolso das passagens dele para o Brasil?!? Como assim, perguntei? Bem, ela me informou que, como não haviam
recebido nenhuma informação até poucos dias do evento, acabaram decidindo comprar as mesmas e
depois solicitar o reembolso. E o responsável por isso nos informava que tudo estava perfeito e que o
Bigliani já havia escolhido o roteiro!
Evidentemente que a solução não foi simples, mas acabamos conseguindo, com a ajuda de um advogado, resolver parte do problema. Felizmente o Bigliani sempre foi uma pessoa muito compreensiva,
muito amigo dos membros do nosso COC e, de maneira educadíssima resolveu o problema sem maiores incidentes.
Ao final daquele ano, passamos o bastão ao Paulo Sérgio dos Santos, com uma conta bancária um
pouco mais “folgada” e, acredito, deixamos um legado de um CBCOC que se tornaria, como é hoje, um
dos mais importantes congressos da SBOT.
Sérgio Luiz Checchia
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Pedro Doneux, Sérgio Checchia e
Charles Neer, Nova Iorque, ICSS, 1989

Sérgio Checchia

1994, Anos iniciais do COC-SBOT. Palo Sério, Gladyson
Godinho, Sérgio Checchia e Osvandré Lech

Checchia com
Saulo, Ikemoto,
Zoppi, Carrera, João
Felipe e
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Minha gestão

Paulo Sérgio dos Santos
Gestão: 1997-1998
No Dia da Especialidade, durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), realizado em 1996, houve eleição da nova diretoria do Comitê de Ombro e Cotovelo da SBOT (COC-SBOT). Esta
foi assim constituída: como presidente, Dr. Paulo Sergio dos Santos, como vice-presidente, Dr. Sergio
José Nicoletti, secretário, Dr. Glaydson Godinho, primeiro secretário, Dr. Saulo Monteiro, e tesoureiro,
Jaime Guiotti. Iniciamos assim o quinto mandato do COC e, no ano seguinte, 1997, participamos, juntamente com outros colegas, de vários Cursos de Atualização em cirurgias de Ombro e Cotovelo em
diferentes capitais de estados, que foram organizados pela SBOT, sendo sempre em finais de semana,
o que possibilitou um “up to date” das afecções mais frequentes da subespecialidade. Foi bastante
proveitoso aos ortopedistas não pertencentes à área e sem dúvida uma ótima iniciativa da Sociedade,
cuja participação dos membros titulares foi fundamental.
Em fevereiro de 1997, no Congresso da AAOS, fui apresentado pelo amigo Dr. Checchia ao Prof. Dr.
Joseph Iannotti e formalizamos a ele o convite como palestrante convidado do II Congresso Brasileiro
de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (CBOC), que seria realizado em setembro do ano seguinte em Cutitiba. O convite foi aceito prontamente e de imediato passamos a cogitar nomes para abordar temas de
afecções de cotovelo.
Foi sugerido o Prof. Dr. Shawn O’Driscoll, da Mayo Clinic (em Rochester, Minnesota), também dos Estados Unidos. Em retornando a Curitiba, entramos em contato com ele que, após análise de sua agenda,
confirmou presença.
Iniciamos a organização do Congresso, e foi formada a comissão constituída pelos Drs. Geraldo Motta (RJ), Michael Simoni (RJ), Nelson Ravaglia de Oliveira (PR), Claudio Bonamin (PR) e por mim,
presidente em exercício do COC. Reunimo-nos em Curitiba algumas vezes para discussão sobre o
evento e para planejamento do Programa Científico. Vale salientar que a Sociedade Sul-Americana
de Ombro e Cotovelo, cujo presidente era o Dr. Osvandré C. Lech, solicitou-nos a possibilidade de incluir este evento científico como sendo também daquela Sociedade, o que foi aceito após discussão
com os membros da Comissão.
Assim, em 1998, foi realizado o II Congresso Brasileiro de Ombro e Cotovelo e o IV Congresso Latino-Americano de Ombro e Cotovelo e no período de três dias, presenciamos excelentes palestras dos convidados internacionais (Joseph Iannotti e Shawn O’Driscoll), e todos aprendemos com a participação de
colegas do Brasil e de outros países da América Latina nos Temas Livres e Mesas Redondas Modernas.
É importante enaltecer a enorme contribuição que obtivemos no evento, firmando e aprendendo novos conceitos com os palestrantes e demais expositores. O Congresso contou com 512 participantes, o
que nos deixou em muito satisfeitos por superar as expectativas.
Houve um fato até pitoresco que podemos referir: a dificuldade que foi conseguir visto de entrada no
Brasil para o Dr. Shawn O’Driscoll, que não o tinha e já havia retornado de Nova Iorque a Rochester,
desistindo de vir ao nosso Congresso. Com muito jeito e sorte, conseguimos que uma boa alma da
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Embaixada Brasileira o atendesse, fazendo uma exceção e lhe desse o visto. Por isso, e com a ajuda do
Dr. Iannotti, conseguimos contar com a presença de ambos, que abrilhantaram o evento.
Portanto, caros colegas, considerei-me realizado na época por ter participado da Diretoria do COC da
SBOT e ter conseguido levar a bom termo a gestão e consolidado o sonho realizar o Congresso. Este,
sem dúvida, foi proveitoso a todos nós, e ter iniciado um relacionamento interpessoal com os convidados internacionais, cujos frutos têm sido desfrutados por inúmeros colegas da sociedade que os têm
visitado, deixa-nos sobremaneira satisfeitos, e este intercâmbio se perpetuará.
Saudações e abraços a todos!
Paulo Sergio dos Santos

Dr O’Driscoll examinando criança com
instabilidade do cotovelo. Dr. Paulo
Sergio e Dr. Nelson Ravaglia.

Dr. Paulo Sergio dos
Santos, Dr. Joe Iannotti e
Dr. Nelson Ravaglia

57

Minha gestão

Sergio José Nicoletti
Gestão: 1999-2000
No ano 1988, quando fundamos o Comitê de Ombro e Cotovelo da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (COC-SBOT), o conhecimento sobre patologia do ombro já crescia há algumas décadas
em diferentes partes do mundo ocidental, notadamente nos Estados Unidos, desde Codman, em 1934.
Por ocasião da criação do COC, eu trabalhava no Departamento de Ortopedia e Traumatologia (DOT) da
Escola Paulista de Medicina (EPM), recém-chegado de uma temporada de aprendizagem em cirurgia
do ombro nos Estados Unidos, com Charles A. Rockwood e Lanny Johnson. Sob a orientação deles,
trouxe para o Brasil o material básico com o qual organizei um set vídeo-cirúrgico que passei a usar no
Serviço de Verificação de Óbitos, anexo ao Hospital São Paulo, para praticar artroscopia de ombro em
cadáveres e ensinar residentes. Reassumira a chefia do Grupo de Ombro e Cotovelo, do DOT-EPM, cuja
organização eu havia iniciado dois anos antes, por influência e estímulo do Professor José Laredo Filho.
Dessa experiência veio o material que serviu para a tese de doutorado, aprovada em 1992, sob o título
“O papel da artroscopia no diagnóstico das lesões do ombro”. Nesse período, tive oportunidade de
receber colegas que lá desenvolveram suas teses de Mestrado e Doutorado: Fernando Oliveira (PE,
1994); José Luiz Pozo Raymundo (RS, 1995); Saulo Monteiro (PE, 1996); Glauco Manso (AL, 1998);
Philadelfo Gandara Martins Neto (SP, 1998); Emílio Manetta Filho (SP, 1997); Nicola Archetti Neto (SP,
1998); Glaydson Godinho (MG, 1999) e tantos outros.
As principais realizações do período em que exerci o mandato de presidente da SBCOC já foram enumeradas por Osvandré Lech, em mídia eletrônica sobre a história da nossa Sociedade, da seguinte maneira: «Transformou o COC em SBCOC / Alteração de Estatutos (‘1 ano’) / Boletim ‘Articulação’ / Instalou
as Regionais / III Congresso Brasileiro (BA) / Curso de Artroscopia Laboratorial (USP)”.
Resta-me então, dentro do escopo deste capítulo, acrescentar algumas observações que, espero, possam contribuir para que os futuros presidentes da SBCOC a conduzam em sintonia as demandas de
suas respectivas épocas. Sinto-me gratificado por ter participado intensamente da história da Cirurgia
do Ombro e Cotovelo no Brasil. Congratulo-me com os colegas que dela participam e prevejo futuro
brilhante para a nossa escolha de especialidade. Em 2013, a realidade do ambiente em que a SBCOC
está inserida não é a mesma com a qual convivi, como membro da diretoria do comitê, desde 1988, e
como presidente, entre o final de 1998 e a metade do ano 2000.
Durante anos mantive a crença de que a contribuição de Charles Neer para explicar a causa da lesão degenerativa do tendão do músculo supraespinhal precisava ser revista. Isso mudou quando Neer esteve
no Brasil, em 1994 no CBOT de Salvador. Perguntei-lhe, com um misto de curiosidade e de temor (de
ser considerado provocador e desrespeitoso), se ele ainda acreditava que a causa das lesões degenerativas do manguito rotador era o pinçamento subacromial, como havia escrito em 1972, ao que ele
respondeu: “o problema em 1972 não era explicar a causa da lesão do tendão do supraespinhal e sim
convencer os cirurgiões americanos a parar de extirpar todo o acrômio ou a sua metade lateral, porque
esses tipos de cirurgia causavam grande incapacidade nos pacientes...”. Por um desses inexplicáveis
acasos da vida, alguém ¾ já não me lembro quem ¾ registrou em fotografia o momento exato em
que Neer iniciava a sua resposta à minha pergunta. Achei esse fato suficientemente curioso para ser
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registrado aqui. Só então compreendi o alcance verdadeiro da contribuição de Neer para a cirurgia do
ombro: ele não se ocupara com a explicação etiológica das lesões do manguito rotador e sim com o
aprimoramento do tratamento do ombro doloroso e com a diminuição das complicações causadas pelo
modelo de tratamento cirúrgico agressivo, propenso a produzir incapacidade funcional significativa
que predominava em sua época.
Nos dias atuais, percebo que estamos voltando a nos defrontar com o mesmo tipo de problema, enfrentado pelo Professor Neer, nos anos 70, qual seja, a necessidade de utilizar recursos de comunicação
científica para reorientar o uso de técnicas cirúrgicas usadas em larga escala para tratar sintomas dolorosos do ombro.
Sergio José Nicoletti

Sob a presidência de Nicoletti, o III Congresso, em Salvador, em 2000. Jeff Abrams, dos Estados
Unidos (centro) faz a primeira de suas sete viagens ao país como palestrante oficial

Professor Charles Neer
em conversa com
Nicoletti durante o II
Congresso Brasileiro
de Cirurgia de Ombro
e Cotovelo
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Minha gestão

Glaydson Gomes Godinho
Gestão: 2001
Glaydson Gomes Godinho assumiu a direção da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) em 2001 para mandato de um ano. Marcou sua gestão pelo apoio à realização de
vários eventos regionais e pelo esforço pela participação dos fisioterapeutas nas atividades científicas da SBCOC por entender a importância desses profissionais no tratamento dos portadores de
afecções do ombro. Chegou a conseguir a aprovação para eles, além de outras especialidades, como
radiologia e reumatologia, como membros afiliados, o que mais tarde foi abolido em outras administrações. Foi marcante o esforço para tornar a SBCOC uma grande agregadora de profissionais
interessados em ombro e cotovelo.
Manteve uma política de aproximação com as sociedades dos demais países da América Latina, chegando inclusive a encaminhar R4 para treinamento no Chile, com Dr. Eduardo Zamúdio e o grupo
do Hospital dos Trabalhadores e Clínica Alemã, em Santiago do Chile. Com esta aproximação, abriu
caminhos para sua futura eleição como presidente da Sociedade Sul-Americana de Cirurgia de Ombro
e Cotovelo, o que ocorreu em 2005.
Organizou o jornal da sociedade de forma autossustentável economicamente, além de conferir um
aspecto editorial atraente.
Em 2002, realizou o IV Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, no Hotel Ouro Minas, em
Belo Horizonte, com as presenças de Gilles Walch (França) e Ofer Levy (Inglaterra) como palestrantes
médicos, e de Jean Paul Liotard (Lyon, Hautville, França) como palestrante para os fisioterapeutas. O
Congresso de Belo Horizonte teve uma característica marcante que foi o alto nível científico aliado ao
espírito agregador e festivo do então presidente, quando 620 participantes curtiram alegremente os
dias de ciência e ótimas festas naquele maio de frio aconchegante de BH.
O Congresso não deu lucro financeiro. Porém, foram incontáveis as manifestações de contentamento
dos presentes. E era este o nosso desejo!
Glaydson Gomes Godinho

SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

60

Professor Ofer Levy (Londres)

À esquerda, José de Sá Júnior
(CE) e à direita, Adson de Sá (CE)

À direita, Niso Balsini Filho (SC)

Ao centro, Jonas Blanco (PR)

Professor Gilles Walch (Lyon, França)

Marcelo Lemos dos Reis (SC), Sérgio Araújo (RJ),
Antero S. Lima Neto (RJ), Nilton César Lessa (RJ)
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Minha gestão

Jaime Guiotti Filho
Gestão: 2002
Minha gestão, durante o ano de 2002 na presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro
e Cotovelo (SBCOC), teve a seguinte Diretoria: como vice-presidente, Dr. Saulo Monteiro dos Santos;
como primeiro secretário, Dr. Jose Sérgio Franco e segundo secretário, Dr. Américo Zoppi Filho, e como
tesoureiro, Dr. Marco Antônio de Castro Veado.
1 - Meta principal:
Organizar os serviços para treinamento em cirurgia de ombro e cotovelo. Mesmo sabendo que a SBCOC não
tem o poder de fiscalizar as ações de seus membros, mas sim o dever e a responsabilidade, como entidade,
de orientar aqueles que buscam conhecimento técnico-científico, nós elaboramos os primeiros critérios para
credenciar os serviços interessados no treinamento em cirurgia de ombro e cotovelo. Esses critérios foram
criados e aprovados com a participação de todos os membros da nossa diretoria e das diretorias anteriores.
Critérios para credenciamento dos serviços interessados no treinamento em cirurgia de ombro e cotovelo elaborados em 2002:
A – Serviço credenciado pala SBCOC
B – Ter um departamento de cirurgia de ombro e cotovelo coordenado por membro titular (efetivo) da
SBCOC
C – Comprovação de movimento ambulatorial e cirúrgico suficientes, não bastando somente serviço de
artroscopia
D – Comprovação de biblioteca na área de ombro e cotovelo
E – Disponibilidade de instituto de anatomia para dissecção anatômica
F – Linha de pesquisa em andamento para que possa permitir ao novo membro a realização de um
trabalho científico ao longo do treinamento
G – Trabalho sobre ombro e cotovelo, publicado na RBO ou revista estrangeira indexada nos últimos
cinco anos
H – Tema Livre sobre ombro e cotovelo, apresentado nos congressos da SBOT, SBCOC e jornadas oficiais
nos últimos dois anos
I – Treinamento mínimo de seis meses.
Posteriormente esses critérios foram aprimorados.
Os primeiros serviços autorizados foram:
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo
Santa Casa de São Paulo
Hospital Ortopédico de Belo Horizonte
Escola Paulista de Medicina
IOT de Passo Fundo
IOG de Goiânia
IFOR de São Paulo
Hospital do Servidor Público de São Paulo.
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2 - Publicação e distribuição para todos os membros, do primeiro estatuto da SBCOC, aprovado em 16
de julho de 1999, durante o XV ORTRA
3 - Publicação de quatro edições do jornal Articulação, trazendo editoriais, notícias variadas e artigos de
atualização em cirurgia de ombro e cotovelo.
4 - Cursos:
A – Curso de ombro do Centro de Estudos da Clínica da Imagem, realizado em Goiânia nos dias 01 e 02
de março de 2002
B – Primeira Jornada Multidisciplinar de Ombro e Cotovelo da Regional Sul, realizada em Florianópolis
nos dias 8 e 9 de março de 2002, organizada pelos Drs. Américo Zoppi Filho e José Francisco Bernardes
5 - Evento científico principal:
- IV Congresso Brasileiro de Ombro e Cotovelo, realizado em Belo Horizonte de 30 de maio a 01 de junho de 2002, tendo como presidente o Dr. Glaydson Gomes Godinho e, como presidente da comissão
científica, o Dr. Jaime Guiotti Filho. A abertura do congresso foi feita com uma palestra proferida pelo
Professor Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, com o tema “O médico e a humanização da medicina”
- Professores internacionais convidados:
- Gilles Walch (França)
- Jean Paul Liotard (França)
- Ofer Levy (Reino Unido).
6 - Organização do Dia da Especialidade de Ombro e Cotovelo durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, realizado em São Paulo, do dia 29 de outubro a 1 de novembro de 2002
Jaime Guiotti Filho

Jaime Guiotti Filho na
abertura do IV CBCOC em
Belo Horizonte
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Minha gestão

Saulo Monteiro dos Santos
Gestão: 2003
Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), pela oportunidade de participar das atividades comemorativas do seu Jubileu
de Prata. Aproveitamos o ensejo para parabenizar o presidente, Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto, bem
como toda sua diretoria e demais membros dessa conceituada Sociedade.
Assumimos a presidência em janeiro de 2003, juntamente com a nossa Diretoria, e logo constatamos
que a nossa responsabilidade era enorme: na qualidade de primeiro presidente nordestino, tínhamos
a consciência de que os desafios, principalmente na nossa região, seriam ainda maiores. A diretoria era
assim composta: como vice-presidente, José Sérgio Franco; como secretário, Américo Zoppi Filho, como
primeiro e segundo tesoureiros, Marco Antônio de Castro Veado e Adalberto Visco.
Os principais objetivos de nossa gestão foram difundir o ensino e a assistência nas áreas da cirurgia do
ombro e cotovelo. Além do mais, nos empenhamos por melhores condições de trabalho e pela liberação, junto à rede de convênios de materiais especializados, tanto para realização das artroscopias, como
para as cirurgias de alta complexidade.
Em nosso meio, região nordeste, procuramos reunir os colegas nos congressos da Sociedade Norte e
Nordeste de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, da qual tive a honra de ser um dos seus fundadores. Nestes
eventos, os cirurgiões têm a oportunidade de reciclar e trocar experiências com os demais colegas do
nosso país e do exterior.
Durante a nossa gestão, organizamos o Congresso Brasileiro, que ocorreu no início do mandato do Dr.
José Sérgio Franco, em maio de 2004, na cidade de Maceió. Realmente, foi um evento marcante, com
cerca de 700 participantes e com a presença de convidados nacionais e internacionais. Para o sucesso
desse Congresso, tivemos o apoio dos membros das diretorias 2003 e 2004 e, em particular, do Dr.
Glauco Monteiro Cavalcanti Manso, que presidiu o Congresso.
Além disso, destacamos o pioneirismo do Closed Meeting realizado com grande êxito no litoral de Maria Farinha (PE), que faz parte, atualmente, do calendário de eventos
da SBCOC. É importante enfatizar
o esforço árduo da nossa diretoria, que mesmo em tempo curto,
trabalhou incansavelmente para
atingir os objetivos necessários à
qualificação da cirurgia do ombro
e cotovelo.

Glauco Manso, Américo Zoppi Filho,
Adalberto Visco e Saulo Monteiro dos Santos
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José Sérgio Franco
Gestão: 2004
No Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT) de 2004, realizado no Riocentro, Rio de
Janeiro, quando o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) era Neylor
Lasmar, o presidente do congresso era Marcos Musafir e eu era o presidente da Comissão Científica,
realizamos o Dia da Especialidade. Neste Dia da Especialidade, mudamos o horário da Assembleia da
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (SBCOC) para o princípio do dia, pois notamos
que esta assembleia, quando realizada ao final do dia, era frequentemente esvaziada.
Realizamos um sonho antigo da SBCOC, em tempo recorde, com a participação ativa de seus membros:
editamos o primeiro e único livro de cirurgia do ombro e do cotovelo da SBCOC. Este livro até hoje é
consultado pelos médicos, principalmente os médicos residentes. O livro de ombro foi entregue gratuitamente a todos que participaram do Dia da Especialidade e aos membros da SBOCC.
Vários cursos de ombro foram realizados em várias regionais.
O resultado da tesouraria foi excelente, pois sempre seguimos uma politica de grande economia e
conseguimos patrocínio para os livros, reuniões em São Paulo e viagens regionais.

CBCOC de 2004 em Maceió, com Marcos Rassi Fernandes, José Sérgio Franco, Saulo dos
Santos, Glauco Manso, Adalberto Visco, Américo Zoppi Filho, Alberto Miyazaki e Pedro Doneux

José Sérgio Franco e Fuad Kalil
Sobrinho no ORTRA, 1989
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Minha gestão

Américo Zoppi Filho
Gestão: 2005
Tive o privilégio de presidir a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) em 2005,
com uma diretoria formada por colegas e amigos, todos expoentes da cirurgia do ombro e cotovelo no
Brasil: Marco Antônio Veado, Pedro Doneux, Adalberto Visco, Michael Simoni e Eduardo Carrera. Alguns
fatos de nossa gestão foram marcantes e deixaram lembranças. Relato alguns.
Recebemos várias mensagens, solicitação de pareceres e posicionamentos da sociedade sobre assuntos
ligados à nossa prática médica. Grande número de consultas diziam respeito sobre o relacionamento do
ortopedista com os convênios, principalmente sobre a remuneração recebida e o uso e liberação de materiais, particularmente nas cirurgias artroscópicas. Algumas operadoras chegavam às raias do absurdo.
Nessa época, colegas de várias partes de nosso país se indispunham com imposições dos convênios que
pagavam uma lâmina de shaver para três cirurgias, obrigando sua reesterilização. Enviava para nosso colegas pareceres do Conselho Federal (CFM) e dos Conselhos Regionais de Medicina (CRM) e da nossa sociedade, mostrando a ilegalidade dessa imposição. Hoje a situação sobre os materiais está normalizada, mas
infelizmente a luta sobre honorários médicos condizentes com nossa formação e especialização continua.
Outro fato relevante dizia respeito sobre o valor e significado do título de especialista concedido pela
SBCOC. Um colega nosso estava sendo processado por mau resultado cirúrgico observado no tratamento
de uma paciente com fratura do úmero proximal e, em sua defesa, alegava ser membro titular de nossa
sociedade, comprovando-se assim sua formação e capacidade no tratamento das afecções do ombro. A juíza responsável pelo caso enviou longo ofício dirigido ao presidente da SBCOC com vários quesitos. Entre
outros, perguntava quais os critérios para a obtenção desse título e se os candidatos eram submetidos a
prova escrita, oral, avaliação de currículo e provas de recertificação. Baseado nesse fato, propusemos a introdução de provas escrita e oral aos candidatos ao título de especialista em ombro e cotovelo, valorizando
ainda mais nossa qualificação. Essa proposta encontra-se ainda em discussão.
A gestão de nossa sociedade nos anos ímpares é caracterizada pela preparação do nosso congresso
maior. Porém, em 2005 não houve congresso da SBCOC. Nossa diretoria preparou o congresso de
2006, ocorrido em Goiânia, brilhantemente presidido pelo Jaime Guiotti.
Tivemos a ideia de promover um encontro informal entre os membros titulares para aprimoramento
científico e confraternização. Precisávamos de um local com apelo turístico e com preço acessível. Com
o auxílio do Saulo Monteiro, organizamos o Primeiro Closed Meeting da SBCOC, no Hotel Amoaras, na
praia de Maria Farinha (PE) com a ideia até hoje adotada, reunindo informação e diversão.
Não tivemos convidado estrangeiro, mas contamos com a participação dos principais nomes da especialidade em nosso país. Havia um coordenador conduzindo as sessões e todos os participantes eram
estimulados a participar com perguntas, casos clínicos, mostrando sua experiência nos assuntos abordados e comentando dificuldades e acertos nos tratamentos propostos. Foram formados módulos sobre as principais lesões do ombro e cotovelo. Tudo de uma maneira informal mas altamente produtiva.
A parte científica acontecia entre as 8:00 e 12:00 h. As discussões se alongavam avançando por muito
mais tempo que o programado. O período da tarde era reservada para bate-papos, praia e passeios.
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Esse nosso encontro reuniu por volta de 70 ortopedistas e deixou algumas lembranças entre os participantes. A praia de Maria Farinha é umas das mais bonitas de nosso litoral, preenchendo com folga
o requisito turístico. Mas o hotel... Ainda, por erro na confecção das faixas do congresso, elas foram
grafadas erradamente, de maneira invertida, como “Meeting Closed”. Foi o primeiro e único evento que
aconteceu com essa denominação.
O outro fato inesquecível foi o passeio de barco organizado ao final do encontro. A praia de Marinha Farinha tem como característica a variação das marés. Por erro de cálculo de nosso “comandante”, a embarcação com os ortopedistas e seus familiares encalhou na maré baixa e permaneceu assim por um bom
período. No final, nada além do susto, lembrado até hoje por quem lá estava. Isso é parte da nossa história.
Em todas as atividades humanas existem os prós e os contras. Ao exercer a presidência da SBCOC, temos
o ônus de dedicarmos nosso tempo para reuniões, viagens, comparecimento a cursos, aulas, palestras e
outras atividades inerentes ao cargo que ocupamos. Mas o bônus supera tudo isso. Temos orgulho de representar uma sociedade que se iguala às melhores do mundo pelo nível técnico de seus membros, pela
sua produção científica, pela importância de seus congressos e pela difusão de conhecimentos que promove. Conviver com colegas e amigos de todas as regiões do Brasil foi a parte mais gratificante da função.
Em 2005, participei, representando a SBCOC, do COTESP (Congresso de Ortopedia e Traumatologia
de São Paulo), do ORTRA, no Rio de Janeiro, do Congresso Norte-Nordeste de Ombro e Cotovelo em
Salvador. Fui convidado para aulas e cursos em várias cidades brasileiras
Ainda como presidente da SBCOC, recebi convite para representar nossa Sociedade no II Annual Latin
American Forum, em Miami. Também estivemos no Congresso Peruano de Ortopedia e Traumatologia,
que teve lugar na cidade de Lima. O congresso, presidido pelo nosso colega Fernando Ruiz, teve a colaboração nas apresentações científicas de pequena mas atuante delegação brasileira.
Do ponto de vista pessoal, minha passagem pela presidência da SBCOC foi de grande importância.
Junto com a presidência da Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, ter dirigido essas entidades
coroou minha vida profissional, norteada ao estudo dessas articulações. Tenho a convicção de que, ao
lado de inúmeros colegas, ajudamos a construir e manter uma SBCOC forte, unida e representativa.
Closed Meeting 2005. Passeio de barco com
Quintino Iamagushi, Jaime Guiotti, Roberto
Ikemoto, Américo Zoppi e Rômulo Brasil

Abertura do Closed Meeting 2005. Carlos Sant’Anna
Filho, Saulo Monteiro, Américo Zoppi, Adalberto Visco e
Alexandre Henrique
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Minha gestão

Marco Antonio Castro Veado
Gestão: 2006
Eleita em novembro de 2005, durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), em
Vitória, a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) realizou já a sua
primeira reunião, quando seu presidente apresentou as metas para a gestão. Articulações foram feitas
seis meses antes da posse junto à indústria de medicamentos e de material cirúrgico, no sentido de
conquistar apoio financeiro para esta gestão.
Foi lançado o periódico “Jornal do Ombro e Cotovelo”, grande canal de comunicação com os associados,
totalmente auto-sustentado, com distribuição trimestral e com tiragem de 8000 exemplares.
Foi organizado o VI Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo em Goiânia, presidido pelo
colega Jaime Guiotti, evento marcado por grande público e maior número de temas livres apresentados até então (750). Como convidados internacionais, tivemos: Stephen Copeland (Inglaterra) e Felix
Savoie (Estados Unidos). Como presidente de honra, Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho e, presidente da
Comissão Científica, Dr. Américo Zoppi. Presidimos a Comissão de Temas Livres.
Foi criado o site da Sociedade, na época acessado através do endereço www.ombroecotovelo.org.br.
Foi implementada política de incentivo às Regionais, com realização do I Encontro da Regional Sudeste
da SBCOC, na cidade de Belo Horizonte. O evento aconteceu no dia 29 de setembro de 2006, com a
presença de mais de 80 participantes além da diretoria da Regional: Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, Sandro Reginaldo, de Goiânia, Marcelo Pimentel, do Espírito Santo e José Márcio Freitas, de Belo
Horizonte.
Foi realizado o Encontro Clínico da Regional Sul da SBCOC, no hospital Santa Catarina, em São Paulo,
sob a coordenação do colega Rômulo Brasil, que contou com a participação dos grandes Serviços de
Cirurgia de Ombro e Cotovelo daquela cidade.
No tocante à parte administrativa, contratou-se uma empresa de contabilidade para regularização da
situação fiscal da SBCOC, o que veio facilitar muito o apoio financeiro para a realização do Congresso
Mundial na Bahia. Além disso, importantes mudanças no estatuto da Sociedade foram efetivadas.
Marco Antonio Castro Veado
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Regis Albertini (MS), Américo Zoppi (SP), Fábio Lobo (MS), Marco Antonio de Castro Veado
(MG) durante o Closed Meeting, na Bahia, em 2011

Energia de Glaydson e Beti Godinho, Marco Antônio Veado e Ofer Levy na Festa de Branco,
10º ICSS, em Sauip
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Minha gestão

Pedro Doneux Santos
Gestão: 2007
Meu ano como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) foi marcado por dois fatos muito importantes, o International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (ICSES)
no Brasil e o recredenciamento dos Serviços de Treinamento em Ombro e Cotovelo de nosso país.
A realização do ICSES aqui no Brasil era um sonho antigo de todos da Sociedade, que vinha sendo cultivado desde 1989, em New York! O 10o ICSES no Brasil! Comandado pelos amigos Checchia, Osvandré
e Adalberto, e tendo o Dr. Copeland como responsável pela grade científica dos temas livres, ainda hoje
é o maior de todos em número de participantes, cerca de 1.100, incluindo 700 brasileiros, cerca de 200
a mais que o número de membros da SBCOC. Foi também de longe o mais alegre e festivo, tanto pelo
local, Costa do Sauipe, quanto pela organização das atividades sociais e recreativas, a cargo das esposas
de nossos colegas. A comitiva japonesa foi a maior entre os estrangeiros, pois postulavam e ganharam
seu congresso, realizado agora em 2013.
Como a parte científica foi grandemente ocupada com o ICSSES, nós da diretoria de 2007 aproveitamos
para “limpar a casa” durante o ano. Fizemos uma boa reforma do estatuto e do regimento da SBCOC,
discutidos, votados e aprovados durante as duas assembléias gerais do ano, visando adequar-nos à
então nova lei que regula entidades sem fins lucrativos como a nossa. Principalmente, fizemos o recredenciamento dos Serviços de Treinamento dos novos membros da SBCOC. Não foi trabalho fácil,
especialmente para os chefes destes Serviços, que tiveram que providenciar desde listas de material
didático de suas bibliotecas até relatórios de atendimento ambulatorial e movimento cirúrgico de todo
o ano anterior. Não foi agradável para ninguém, e nós da diretoria ficamos de “orelhas quentes” muitas
vezes, mas isso tinha que ser feito e achamos que aquele era o momento!
Com os amigos Geraldo Mota e Michael Simoni, nós da diretoria aproveitamos o ano para organizarmos o Congresso da SBCOC de 2008, em Búzios, no Rio, e convidamos os Drs. Shawn O’Driscoll,
Pascal Boileau e Eiji Itoi. Não creio que haja lugar mais bonito, em termos de praia, para um Congresso aqui no Brasil.
Sinto-me privilegiado por ter podido viver
o ano do ICSES no Brasil como presidente
da SBCOC, e gostaria de agradecer mais
uma vez os membros de minha diretoria,
Adalberto Visco, a quem passei o bastão
no final do ano, Michael Simoni, Eduardo
Carrera, Nelson Ravaglia e Arildo Paim.
Pude ainda dar boas vindas à diretoria ao
atual presidente, Arnaldo Neto.
Um grande abraço a todos,
Pedro Doneux
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International Congress of
Shoulder Surgery (ICSS)
realizado em Sauipe, em
2007: Ravaglia, Lech, Itoi,
Doneux, Bigliani, Checchia
e Visco

Visco, Checchia e Lech com a
Comissão Organizadora do
Japão

Visco, Checchia e Lech com
os coordenadores de sala
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Minha gestão

Adalberto Visco
Gestão: 2008
“Lembra-te sempre que existes porque houve outros antes de ti.”
Confúcio
O ano de 2008 iniciou promissor para a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC).
A SBCOC entrava esse ano com prestígio em alta pela organização do X ICSES (International Congress
of Shoulder and Elbow Surgery), que a colocou, assim como seus membros, definitivamente no circuito mundial da cirurgia do ombro, com 1200 inscritos. Foi a maior exposição comercial até então
montada, a parte social até hoje comentada e o lucro surpreendeu o Board do ICSES. Temos sempre
que agradecer e parabenizar Osvandré Lech e Sergio Checchia pela excelência da organização, e eu em
particular por terem dado a honra de colaborar com eles. Em 2008, assumi a Presidência e, devido ao
lucro excelente do X ICSS (a SBCOC teve direito à metade), pude, como primeiro ato, isentar os sócios
da SBCOC da anuidade, como agradecimento e prêmio a todos eles, que fizeram o sucesso do X ICSES.
Mas tínhamos que seguir em frente, a responsabilidade agora era muito maior.
Procurei avaliar os projetos em andamento e/ou propostos pelas diretorias anteriores e alguns coloquei
em prática. Relançamos o Jornal do Ombro e Cotovelo, de enorme sucesso, que se consolidou como
um veículo de comunicação entre seus membros da SBCOC, e também para todos os ortopedistas do
nosso país. Um agradecimento especial a Osvandré Lech, que emprestou seu talento a esse projeto.
Recolocamos o Site da SBCOC no ar, com várias informações, e nesse projeto contei com a colaboração
e dedicação Eduardo Carrera; um agradecimento especial a ele. Foi feita a assinatura eletrônica do
Journal of Shoulder and Elbow Surgery (JSES), que podia ser acessado por todos os sócios através do
nosso site, nos deixando a poucos passos do maior meio de atualização da nossa especialidade.
Organizamos Cursos de Atualização em Ombro e Cotovelo, gratuitos, e colocamos à disposição das
regionais da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). A aceitação foi imediata. Tínhamos projetado a realização de quatro cursos no ano, solicitados pelas Regionais, e os cursos aconteceram em Brasília, Cuiabá, Recife e Natal. Foram um sucesso de público, com excelente repercussão.
Tenho um agradecimento especial a Arnaldo Amado Neto e a Nelson Ravaglia, que em curto espaço de
tempo formataram o conteúdo programático, e aos colegas Marco Antônio, Luís Alfredo, Lucio, Estevam,
Simoni, Marcos Vinicius, Marcelo Campos, Cassio, Arildo, Benegas, Saulo, Rinaldo, Ikemoto, Carrera,
Romulo, que se dispuseram a ministrar essas aulas.
O ano de 2008 teve o Congresso Brasileiro de Ombro e Cotovelo (CBOC), realizado em Búzios, com Michael Simoni, como presidente, Pedro Doneux à frente da Comissão Científica e Geraldo Motta na de
Temas Livres. A formatação do Congresso foi baseada em apresentação de Temas Livres, com discussão e
perguntas no final de cada, além de Mesa Redondas Modernas e Conferências Internacionais. A diretoria
2008 decidiu iniciar um processo de renovação de palestrantes e debatedores de mesas redondas, que
se iniciou nesse CBOC. Geraldo Motta e a Comissão de Temas Livres elaboraram uma série de normas de
apresentação e critérios de avaliação, que ficaram como base para futuras avaliações dos trabalhos na SBCOC. A palestra magna, a Palestra Donato D’Ângelo, foi proferida por Dr. Arnaldo Amado Filho, com o tema
a Hemofilia e a Segunda Guerra Mundial. Os convidados internacionais foram de primeiríssimo time: Eiji
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Itoi, Pascoal Boileau e Shaw O’Driscoll nos bridaram com o de mais atual, o estado da arte na cirurgia do
ombro e cotovelo, com palestras magníficas. O congresso foi excelente em todos os aspectos, científico, social, comercial e financeiro, com participação de mais de 700 colegas médicos interessados na cirurgia de
ombro e cotovelo, e todas as grandes empresas de material de cirurgia do ombro. A parte social especial e
permitiu uma grande confraternização de todos envolvidos com a cirurgia do ombro e cotovelo no Brasil.
Durante o 40o CBOtchê, em Porto Alegre, tivemos o Dia da Especialidade, em que os mais novos, mas
não menos competentes, foram a estrelas e a programação foi baseada na participação deles. Nas assembleias que fizemos em Búzios e Porto Alegre foram atualizadas alguns aspectos do nosso estatuto.
A SBCOC terminou o ano de 2008 com 566 sócios. É uma das especialidades mais procuradas pelos
jovens ortopedistas. Foi um ano intenso mas muito prazeroso, que me deixou bastante saudade.
Agradeço aos membros da diretoria, Simoni, Carrera, Ravaglia, Arildo e Arnaldo Amado, e aos presidentes
de Regionais Glauco, N-Ne, Marcelo Campos, Sudeste, Rômulo, Sul, que foram incansáveis na busca de
completar todos os projetos que definimos. Não posso deixar de agradecer aos colegas que me antecederam na Presidência e de cujas diretorias participei, a Saulo, amigo querido, pela indicação para entrar na
diretoria, Franco, Zoppi, Marco Veado, Doneux, que me mostraram como conduzir uma sociedade.
Quero deixar registrada a minha felicidade e honra de ter presidido a SBCOC, uma das mais importante
sociedades médica da ortopedia, que chegou nessa importância pela dedicação, esforço de nossos líderes, que viajaram Brasil afora e abriram as portas dos seus serviços para ensinar a quem se dispusesse a
aprender os segredos da cirurgia do ombro e cotovelo. Todos devemos ser gratos a Dr. Donato, Dr. Arnaldo,
Osvandré, Checchia, Paulo Sérgio, Nicoletti, Glaydson, e Guiotti por disseminarem nossa especialidade.
Para mim em particular, a SBCOC deu verdadeiros e fraternos amigos, e frequentar suas atividades é
um prazer imenso. Que ela mantenha sua escalada de sucesso.
Adalberto Visco

“Se eu ousar catar
Na superfície de qualquer manhã
As palavras de um livro sem final!
Sem final!
Final...
Valeu a pena!”
O Rappa

Michael Simoni, Adalberto
Visco e Pedro Doneux
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Minha gestão

Michael Simoni
Gestão: 2009
Ter a honra e responsabilidade de presidir a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) não é um trabalho de um ano. Ser presidente é fruto de um aprendizado adquirido durante anos,
principalmente aqueles em que se convive com os mais experientes. Passei a ser membro da diretoria
na gestão José Sérgio Franco (2004), tendo dessa forma a oportunidade de, durante cinco anos, me
preparar para, em 2009, assumir a presidência. Obviamente há anos vinha participando ativamente
das atividades ligadas à nossa sociedade, sempre me espelhando em nomes como Sérgio Checchia,
Osvandré Lech, Arnaldo Amado Ferreira Filho e Paulo Sérgio dos Santos entre outros.
Durante meus anos na diretoria foi me dada a oportunidade de presidir o nosso VII Congresso Brasileiro, na gestão do meu grande amigo Adalberto Visco. O evento, realizado em Búzios no ano de 2008,
foi certamente um dos que mais ficaram na memória dos nossos membros. Com a presença de 700
participantes e os convidados internacionais Eiji Itoi, Shawn O’Driscoll e Pascal Boileau, nomes que
dispensam apresentações, o congresso foi marcado por uma excepcional qualidade científica, além de
uma informalidade típica do local e da minha personalidade.
Em janeiro de 2009, assumi a Presidência, junto aos Drs. Eduardo Carrera, Nelson Ravaglia, Arildo
Paim, Arnaldo Amado Ferreira Neto e Geraldo Motta. Vindo de dois eventos lucrativos para a sociedade
(Mundial de 2007 e Brasileiro de 2008), manter a estabilidade financeira foi uma das metas. Num ano
sem congresso, há necessidade de balancear as despesas.
Cursos de atualização foram realizados nas cidades de Belém, Aracaju, Maceió e Curitiba, cidades que
haviam, no ano anterior, se candidatado. Dessa forma, colegas dessas cidades tiveram a oportunidade
de assistir palestras de especialistas e trocar suas experiências.
O ano de 2009 foi agraciado com o XV Congresso Sul-Americano de Cirurgia de Ombro e Cotovelo em conjunto com o VII Congresso Norte-Nordeste da especialidade. O evento, sob coordenação do Dr. Américo Zoppi,
ocorreu em Muro Alto (PE), com a presença de participantes de vários países da América Latina. Coube à SBCOC auxiliar na elaboração do evento, assim como oferecer a estrutura adequada para a sua administração. A
sintonia entre a direção da Sul-Americana e da SBCOC foi fundamental para o sucesso do congresso.
Iniciamos um processo de atualização do site www.sbcoc.org.br, modernizando sua aparência, aumentando suas funções e oferecendo novos links de atualização. Num processo iniciado na gestão anterior
do Dr. Adalberto Visco, passamos a oferecer o acesso ao Journal of Shoulder and Elbow Surgery (JSES).
O acesso ao JSES passou, pela primeira vez, a ser um benefício oferecido aos nossos sócios. Cabe ressaltar que esse foi o primeiro passo para que, na gestão Eduardo Carrera em 2010, o site se tornasse
extremante dinâmico e moderno. Os jornais informativos trimestrais foram mantidos sob o comando
do editor Dr. Osvandré Lech.
Nos anos anteriores, uma série de mudanças foi feita no estatuto, no sentido de criar critérios objetivos
para se tornar membro da sociedade, assim como regularizando normas para os hospitais que oferecem
treinamento. Esses critérios passaram a ser gradativamente exigidos em 2008, na gestão Pedro Doneux,
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para finalmente estarem completamente regularizados em 2012. Para atualizar e organizar esse processo,
fizemos, em 2009, um recadastramento amplo e necessário para avaliarmos quem eram nossos membros realmente participativos e quites com a sociedade. Os membros recadastrados receberam um novo
certificado de qualidade condizente com a grandeza de nossa sociedade. Os ex-presidentes receberam,
de forma concomitante, um certificado atestando a função e ano de gestão. Foi apenas uma forma de
documentar a fundamental contribuição de cada um deles para o crescimento da sociedade.
Durante a gestão, foram iniciados os trabalhos de organização para o VIII Congresso Brasileiro a ser realizado em 2010 em Campos do Jordão. Como presidente da sociedade, coube a mim a função de presidir a Comissão Científica para esse evento e fizemos os contatos para termos a presença da Dra. Leesa
Galatz e do Dr. Brian Cole, jovens e bastante atuantes como cirurgiões de ombro dos Estados Unidos.
O fim de uma gestão não representa o fim das contribuições para a sociedade. Basta observar as inúmeras atividades e funções desempenhadas por vários ex-presidentes. A gestão Nelson Ravaglia organizou o segundo Closed Meeting da SBCOC, destinado exclusivamente aos membros, tendo como
presidente do evento o Dr. Adalberto Visco e eu presidindo a Comissão Científica. O evento foi muito
interessante, atualizado e com a presença dos Drs. Joseph Iannotti e Summant “Butch” Krishnan, ambos dos Estados Unidos. Da mesma forma, neste momento, auxilio novamente, presidindo a Comissão
Científica no Terceiro Closed Meeting organizado pelo Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto.
Minha história na cirurgia do ombro se inicia em 1991 com inúmeras experiências nacionais e internacionais. Aproveitei cada palavra dita nos eventos pelos colegas. Ter sido presidente da nossa sociedade
fez com que 2009 fosse o ano mais significativo na minha vida profissional e dentro das sociedades
médicas. No entanto, ser presidente não é uma gestão de um ano e sim uma preparação gradativa, que
passa por conhecimento, experiência, humildade e muito trabalho.

Glaydson Godinho, Marco
Antonio Veado, Michael
Simoni, Geraldo Motta, José
Sérgio Franco e Osvandré
Lech, presidential dinner, Las
Vegas, AAOS 2009
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Minha gestão

Eduardo da Frota Carrera
Gestão: 2010
A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (SBCOC) completa 25 anos de muito desenvolvimento, resultado de intenso trabalho. Isto se deve às brilhantes atuações daqueles que trabalharam
para a organização da nossa Sociedade, mas principalmente, dos sócios que foram sempre muito atuantes. Desta evolução eu tive a honra de participar de forma ativa, trabalhando na Diretoria da SBCOC
desde 2005 até 2010, quando atuei como presidente.
Durante a nossa gestão, em 2010, a Diretoria que tive o privilégio de presidir executou algumas atividades que repercutem até hoje. Mas, antes de tudo, vale nominar todos que fizeram o sucesso da nossa
gestão em 2010: parabéns ao Nelson Ravaglia, Arildo Paim, Arnaldo Amado Ferreira Filho, Geraldo
Motta Filho e Glauco Manso. Lembro também do meu antecessor, Michael Simoni, que fez uma excelente gestão e deixou tudo preparado, o que facilitou o nosso trabalho.
Nos anos pares, como ocorreu em 2010, talvez o grande evento da gestão seja o Congresso Brasileiro da
nossa Sociedade. Realmente, o trabalho é intenso e exige muita dedicação de toda a Diretoria. O Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo em 2010 aconteceu na cidade de Campos do Jordão em
São Paulo, no período de 13 a 15 de maio. O Américo Zoppi foi presidiu de forma brilhante este evento,
que, até aquele momento, recebeu o maior número de participantes entre todos os CBOC. Tivemos como
convidados estrangeiros: Anders Ekelund (Suécia), Brian Cole (USA), Leesa Galatz (USA) e Sean Gray (USA).
Conseguimos, na nossa gestão, um fato que considerei importante para os sócios, que, na sua grande
maioria, desejavam a mudança do logo da SBCOC. Solicitamos um estudo especializado e sugestões
enviadas pelos sócios, que resultou na proposta de alguns logos para substituir o antigo. A partir do
CBCOC 2010, substituímos o antigo logo, pelo atual.
No ano de 2010, durante a nossa gestão, distribuímos três edições do Jornal do Ombro & Cotovelo,
cujo responsável foi o Marco Antonio Veado. Os exemplares de edição No. 24, 25 e 26 foram distribuídos para todos os sócios, e trazia os fatos relevantes da nossa sociedade no período.
Naquele ano, tivemos também o “11th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (11th ICSES, http://www.icses.org) em Edinburgh na Escócia. A nossa presença foi considerada a maior delegação
estrangeira no evento, o que contribuiu para o fortalecimento e o reconhecimento da nossa Sociedade.
No Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), tivemos o tradicional
Dia da Especialidade de Ombro e Cotovelo com a participação em apresentações de vários professores representantes da SBCOC, e uma plateia lotada. Nessa ocasião, realizamos a Assembleia Geral Extraordinária
e Ordinária, quando aprovamos diversas resoluções, e entre elas, vale ressaltar que decidimos estabelecer o
Closed Meetings no anos ímpares, e a apresentação do novo site, com uma plataforma interativa.
O site da nossa Sociedade, que durante a nossa gestão transformamos em uma plataforma interativa,
e para a época muito inovadora, sofreu muita resistência durante a sua implantação. Mas, com muito
trabalho e o apoio da maioria, conseguimos mantê-lo no ar, com aulas ao vivo, informação aos sócios
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em tempo real, material didático disponível para consulta, e muito mais, como se pode ver e acessar
até hoje (http://www.sbcoc.org.br).
Deixo aqui a minha contribuição e o desejo de que a SBCOC continue crescendo e sendo cada vez mais
respeitada e reconhecida no nosso País e no Exterior.
Um grande abraço a todos,
Eduardo F. Carrera

Grande participação da delegação
brasileira no Congresso Internacional
em Edimburgo, Escócia

Site da SBCOC, publicado durante a
gestão de Carrera: www.sbcoc.org.br
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Minha gestão

Nelson Ravaglia de Oliveira
Gestão: 2011
Dirigir uma sociedade científica é sempre uma grande honra e um grande aprendizado porque nos dá
oportunidade de interlocução com nossos pares profissionais das mais variadas localidades brasileiras
e mundiais. Evidentemente isto traz uma grande responsabilidade e uma vontade de se fazer o melhor,
nem sempre alcançada em sua plenitude.
No âmbito jurídico-administrativo, em nossa gestão foi amplamente debatido e reformulado o Contrato entre a SBCOC e a Webtv, que gerencia o site da SBOC, resultando em um contrato mais objetivo
e claro, com assessoria técnica do advogado da Sociedade, Dr. Josemir Teixeira. Embora esta atividade
tenha se completado na gestão 2011, sua consolidação se efetivou no ano seguinte.
O Estatuto da Sociedade há muito necessitava de uma revisão e atualização, as quais foram iniciadas
na gestão 2010 sob a coordenação do Dr. Glauco Manso. Dando continuidade a esse trabalho e contando com a participação do advogado Dr. Josemir Teixeira, especialista no assunto, foi elaborado em
2011 um novo estatuto à luz da legislação vigente. Este novo Estatuto foi aprovado em reunião da
Diretoria em 23 de julho de 2011, e em Assembleia Geral Extraordinária da SBCOC durante o 43° CBOT
(Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia). Embora o documento estivesse à disposição para
análise no site da SBCOC desde julho de 2011, infelizmente, dada a complexidade da matéria, os congressistas presentes optaram por discuti-lo no CBCOC de 2012, em Foz do Iguaçu.
A Diretoria, entendendo a necessidade de estabelecer critérios para a seleção das cidades-sede dos
Congressos da Sociedade, elaborou as “Normas para escolha das cidades dos Congressos da SBCOC”,
constituindo-se estas em Normas Internas da SBCOC, sendo divulgadas no website da SBCOC.
Outro importante assunto foi a atualização da tabela CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos). Foram realizadas em São Paulo reuniões com os presidentes dos Comitês da
SBOT com a finalidade de propor modificações e a inclusão de novos procedimentos da CBHPM, sob a
coordenação do Dr. Arnaldo Hernandez, presidente da Comissão de Integração dos Comitês em 2011.
Essas sugestões já haviam sido elaboradas pelos colegas Jaime Guiotti e Fabio Dalmolim e foram por
nós levadas a São Paulo, na expectativa de serem incluídas pela Câmara Técnica na nova CBHPM. Contudo, apesar de todo o trabalho, nada de efetivo ocorreu até o final desta gestão.
No ano de 2011, a SBCOC apresentou a excepcional admissão de 58 novos membros titulares aprovados
pela Diretoria, por terem preenchido os requisitos exigidos pela nossa sociedade. Os certificados foram entregues aos que compareceram no Dia da Especialidade do 43° CBOT e enviados via correio aos demais colegas.
O Jornal do Ombro & Cotovelo manteve sua regularidade expressa por três edições nesta gestão. Importante veículo de divulgação, leva a todos os ortopedistas do Brasil as notícias relevantes da nossa
Sociedade, sob os cuidados do Editor-Chefe Dr. Marco Antonio de Castro Veado.
Uma das grandes realizações do ano foi o II Closed Meeting da SBCOC no Eco Resort Praia do Forte,
na Bahia, entre 24 e 27 de março de 2011 e tendo como convidados internacionais os Professores
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Joseph Iannotti e Sumant G. Krishnan (dos Estados Unidos). Mesmo sendo um evento restrito, houve
participação de mais de 150 membros titulares. O evento teve como presidente o Dr. Adalberto Visco
(BA), sendo o Dr. Michael Simoni (RJ) o responsável pela Organização Científica. Inúmeros foram os
colegas brasileiros com reconhecimento nacional e internacional que contribuíram com as palestras e
trabalhos científicos do II Closed Meeting.
A Diretoria prestou apoio e esteve presente ao VIII Congresso Norte Nordeste de Ombro e Cotovelo, que
teve como presidente o Dr. Luis Alfredo Gomes Vieira, realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2011 na
cidade de Salvador. O apoio não poderia ser diferente, uma vez que esta é a Regional mais atuante da
SBCOC. O programa científico mostrou alto nível nas apresentações e discussões, graças à eficiência da
Comissão Cientifica presidida por Rogério Barros.
Houve total participação da Diretoria e de membros da SBCOC no 23° Congresso Europeu de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo, realizado em Lyon, na França, de 14 a 17 de setembro de 2011. A delegação
brasileira foi a segunda mais numerosa do evento, totalizando cerca de 90 integrantes. Nesta ocasião, o
Dr. Osvandré Lech apresentou a “Presidential Guest Lecture” com o tema “A longa e tortuosa estrada da
cirurgia de ombro e cotovelo na América do Sul”. No evento, o presidente e seu vice foram convidados
para entregarem placas de homenagem ao presidente do congresso, Dr. Gilles Walch, e ao presidente
de honra, Dr. Pascal Boileau. Com a participação de cerca de 1.150 cirurgiões de ombro e cotovelo do
mundo todo, o congresso primou pela excelência científica de suas palestras e discussões.
A diretoria promoveu Cursos de Patologias do Ombro e Cotovelo durante a realização do 43º CBOT, em
2011, sediado na cidade de São Paulo. Os Cursos obtiveram grande êxito, demarcado pela expressiva
presença de 150 participantes em cada curso, e pela qualidade dos palestrantes. Com mais de 800 participantes, o Dia da Especialidade, realizado no mesmo Congresso, ficou marcado pelo grande sucesso
dos temas escolhidos e dos palestrantes convidados às cinco Mesas Redondas Modernas, evidenciando
o engrandecimento e a importância de nossa especialidade dentro da SBOT.
Por fim, como presidente da Diretoria desta gestão, quero agradecer a colaboração de todos os seus
membros, e em especial ao Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto, meu interlocutor de todas as horas.
Nelson Ravaglia de Oliveira

Futebol durante o Closed Meeting, na
Bahia, em 2011. Em pé, Lucas Ramadan
(BA), Marcos Rassi (GO), Eduardo
Malavolta (SP), Murilo Cunha (BA),
Rafael Gusmão (BA), Marcos Coutinho,
Marcelo Lemos (SC), Ricardo Cabral (BA).
Agachados, Carlos Sant’Anna Filho (BA),
Raimundo Lisboa (BA), Arnaldo Amado
Ferreira Neto (SP), Nelson Ravaglia (PR)
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Arildo Eustáquio Paim
Gestão: 2012
Fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) no ano de 2012,
eleito em Assembleia Geral Ordinária de 2011 e empossado em janeiro de 2012. Minha diretoria foi
composta dos colegas: Arnaldo Amado Ferreira Neto, Geraldo Motta, Glauco Manso, Alberto N. Miyazaki
e Fábio Dal Molin. A nossa meta principal foi dar continuidade e finalizar os projetos iniciados anteriormente em outras gestões e que não tiveram tempo hábil para os seus términos.
Foram duas grandes reformas de alteração do estatuto da SBCOC no ano de 2012. A primeira foi proposta pelo então presidente Dr. Nelson Ravaglia, em 2011. Após receber sugestões da sociedade, foi
aprimorada, atualizada e aperfeiçoada de acordo com as necessidades da SBCOC e foi aprovada na
assembleia durante o Congresso Brasileiro de Ombro e Cotovelo (CBOC) em Foz de Iguaçu. Foram
oficializadas todas as normas e critérios existentes e que não estavam em nenhum registro. A segunda
alteração estatutária proposta pela diretoria de 2012 consistiu na criação das Comissões de Ensino e
Treinamento, de Educação Continuada, Pesquisa e Publicação, Divulgação e Marketing. Com a aprovação dessas mudanças na assembleia durante o CBOT de 2012, em Salvador, ficou demonstrada a confiança que a sociedade teve com diretoria. Após essa aprovação, o novo estatuto pôde ser considerado
bastante atual e já pôde ser consultado através do site da SBCOC.
O contrato com a Webtv, também iniciado pelo Dr. Carrera, foi assinado após passar por várias reuniões
com o nosso advogado e o Sr. Giusti. O novo site da SBCOC foi considerado um dos mais modernos da
SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia). Convidei o colega Dr. Marco Antonio de Castro Veado para ser o editor do jornal do Ombro e Cotovelo. Ele aceitou e, com muito profissionalismo,
trabalhou muito bem nas quatro edições de 2012 seguindo os mesmos cuidados de controle de gasto.
Eu agradeço todo o grupo editorial: a jornalista Ana, o editor e seus colaboradores.
A nona edição do CBOC foi realizada no hotel Bourbon em Foz do Iguaçu no período de 14 a 16 de junho
de 2012. Houve presença recorde de 680 ortopedistas cirurgiões de ombro e participação de dois convidados americanos, um holandês e um argentino, além dos expoentes nacionais. O congresso promoveu
cursos, mesas redondas e 58 temas livres e postes. A parte científica ocupou as manhãs, ficando o resto do
dia livre para um congraçamento dos congressistas e familiares. O sucesso do evento foi notório e responsabilizo por isto o presidente que indiquei, Marco Antonio de Castro Veado, e o tesoureiro, Ildeu Almeida.
Além disso, obteve um excelente lucro e com um saldo financeiro para a sociedade como nunca visto.
Os quatro grandes cursos itinerantes e simpósios realizados em 2012 demonstraram a capacidade de
integração de seus organizadores. Devido ao baixo caixa da sociedade no início do ano, e atendendo
ao meu pedido, todos os cursos foram realizados com recursos próprios das regionais. Fiz questão de
participar de todos eles. Comprovei o alto nível científico dos palestrantes, com presença maciça da
sociedade. Os cursos e simpósios foram:
1- Primeiro Curso Teórico-Prático de Artroscopia de Ombro da Regional Centro-Oeste da SCBOC, realizado em Goiânia, nos dias 3 e 4 de agosto. Coordenadores: Dr. Jaime Guiotti e Dr. Sandro Reginaldo.
2- Controvérsias em Cirurgia do Ombro e Trauma da SBCOC, realizado em Passo Fundo nos dias 31 de
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agosto a 1º de setembro. Coordenadores: Dr. Osvandré Lech e Dr. Paulo Piluski.
3- Primeiro Simpósio de Ombro e Cotovelo do Cone Sul da SBCOC, realizado em Curitiba nos dias 21 e
22 de setembro. Coordenadores: Dr. Paulo Sérgio Santos e Carlos Henrique Ramos.
4- Simpósio Regional de Cirurgia de Ombro da SBCOC, realizado em Belo Horizonte nos dias 7 e 8 de
dezembro sob a coordenação do Dr. Glaydson Gomes Godinho.
O Curso Pré-Congresso que ocorreu durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
(CBOT) em Salvador foi também um grande sucesso pelo nível científico das apresentações e pela participação de um número expressivo de sócios.
Houve uma mudança positiva da nossa situação financeira de fim de ano, como foi mostrado pelo Dr.
Alberto Miyazaki durante a assembleia ordinária em Salvador. Isto se deveu a um melhor controle dos
gastos, ao saldo positivo do CBOC de 2012, à realização dos cursos itinerantes sem qualquer ônus para
a Sociedade e a um melhor controle do pagamento das anuidades dos inadimplentes.
No ano de 2012, mesmo sendo uma única chapa, a eleição da diretoria de 2013 foi realizada dentro
das normas estatutárias da sociedade. Pela primeira vez, foi feita através de votação com urna, apuração
pela comissão apuradora e anunciado o resultado na assembleia durante o CBOT 2012.
Fiquei muito feliz e honrado por ter representado a SBCOC no fórum da SBOT no Rio de Janeiro e
no congresso da Academia Americana de Ortopedia em São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos),
onde fui homenageado. Agradeço toda a minha diretoria e a todos os colegas que participaram direta
e indiretamente para que o ano de 2012 fosse tão promissor como foi.
Um abraço a todos.
Arildo Eustáquio Paim

Arildo Paim, presidente da SBCOC
2012, representando a entidade
durante o Congresso da Academia
Americana em San Francisco

Apuração dos votos da eleição para diretoria
da SBCOC de 2013, durante o CBOT de 2012
em Salvador: Michael Simoni, Jaime Guiotti
e a secretária Tamiris
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Arnaldo Amado Ferreira Neto
Gestão: 2013
No seu III Closed Meeting, a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), nascida
em 1988 Comitê de Ombro e Cotovelo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (COC-SBOT), celebra, com muito orgulho, o 25o aniversário da sua fundação, tendo cumprido, com valor e
empenho, o importante papel a que se comprometeu naqueles tempos: congregar os cirurgiões de
ombro e cotovelo do país numa grande família, difundir e aprimorar a cirurgia do ombro e cotovelo
no Brasil. A SBCOC cresceu muito e mudanças foram inevitáveis, tanto do ponto de vista científico
como do administrativo e associativo. Hoje congrega mais de 800 associados e pode ser considerada
uma das maiores sociedades de subespecialidade na ortopedia brasileira. Dessa forma, a minha
diretoria, a 19a da SBCOC, que é composta por Geraldo Rocha Motta (vice-presidente), Glauco Manso
(primeiro secretário), Alberto Naoki Miyazaki (segundo secretário), Fábio Farina Dal Molin (primeiro tesoureiro) e Ildeu Afonso de Almeida Filho (segundo tesoureiro), considerou a necessidade de
mudanças na área administrativa, no processo participativo de nossos sócios e no campo científico.
Salientamos que essas mudanças devem passar, democraticamente, por discussão e aprovação pelos membros da nossa sociedade.
Começamos este ano inicialmente com o levantamento e atualização do cadastro dos associados e depois
com a instalação das seguintes comissões permanentes: Comissão de Educação Continuada e Pesquisa (CECP), Comissão de Ensino e Treinamento (CET) e Comissão de Publicação Divulgação e Marketing
(CPDM). As comissões estão trabalhando intensamente e já podemos sentir os frutos da sua atividade.
A CECP, presidida por Maria Isabel Pozzi Guerra com seus companheiros Jair Simmer Filho e Rogério
Meira Barros, tem como função organizar o programa de educação continuada, bem como o planejamento de eventos. Neste primeiro semestre, iniciamos as aulas on line em nosso portal e também,
com muito sucesso, dois cursos presenciais realizados em Manaus e em Recife. No segundo semestre,
programaremos mais dois cursos presenciais e também participaremos do programa de aulas on line
da CEC da SBOT para ortopedistas gerais do Brasil, bem como dos seus cursos presenciais.
A CET, presidida pelo Joel Murachovsky com seus membros Carlos Henrique Ramos e Marcio Theo
Cohen, tem como objetivo planejar e executar nosso plano de ensino e treinamento. A SBCOC possui
25 serviços de treinamento em cirurgia do ombro e cotovelo com a capacidade de formar de 65 a 70
novos especialistas por ano. É um número expressivo e devemos estar atentos para a qualidade desta
formação que deve ser cuidadosamente programada. Iniciamos ainda este ano o levantamento sobre
o funcionamento dos serviços credenciados. Esses dados serão apresentados aos associados para discussão dos melhores caminhos a serem seguidos.
A CPDM, composta pelo editor do Jornal da SBCOC, Jaime Guiotti Filho, e pelo editor do portal, Adriano
Marquetto, é responsável pela divulgação de assuntos gerais e científicos, tanto em nosso jornal como
no portal na internet. O nosso jornal, um excelente meio de veiculação de notícias de nossa sociedade,
foi idealizado pelo incansável Osvandré Lech, que foi seu editor por longo tempo, desde a sua criação.
De 2010 a 2012, esteve sob o comando de Marco Antônio de Castro Veado e, no corrente ano, tem Jaime Guiotti Filho como seu editor. Outra novidade é a indicação de um editor para portal da SBCOC na
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internet. O portal é uma plataforma interativa onde o associado pode, on line, atualizar o seu cadastro,
fazer o pagamento da anuidade a inscrição e pagamento de cursos e congressos. O mais importante,
entretanto, é propiciar atualização científica permanente. Já iniciamos neste ano, graças ao importante
papel do seu editor, novas aulas de atualização, além de proveitosas discussões de casos clínicos.
A SBCOC também teve participação no International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (ICSES
2013) no mês de abril, na cidade de Nagoya, no Japão. Foram seis temas livres e quatro pôsteres apresentados. Também tivemos destaque no Special Lecture – History of Shoulder and Elbow Surgery on
Each Continent of The World, com a ilustrativa palestra do Osvandré Lech sobre a História da Cirurgia do
Ombro e Cotovelo na América Latina. Na parte política do congresso, destacamos a repercussão da carta
que enviei ao International Board of Shoulder and Elbow Surgery (IBSES) manifestando o nosso desapontamento por não serem os cirurgiões brasileiros e demais colegas latino-americanos convidados a
participar do programa científico do congresso. Essa atitude gerou manifestações em nosso apoio na
reunião do Board, não só por parte de vários delegados de outros países, como também do seu próprio
presidente, Louis Bigliani. A SBCOC está e, tenho certeza sempre estará alerta honrando sua posição
no cenário mundial da cirurgia do ombro e cotovelo, estimulando sua produção científica e concitando
seus membros a participar de eventos internacionais.
No cumprimento da sua missão a SBCOC não se esqueceu de promover o congraçamento dos seus
membros e eu, agora, nesse encontro científico que focaliza o atual “Estado da Arte da Cirurgia do
Ombro e Cotovelo”, e jubilosamente comemora sua fundação, conclamo todos a não deixarem morrer
os nobres princípios que nortearam a sua criação. A história da SBCOC está sendo contada, pelo depoimento dos seus ex-presidentes, neste livro comemorativo que todos receberão.
Estamos na metade do ano e muito trabalho se tem pela frente, mas nós prometemos finalizá-lo com
chave de ouro no “Dia da Especialidade da SBCOC” em Curitiba, no 45o CBOT.
Em nome da Diretoria 2013 agradecemos a vocês, que prestigiam com imprescindível apoio a sua
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo.
Arnaldo Amado Ferreira Neto

Arnaldo Amado Ferreira Filho e
Neto: duas gerações dedicadas à
cirurgia do ombro no Brasil
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Os serviços de treinamento

Hospital Santa Izabel da Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Salvador (BA)
Chefe do serviço em 2013: Rogério Meira Barros
O Hospital Santa Isabel, fundado em 30 de julho de 1893, ocupa uma área total de mais de 39 mil
metros quadrados, sendo 29.900 de área construída. Sua capacidade é de 525 leitos, 60% destinados
a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e 40% a usuários de convênios, planos de saúde e particulares. Deste número, 75 são de terapia intensiva e semi-intensiva, além dos leitos de observação
nas Unidades de Emergência. Seu quadro de pessoal é formado por 75 médicos contratados, 1.160
profissionais de assistência, 276 de apoio e 400 na área administrativa. É relevante ainda o seu papel
na área do ensino médico, através de um importante programa de internato e residência para os alunos
da Escola Bahiana de Medicina.
No ano de 1988, a equipe de ortopedia credenciou a Residência Integrada Baiana de Ortopedia e
Traumatologia. Desde então, o serviço de ortopedia do hospital veio se desenvolvendo, até chegar na
estrutura que hoje é chefiada por Dr. Flavio Santana e tendo como coordenador da Residência, Dr. Marcos Almeida Matos. Hoje o serviço tem 28 preceptores e 22 residentes, entre R1, R2, R3 e R4 nas áreas
de quadril, ombro, joelho e coluna.
A cirurgia de ombro vem sendo realizada nesta estrutura desde o ano 2000 por Dr. Carlos Sebastião
Barbosa e Dr. Rogério Meira Barros. Em 2010, o Dr. Roberto Barreto Maia veio agregar os ensinamentos da escola francesa ao grupo. Em nosso serviço, são realizados procedimentos nas mais variadas
doenças que acometem o ombro e cotovelo, como as fraturas, as artroplastias convencional e reversa
de ombro, prótese de cotovelo, artroscopias para lesões do manguito rotador e tratamento de instabilidade de ombro por artroscopia e por via aberta, a depender da indicação. Nosso hospital é de alta
complexidade, contando com serviços que desenvolvem pesquisa e que complementam a ortopedia,
sendo referência no tratamento do paciente idoso.
Vários trabalhos foram apresentados em forma de tema livre no Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e também no International
Congress of Shoulder and Elbow. Também algumas pesquisas foram publicadas em revistas nacionais
e internacionais.
Diante da história que tem sido desenvolvida dentro da cirurgia de ombro, o Hospital Santa Isabel, em
2012, foi credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo para o treinamento
na área. O primeiro R4 em cirurgia de ombro e cotovelo iniciou neste ano de 2013.
Rogério Meira Barros
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Equipe de cirurgia do ombro e cotovelo do Hospital Santa Isabel (BA)

Fachada do Hospital Santa Isabel (BA)
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Os serviços de treinamento

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG)
Goiânia (GO)
Chefe do serviço em 2013: Sandro da Silva Reginaldo
O Serviço de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) comemorou em 2012 seus 25 anos de funcionamento. Suas
atividades se iniciaram quando Ruy Rocha retornou de São Paulo em 1987, após um período de estágio no Hospital das Clínicas de São Paulo com o Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, considerado um
dos “Pais da Cirurgia do Ombro” em nosso país. Ruy já havia feito residência médica em 1979-80, no
Departamento de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da UFG, sob
supervisão do memorável Geraldo Pedra. O ambulatório de ombro e cotovelo do HC-UFG foi um dos
primeiros a serem estruturados no país e o primeiro no Estado de Goiás, e Ruy Rocha um dos pioneiros
da especialidade, inclusive sendo um dos 24 fundadores do Comitê de Ombro e Cotovelo durante o
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), em Brasília no ano de 1988.
Ruy Rocha de Macedo foi chefe do Serviço de Cirurgia de Ombro e Cotovelo até 2004, quando, por escassez de tempo, repassou o cargo para o seu discípulo Sandro da Silva Reginaldo, atual chefe. Este concluiu
o curso de Medicina em 1993, também pela UFG. Em 94, ingressou na residência do HC-UFG, onde esteve
até janeiro de 1997. Sempre incentivado por Ruy Rocha, Sandro Reginaldo foi, no mesmo ano, para a
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo fazer um estágio coordenado por Sérgio Checchia. Durante 1998,
ficou como estagiário do Serviço e, imediatamente após, foi convidado por Ruy Rocha a permanecer como
membro da equipe de Ombro e Cotovelo do HC/UFG. Um dos motivos que levou Sandro Reginaldo a fazer
parte do grupo foi a estruturação do Serviço de Artroscopia de Ombro, o primeiro no Estado. Em 2001,
Sandro concluiu seu Mestrado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
A personalidade de Ruy Rocha de Macedo determinou a consolidação do Serviço de Cirurgia de Ombro e
Cotovelo do HC-UFG. Aliás, mesmo não sendo o chefe do serviço, Ruy não se afastou do ambulatório de
ortopedia e das discussões acerca do grupo. Atualmente, além de Ruy Rocha de Macedo e Sandro da Silva
Reginaldo, fazem parte da equipe Jaime Guiotti Filho, Leonardo Vieira Santos Moraes e Marcelo Quitero.
No ano de 2000, o HC abriu as portas para novos estagiários que tinham interesse na subespecialidade. O fato favoreceu a estruturação do grupo, que passou a realizar um número mais significativo
de cirurgias de ombro e cotovelo. Em 2009, o Serviço de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do HC-UFG foi
oficialmente credenciado junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (SBCOC) para
treinamento de ortopedistas nesta subespecialidade. Com isso, o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás passou a ser o primeiro e único hospital público universitário do Centro-Oeste credenciado a treinar especialistas em cirurgia de ombro e cotovelo.
Nos últimos 10 anos passaram pelo Serviço de Ombro os seguintes estagiários: Eduardo Alves Teixeira, Marcelo Quitero Rosenzweig, Kleverson Rodrigues Pinheiro, Rogério de Andrade Amaral, Frederico
Rodrigues da Cunha, Lauro Alessandro Queiroz Santana, Pedro Ricardo de Medeiros Júnior, Rômulo
Godinho Zeringota, Filipe Barbosa Cavalcante, Emílio Luiz Martins Rodrigues Filho, Thiago Barbosa Caixeta e Alberto Pires Filho.
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Os 25 anos do Grupo foram comemorados com um jantar de confraternização dia 19 de outubro de
2012 em Goiânia, com as ilustres presenças do Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho e de seu filho Arnaldo
Neto, além de todos os membros da equipe, dos ex e atuais R4 e convidados especiais. Na ocasião,
foram feitas homenagens especiais ao fundador do Grupo, Ruy Rocha, e seu Professor Arnaldo Amado
Ferreira Filho. A este foi entregue uma placa com os dizeres:
“Ao Professor Arnaldo Amado Ferreira Filho, Pai da Cirurgia de Ombro no Brasil
A homenagem e reconhecimento do Grupo de Ombro e Cotovelo do HC-FM-UFG a um dos grandes
responsáveis pelos nossos 25 anos de atividades.
Obrigado, Professor Arnaldo, que, como excelente Pai, nunca se esquece de “lamber suas crias”.
Goiânia, 19 de outubro de 2012
Ruy Rocha, Sandro Reginaldo, Jaime Guiotti Filho, Leonardo Moraes e Marcelo Quitero”
Sandro da Silva Reginaldo
Primeira Reunião do Membro Superior da SBOT-GO realizada em 1999 e em atividade
ininterrupta até hoje. Esta reunião foi idealizada pelo Grupo de Ombro e Cotovelo do HC-UFG.
Na foto, Sandro Reginaldo, Paulo Sérgio Queiroz, Mario Kuwae, Ruy Rocha e Jaime Guiotti Filho

Ruy Rocha com
Geraldo Pedra
em 1980

Prof. Arnaldo e o presidente da SBCOC, Dr. Arnaldo Neto, foram
os convidados de honra do Jantar de 25 anos do Grupo. Na
foto, Leonardo Moraes, Marcelo Quitero, Ruy Rocha, Dr. Arnaldo
Filho, Jaime Guiotti Filho, Arnaldo Neto e Sandro Reginaldo

89

Os serviços de treinamento

Instituto Ortopédico de Goiânia
Goiânia (GO)
Chefe do serviço em 2013: Jaime Guiotti Filho
Nosso serviço de treinamento em cirurgia de ombro e cotovelo começou a funcionar em 2000, juntamente com a Residência em Ortopedia e Traumatologia do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).
O funcionamento é no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), entidade fundada em 1967, que conta
com serviço de diagnóstico por imagem, inclusive ressonância nuclear magnética, serviço de unidade
de terapia intensiva (UTI), residência médica em Ortopedia e Traumatologia, residência em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem, em conjunto com o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique
Santillo (CRER). O serviço conta com um pronto-socorro de trauma durante 24 horas, de onde são encaminhadas as fraturas para o grupo de ombro e cotovelo.
O serviço tem grande importância regional, pois somos pioneiros e, até 2009, em toda região Centro-Oeste existia somente o nosso serviço como credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC). O serviço de ombro e cotovelo do IOG existe desde 1990, quando fizemos
nosso treinamento com Dr. Arnaldo A. Ferreira Filho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Há 20 anos temos contribuído para o desenvolvimento
da cirurgia de ombro e cotovelo em toda região. Os médicos treinados aqui são de diversas regiões,
predominando, porém, da região Centro-Oeste.
Atualmente, eu sou o coordenador do serviço e conto com quatro assistentes: Antônio Carlos W. Borges,
Marcelo de C. Leite, Adriano J. Milazzo e Alvino Francisco Neto, que é responsável pela parte de cotovelo.
O programa consiste em aulas teóricas, sendo, no primeiro semestre, a parte de ortopedia e, no segundo semestre, a parte de trauma. O programa prático consta de cirurgias e atividades ambulatoriais. A
atividade contempla cirurgias artroscópicas e cirurgias abertas. O programa semanal consiste em:
- Atividades pela manhã: cirurgias às segundas, terças e quintas-feiras e ambulatório às quartas e
sextas-feiras.
- Atividades no período da tarde: cirurgias às segundas, quartas, quintas e sextas- feiras e ambulatório
na terça- feira.
Outras atividades em conjunto com os residentes de ortopedia e traumatologia do IOG:
- Clube de revista na sexta-feira, das 07:00 h às 08:00 h.
- Apresentação de casos operados na segunda-feira, das 18:30 h às 20:00 h.
- As aulas teóricas, quando são ministradas, ocorrem no horário de 07:00 h às 08:00 h da manhã.
O treinamento é de um ano, conforme normas da SBCOC. A escolha do candidato é feita através de
currículo e entrevista.
O serviço oferece uma vaga para cada período de treinamento, e os seguintes ortopedistas já passaram
pelo nosso serviço:
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Dr. Antônio Carlos W. Borges
Dr. Hugo Alexandre G. Loyola
Dr. Gabriel Neves Jorge
Dr. Diogo Mesquita Rebouças
Dr. Marcelo de Carvalho Leite
Dr. Fabrício Guimarães Prudente
Dra. Renata Fátima de Oliveira Siqueira
Dr. Fernando Landim Prudente
Dr. Marco Antônio Martins Balbuino
Dr. Giuliano Oliveira Freire
Dr. Franco Schineider Andrade Marques.
Gostaria de salientar que, em 2002, quando era presidente da SBCOC, iniciamos um protocolo para
normatização dos serviços interessados no treinamento em cirurgia de ombro e cotovelo, por entender
que precisávamos ter um controle deste treinamento, qualificando melhor aqueles médicos ortopedistas interessados neste aprimoramento. A partir dessa nossa preocupação, outros colegas presidentes
que nos sucederam criaram novos critérios que, somados ao iniciais, deram uma credibilidade maior
ao especialista em ombro e cotovelo.
Jaime Guiotti Filho

Dr. Marcelo C. Leite, Dra. Renata de Fátima O. Siqueira (R4, 2009), Dr. Jaime Guiotti Filho, Dr. Antônio Carlos W. Borges
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Os serviços de treinamento

Hospital Madre Teresa (HMT)
Belo Horizonte (MG)
Chefe do serviço em 2013: Ronaldo Percopi de Andrade
Inicialmente a especialização tinha uma abrangência maior, pois minha formação primária em Cirurgia da
Mão fez com que a transição da formação em cirurgia do membro superior fosse gradualmente se transformando em uma especialização específica em Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Eu acreditava, e ainda acredito,
que uma formação básica em Cirurgia da Mão seja muito importante para o Cirurgião do Ombro e Cotovelo.
A partir dessa convicção, o primeiro especializando teve esta formação mais ampla, pois na época havia um
volume significativo de Cirurgia da Mão: Dr. Mário Roberto Chaves Correa Filho – filho de um eminente ortopedista das Minas Gerais – pode ser considerado um dos precursores da Cirurgia do Ombro em nosso estado.
Sua formação teve início em 1992 e hoje permanece atuando como preceptor do Serviço.
O curso de especialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo do Hospital Madre Teresa iniciou-se em
janeiro de 1997, com uma duração prevista de 12 meses sob a coordenação e a orientação do Dr. Ronaldo Percopi de Andrade e do Dr. Mario Roberto Chaves Corrêa Filho, e teve o Dr. José Fábio Lana como
primeiro especializando.
O treinamento era realizado no próprio hospital e consistia no acompanhamento ambulatorial e cirúrgico dos orientadores. Esse formato de especialização permaneceu até 2005, quando foram aceitos
dois especializandos e, a partir dessa realidade, houve a necessidade de uma ampliação: Dr. Bruno
de Castro Queiroz assumiu como preceptor e o curso passou a englobar o Hospital dos Servidores do
Estado (IPSEMG) sob coordenação do Dr. Mário Chaves Correa Filho.
A partir de 2005, o curso passou a ter uma reunião semanal com todos os membros da Especialização,
em que os residentes ministravam uma aula sobre temas programados de ombro e cotovelo ao longo
de todo ano. Dois artigos internacionais sobre o tema da aula eram discutidos e havia também a apresentação e discussão de casos clínicos. Os artigos científicos a serem discutidos eram enviados a todos
os participantes e apresentados pelos especializandos.
Em 2007, os Drs. Lucas Braga Jacques Gonçalves, José Carlos Souza Vilela e Osmar Lucio Souza Silva foram convidados a participar como preceptores e a especialização passou-se a se chamar CECOC
(Curso de Especializaçao em Cirurgia do Ombro e Cotovelo), e sua abrangência se estendeu para o
Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves (Trauma), Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), Biocor Instituto e Hospital da Unimed-BH, em suas atividades ambulatoriais e
cirúrgicas. A partir de então, passou-se a aceitar três especializandos, sendo um deles obrigatoriamente
do Hospital Madre Teresa ou do Hospital das Clínicas da UFMG. A cada dois meses, é feita uma rotação
dos especializandos entre os serviços. Manteve-se o formato das reuniões semanais no Hospital Madre
Teresa, que passaram a ser abertas para os residentes do hospital e a todos ex-especializandos. Este
formato do CECOC se mantém até hoje, permitindo aos especializandos terem uma prática em todas
as áreas da Cirurgia do Ombro e Cotovelo (trauma, artroscopia, esporte, reconstrução) e a oportunidade
de vivenciar condutas, abordagens e particularidades de cada preceptor e de cada serviço, público e
privado, por onde eles fazem a rotação.
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Durante esse período de 1998 a 2013, foram formados 24 especializandos:
José Fábio Lana (1998), Osmar Lúcio Souza Silva (1999), Bruno de Castro Queiroz (2000), Altair Niza
(2001), Carlos Taia (2003), Lucas B. Jacques Gonçalves e Rodrigo F. Montalvo (2006), Petronnius M. Resende e José Maria Cavatte (2007), Roberto Macedo, Luiz Gustavo S. Portela e Leonardo Martins (2008),
Júlio Vasconcellos (2009), Igor Leonel e Marco Túlio Pires (2010), Bruno Fluvio, Jorge A. Silva Neto e
Glauco Barreto (2011), Danniel C. Linhares, Julio Pierin e Pedro Henrique S. Vieira (2012), Thalles Machado, Diamantino Lobo e Leonardo Guedes (2013).
O grupo é atualmente composto assim: Bruno de Castro Queiroz, José Carlos Souza Vilela, Jucas Braga Jacques Gonçalves, Mário Roberto Chaves Correa Filho, Osmar Lúcio Souza Silva, Ronaldo Percopi de Andrade.
Foram realizados quatro eventos no Hospital Madre Teresa pelo nosso grupo:
- Março 1995 - I Simpósio Internacional do Membro Superior do Hospital Madre Teresa. Convidados
internacionais: Gilles Walch (Lyon, França) e David Green (San Antonio, Estados Unidos)
- Agosto 2000 - II Simpósio Internacional do Membro Superior do Hospital Madre Teresa. Convidado
internacional: Robert Nirschl (Richmond, Estados Unidos). Convidado nacional: Dr. Osvandré Lech.
- Março 2001 - I Simpósio Internacional de Reconstrução Articular do Hospital Madre Teresa. Convidado
internacional: Kenneth Krackow (Buffalo, Estados Unidos). Convidado nacional: Dr. Sérgio Checchia.
- Agosto 2007 - III Simpósio Internacional do Membro Superior do Hospital Madre Teresa. Convidado
internacional: David Ring (Boston, Estados Unidos). Convidado nacional: Dr. Michael Simoni.
Simpósio Internacional do
Membro Superior do Hospital
Madre Teresa de Belo Horizonte,
em março de 1995: Paulo Randal,
David Green (Estados Unidos) e
Ronaldo Percopi

Reunião clínica do CECOC: preceptores, R4, exresidentes e residentes do Hospital Madre Teresa

III Simpósio Internacional de Cirurgia do Membro
Superior do Hospital Madre Teresa, em 2007
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Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
Belo Horizonte (MG)
Chefe do serviço em 2013: Marco Antonio de Castro Veado
A história deste grupo se inicia em 1989, quando Marco Antonio Castro Veado, então cirurgião de joelho em Belo Horizonte, encontra o colega e amigo Osvandré Lech em um voo da antiga Panam para
Nova York, onde ia passar uma temporada com John Insall no Hospital for Special Surgery. Assim tomou conhecimento do IV Congresso Mundial de Ombro e Cotovelo, que iria se realizar naquela semana, cujo chairman era ninguém menos que o Dr. Charles Neer. Foi quando o destino mudou de rumo
a sua vida. Além de um excelente congresso, conheceu lá o Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, Sérgio
Checchia, Nicoletti, Carrera, Zoppi e Franco, muitos deles ainda começando na Cirurgia de Ombro.
Ao retornar ao Brasil, com grande entusiasmo, iniciou uma longa série de dissecções da articulação
do ombro, realizadas em cadáver fresco, no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Assim ganhou
intimidade com a articulação que pouco conhecia na época.
Após ter passado uma temporada com o Dr. Arnaldo Amado em São Paulo e posteriormente em Nova
York, com o Dr. Bigliani, deu-se então o início do Ambulatório de Ombro e Cotovelo na Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG). Nos primeiros sete anos, realizava-se somente cirurgia
aberta, mas a partir de 1999 iniciou-se a era da artroscopia no serviço. Nessa época, já com um movimento bastante grande, começou-se a procura para treinamento de especialidade (R4). Foi convidado então para integrar a equipe o Dr. Ildeu Afonso Almeida Filho, recém-chegado de Nottingham,
na Inglaterra, após treinamento de dois anos, para compartilhar a responsabilidade de treinar esses
novos profissionais.
Atualmente são aceitos três especializandos por ano, com duração de treinamento por 12 meses, tempo mínimo exigido pela SBCOC para que o novo especialista possa exercer as suas atividades na área.
O treinamento é dividido entre a faculdade e os hospitais Mater Dei e Felício Rocho, com rodízio dos
residentes. O residente participa de dois ambulatórios semanais, um dia no consultório particular, três
dias cirúrgicos, com a realização de cirurgias artroscópicas do ombro e do cotovelo, e cirurgias abertas,
com ênfase nas artroplastias de ombro e cotovelo e nas fraturas. Além de reuniões periódicas com
aulas, discussão de casos clínicos e leitura de artigos, existe uma grande valorização na produção científica, quando ao final do período de treinamento o residente deve apresentar o seu trabalho concluído.
Para admissão dos candidatos, é fundamental a aprovação pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT), uma carta de apresentação do chefe do Serviço de Ortopedia onde ele teve a
sua formação e uma análise curricular. Até a presente data, já formamos 23 residentes, com inúmeras
publicações na Revista Brasileira de Ortopedia. Contamos também com o trabalho dos assistentes Alessandro Ulhoa, Enéas Rangel, João Paulo Leite e Bruno Teixeira.
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Grupo de Ombro e Cotovelodo serviço de treinamento da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais: em pé,
Éneas Rangel, Bruno Teixeira, Alessandro Ulhoa; sentados, Marco Antônio Castro Veado e Ildeu Afonso Almeida Filho
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Hospital Ortopédico
Belo Horizonte (MG)
Chefe do serviço em 2013: Glaydson Gomes Godinho
O Grupo de Cirurgia de Ombro do Hospital Ortopédico de Belo Horizonte iniciou suas atividades em março de 1990, imediatamente após o retorno do Dr. Glaydson Gomes Godinho de seu treinamento em Lyon/
França. Este fato marcou profundamente a história do Grupo e, por consequência, da cirurgia de ombro no
Brasil, tanto por Dr. Glaydson ter se tornado o primeiro fellow do Professor Gilles Walch, quanto pelo fato
de o nosso grupo ter dado início à prática sistemática da cirurgia artroscópica de ombro no país.
Reflexo da filosofia francesa, o Dr. Glaydson abriu espaço para o ensino de novos métodos para diagnóstico por imagens, tendo se envolvido com vários serviços de formação e treinamento de radiologistas, assim como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais envolvidos em reabilitação de ombro. Dr.
Glaydson continuou sua formação nos Estados Unidos com os Profs. Snyder (Califórnia), James Andrews
(medicina do esporte, Alabama) e com Freddie Fu e J.P. Warner (medicina do esporte, Universidade de
Pittsburgh). Em 1999, obteve título de mestrado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com
dissertação sobre a cirurgia de Latarjet, modificada por Patte. Em 2002, defendeu a tese de doutorado
sobre reparação artroscópica do manguito rotador.
Com o rápido crescimento da clínica especializada, tornou-se necessária a formação de outros fellows:
Drs. José Márcio Alves Freitas, Flávio Márcio Lago dos Santos e Flávio de Oliveira França. Todos cumpriram programas de treinamento com o Prof. Gilles Walch, firmando sempre uma ligação próxima e
referencial com a escola de Lyon. O Dr. José Márcio Alves Freitas complementou sua formação na Suíça,
orientado pelo Prof. Christian Gerber. Recentemente, Dr. Flávio França conquistou o título de Mestre
pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dissertando sobre roturas completas do manguito rotador, e já está em andamento seu doutorado.
Mantivemos, ao longo da nossa história, um sério compromisso com a qualidade técnica, ensino e pesquisa e visão humanística na prática médica. Nosso Grupo tornou-se referência dentro e fora do país, marcado
pelo grande impulso que demos à artroscopia de ombro e pela produção científica, através de centenas de
palestras, conferências e cursos dados em todas as regiões do Brasil, bem como em todos os países latinos
da América do Sul e no México. Formamos 75 especialistas ao longo dos 23 anos, sendo a quase totalidade dos especialistas do Paraguai, além de termos recebido 163 estagiários, destacando-se a presença de
todos os especialistas do Uruguai, inclusive o legendário Prof. Isaac Ivanier, que posteriormente enviou
toda sua equipe de anestesistas para receberem treinamento em nosso hospital, em anestesia de ombro.
Formamos especialistas do Chile, Equador, Venezuela, Colômbia e Portugal.
Nosso programa compreende reuniões clínicas com aulas teóricas e discussão de casos com participação dos radiologistas e anestesistas do grupo às terças-feiras; clube de revista com apresentação e discussão de artigos de atualização às quintas e, durante as manhãs dos sábados, durante quatro horas, há
treinamento de artroscopia no laboratório. Ao médico em treinamento é dada a possibilidade de acompanhar e discutir os exames radiográficos e de ressonância magnética com os radiologistas do serviço.
Este é um dos pontos fortes na formação, que tem presença constante desses profissionais, inclusive
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compartilhando a produção de artigos, palestras e investigando constantemente novas possibilidades
em imagens de ombro. Os residentes frequentam ambulatório, consultório particular e progressivamente são orientados em cirurgias até que, ao final do período de treinamento, se tornam capazes de
realizar completamente os principais procedimentos de cirurgia de ombro: manguito rotador aberto e
fechado, artroplastias, fraturas e instabilidades. Por esses critérios, além do envio de pelo menos dois
artigos por ano para publicação na RBO (Revista Brasileira de Ortopedia), avaliamos a capacitação ao
certificado de especialista. O raio de ação do grupo tem aumentado e atualmente, além dos hospitais
Ortopédico, Lifecenter e Belo Horizonte, também incorporamos o atendimento cirúrgico nos hospitais
Vera Cruz e Belvedere, significando um volume de 70 a 80 procedimentos/mês.
Os candidatos ao programa de especialização são escolhidos através de concurso público, constando de prova
de múltipla escolha, teste de conhecimento prático básico de artroscopia, informática e língua inglesa, além
de entrevista e análise de currículo. São oferecidas cinco vagas anualmente. Para visitas e estágios de curta
duração, também são oferecidas vagas durante todo o ano, bastando para isto a solicitação do candidato.
Entre 4 e 6 de dezembro de 2003 o grupo organizou um evento marcante, quando apresentou uma
técnica original de treinamento em artroscopia de ombro, utilizando modelo animal. Evento muito
aplaudido inclusive pelo convidado oficial, Professor Jeffrey Abrahms e pelos 170 participantes do Brasil e de vários países da América do Sul. O modelo é hoje muito utilizado e continua sendo o único não
sintético a substituir o cadáver em treinamentos.
Estamos nos preparando para celebrar nossas Bodas de Prata em 2015, com convites já aceitos de
participação dos Profs. Gilles Walch e J.P. Warner em evento que pretendemos ser marcante. Teremos,
possivelmente, também a presença do Prof. Burkhart. No mesmo evento, marcaremos a entrada dos
dois novos membros do corpo de cirurgiões do Grupo: André e Pedro Godinho, ambos filhos do Dr.
Glaydson Gomes Godinho... porque os sonhos continuarão!

Residentes (de pé) do grupo de ombro ortopédico/BH 2012-2013.
Da esquerda para a direita:
João Pedro Zambrano Wageck, Marcos Knoll Barros, Alan Aragão, André Couto Godinho, Rafael Patrocínio, Danilo Resende, Guilherme Sellos, Alexandre
Prandini, Sarah Fortes Portela e Lucas Russo Maia.
Sentados: José Márcio Alves Freitas, Glaydson Gomes Godinho, Flávio Lago, Flávio Oliveira França
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Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
Belo Horizonte (MG)
Chefe do serviço em 2013: Arildo Eustáquio Paim
O grupo de Cirurgia do Ombro e Cotovelo da Santa Casa de Belo Horizonte começou a ser estruturado
em 1993, quando Dr. Euler José Viana de Carvalho me convidou para organizá-lo. Eu então comecei
a me preocupar em melhorar os meus conhecimentos na área, através de cursos e estágios. Após o
grande investimento pessoal e profissional, senti que estava em condições de transmitir aos colegas
iniciantes o aprendizado. Em 1997, a Santa Casa de Belo Horizonte ganhou o seu primeiro residente
do Serviço de Ombro e Cotovelo: Alessandro Paim, meu sobrinho, que até hoje, é meu braço direito.
Atualmente coordeno o Grupo de Cirurgia do Ombro e Cotovelo da Santa Casa, que é credenciado pela
Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) e tem outros três integrantes: Alessandro Paim, João Paulo Bezerra Leite e João Garcia de Azevedo Neto. Hoje o grupo já treinou 28 cirurgiões
de ombro e cotovelo que estão espalhados entre o Brasil, Colômbia e Bolívia.
O grupo trabalha em dois grandes e importantes hospitais de Belo Horizonte: a Santa Casa, que conta
com 1.000 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Ministério da Saúde, e o hospital Mater Dei,
com pacientes particulares e por convênios. O atendimento aos pacientes de cirurgia de ombro e cotovelo ocorre no Ambulatório Geral do CEM (Centro de Especialidade Médica do SUS) e chega a um total
de 240 consultas mensais.
Todos os residentes têm atividades de atendimento ambulatorial e cirurgias abertas tradicionais e por
vídeo-artroscopia. O programa de residência do quarto ano dura um ano e consiste em aulas teóricas
durante todas as manhãs de sextas-feiras, ministradas pelos residentes e preceptores gabaritados em
doenças do ombro e cotovelo. O programa conta também com a presença de vários professores convidados de outros serviços de Belo Horizonte e de outras cidades. Os residentes cumprem o programa
teórico-prático durante 12 meses, que é o requisito básico para a obtenção do título de especialista pela
SBCOC.
Toda a equipe tem obrigação de participar de todos os congressos da nossa sociedade, além de enviar
trabalhos científicos. Participamos dos últimos anos também de encontros em outros países, como os
da Academia Americana nos Estados Unidos, do Mundial na Bahia e Escócia e do Congresso Europeu de
Ombro na França. Recentemente fomos ao Curso de Cirurgia de Ombro na cidade de Annecy, na França.
Para comemorar os 15 anos de existência, o grupo ofereceu um jantar de confraternização aos colegas
ex-residentes e companheiras (total de 51 convidados) durante o Congresso de Brasileiro de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo de 2012, em Foz de Iguaçu.
Para concorrer a uma vaga na residência do quarto ano, o médico deve ser membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), enviar carta de apresentação e currículo, ter conhecimento
da língua inglesa e ser submetido a uma entrevista com o grupo.
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Grupo de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo
da Santa Casa de
Belo Horizonte:
João Garcia, Arildo
Paim, João Paulo e
Alessandro Paim

Aulas teóricas do Grupo de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo da Santa Casa de
Belo Horizonte

Reunião dos preceptores do
Grupo de Cirurgia do Ombro
e Cotovelo da Santa Casa
de BH com os residentes do
quarto ano de 2013: Arildo
Paim, Rafael Hara, Lucas
Mantovani, João Paulo,
Pedro Ivo e Sabrina Nunes

Encontro dos ex-residentes
do quarto ano de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo da
Santa Casa de BH, durante
o Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia de
2012 em Foz de Iguaçu
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Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)
Recife (PE)
Chefe do serviço em 2013: Saulo Monteiro dos Santos
O Serviço de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco foi credenciado em 2002, na gestão do Dr. Jaime Guiotti Filho como presidente da SBCOC (Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo). Mas o interesse por essa nova subespecialidade em
Pernambuco começou em 1996, quando o Prof. Saulo Monteiro concluiu o curso de Doutorado na Escola
Paulista de Medicina com o Prof. Dr. Sérgio Nicoletti, um dos fundadores da SBCOC. Durante o aperfeiçoamento, teve oportunidade de participar das atividades ambulatoriais e cirúrgicas do Hospital São Paulo da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), serviço do renomado Prof. Dr. José Laredo Filho.
Retornando ao Recife, o Prof. Saulo convidou o ortopedista Tulio Vinicius para participar da equipe e
ambos viajaram, em 1998, para a Universidade da Califórnia, San Diego, nos Estados Unidos, a fim de
acompanhar o Prof. Dr. James C. Erch. Nesse serviço, tiveram a oportunidade de participar de reuniões
científicas, laboratórios de habilidades artroscópicas e de cirurgias. O colega e eterno amigo Tulio nos
deixou precocemente, mas o seu entusiasmo, sabedoria e perseverança contribuíram para a implantação da nossa residência médica.
Em 1999, passaram a fazer parte da equipe o Dr. Rinaldo Lucena e o Dr. Oyama Arruda Júnior, que
realizaram respectivamente estágios em Belo Horizonte, com o Dr. Glaydson Godinho, e em São Paulo,
com o Prof. Dr. Sérgio Checchia. Nesse mesmo ano, ingressou na equipe o Dr. Flávio Leal que integrou
o Serviço de Ombro e Cotovelo da Santa Casa de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio Checchia. Mais recentemente, foram convidados para fazer parte do grupo os Drs. Ricardo Barreto Monteiro
dos Santos e Cleber Maciel, que concluíram a especialização em Belo Horizonte com os Drs. Glaydson
Godinho e José Márcio de Freitas. Portanto, a equipe atual é assim constituída: Prof. Dr. Saulo Monteiro,
Dr. Flávio Leal, Dr. Ricardo B. M. Santos, Dr. Rinaldo Lucena e Dr. Cleber Maciel.
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco é um serviço universitário com residência médica credenciada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e também
pela SBCOC. Os médicos em treinamento são orientados por membros titulares credenciados pela SBCOC para realizar procedimentos artroscópicos e cirurgias do ombro e cotovelo.
São oferecidas duas vagas de treinamento por ano, na especialidade de ombro e cotovelo, e a
seleção dos candidatos é feita após aprovação em concurso, com provas de títulos, escrita e de
habilidades. Os residentes selecionados (R4) frequentam o ambulatório semanal exclusivo da
especialidade e participam das atividades não apenas no Hospital das Clínicas (UFPE) como também em outros serviços conveniados, com a participação dos membros da equipe. Em média são
realizadas 25 cirurgias por mês, sendo o Hospital das Clínicas (UFPE) o único em Pernambuco a
realizar procedimentos artroscópicos na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Para receber o
certificado de conclusão do treinamento, é obrigatória a apresentação de um trabalho científico
para publicação na Revista Brasileira de Ortopedia (RBO). Até a presente data, oito ortopedistas
concluíram o treinamento em nosso Serviço.
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A cirurgia do ombro e cotovelo vem despertando o interesse dos ortopedistas de nossa região, e bianualmente são realizados cursos de atualização durante o Congresso Norte e Nordeste, com a participação
de renomados palestrantes nacionais e internacionais.

Dr. Ricardo Barreto Monteiro dos Santos, Dr. Flávio
Leal, Prof. Dr. Saulo Monteiro dos Santos e Dr. Avraham
Machado Costa Ferreira (R4)

Treinamento em ombro e cotovelo no
Hospital das Clínicas da Universidade
Federal do Pernambuco

Equipe de ombro e
cotovelo do Hospital das
Clínicas da Universidade
Federal do Pernambuco

101

Os serviços de treinamento

Hospital Universitário Cajuru
Curitiba (PR)
Chefe do serviço em 2013: Mauro José Superti
Desde 1994, mantemos um ambulatório específico e dias selecionados para a Cirurgia do Ombro e
Cotovelo, mas a partir de 2006, com os Drs. Salim Mussi Filho e Fábio Alexandre Martynetz, iniciou
a estruturação deste Grupo. Este Grupo passou a existir, oficialmente, a partir de dezembro de 2012,
com o credenciamento, obtido através da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo
(SBCOC), tendo como médico responsável o Dr. Mauro Superti e médicos assistentes os Drs. Salim
e Fábio Alexandre.
A partir de 2013, abrimos duas vagas de especialização, ambas preenchidas, sendo uma vaga por semestre a partir do próximo ano (março e setembro).
Nosso volume ambulatorial, cirúrgico e acadêmico preenche plenamente a solicitação da Sociedade,
ultrapassando-a, quando associados os pacientes privados.

Dr. Rodrigo C. Favaro (R4), Dr. Mauro J. Superti, chefe do Grupo do Ombro e Cotovelo, e Dr. Rafael Valerio (R4)
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Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR)
Curitiba (PR)
Chefe do serviço em 2013: Paulo Sérgio dos Santos
Após fellowship de seis meses no Serviço do Prof. Dr. Charles A. Rockwood Jr., em San Antonio
(Texas, Estados Unidos), em 1987, retornamos a Curitiba e iniciamos as atividades na especialidade no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e no Hospital e Clínica de
Fraturas XV, sendo portanto pioneiro no estado do Paraná. Participamos, no ano seguinte (1988),
do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia em Brasília (DF) e, assim, da fundação do
Comitê de Ombro e Cotovelo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), o que
muito nos orgulha.
A partir desta época, praticando a ainda nova especialidade no meio Ortopédico, não demorou para
que médicos residentes passassem a se interessar em estágios de formação na subespecialidade de
ombro e cotovelo, que era ainda nova em nosso meio. Em 1998 tivemos o primeiro especializando, Dr.
Paulo Cesar Cantovicz, que após seis meses retornou à sua cidade em Santa Catarina, onde até hoje
exerce a Ortopedia e a subespecialidade.
Nos anos subsequentes, outros ortopedistas de cidades do interior do Paraná e de outros estados, como da vizinha Santa Catarina ou do longínquo Amazonas, estiveram estagiando em nosso
Serviço. Na época, eram formados somente no Hospital de Clínicas e na Clínica de Fraturas e
Ortopedia XV, em Curitiba. Em 2005, o Dr. Carlos Henrique Ramos iniciou atividades na Clínica
de Fraturas XV e assim houve um considerável incremento nas atividades como um todo, o que
foi ótimo também para os especializandos. Nos anos seguintes, tivemos ortopedistas de Mato
Grosso e Distrito Federal e, a partir de 2007, os novos especializandos passaram a ter atividades
também no Hospital do Trabalhador, que é o pronto-socorro da UFPR. Neste hospital trabalham
os Drs. Leonardo Dau, Armando Secundino, Guilherme Gonzalez e Wilson Carlos Sola Jr., todos
com formação em Ombro e Cotovelo no Brasil e em renomados serviços dos Estados Unidos e
Europa. Os treinandos têm ainda atividades na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba com os Drs.
Leonardo Elias e Carlos Henrique Ramos.
Nos últimos dois anos, nossos especializandos têm estagiado por um mês em Madri, no Hospital Universitário La Paz, que é o Serviço dos Drs. Samuel Antuña e Raul Barco, Emilio Calvo, Carlos Hernandes
Gil, Antonio Foruria e Juanjo Reboiras, e tem sido uma ótima experiência para eles. Eles iniciam assim
um intercâmbio de muita valia às suas vidas profissionais e pessoais. Portanto, nossos especializandos
têm tido condições de muito aprendizado nas áreas de ombro e cotovelo e formamos no total 20 colegas. Os especializandos egressos de nosso Serviço são os Drs.: Paulo Cesar Cantovicz, Leonardo Elias,
Marcel Monteiro, Bruno Gobbatto, Decio Sanches Filho, Guilherme Gonzalez, Rodrigo Egger, Gustavo
Botelho, Felipe Fantozi, Wilson C. Sola Jr., Celso Inoue, Ayrton Martins Filho, Leonidas Bonfim, Fabiano
Palauro, Leonardo Elias, Juliano Camilotti, Odair Comin, Daniel Nickel Kleinowski, Wagner Messias,
Rubens Ferreira.
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Nestes 15 anos, tivemos o privilégio não só de participar na formação de vários colegas na especialidade de Ombro e cotovelo, mas principalmente iniciar uma grande amizade que perdura e em muito
nos envaidece.
Saudações
Paulo Sergio dos Santos e Carlos Henrique Ramos

Equipe de ombro e cotovelo do serviço da Universidade Federal do Paraná: Leonardo Dau, R4 Gustavo Vicenzi,
Paulo Sergio dos Santos, Carlos Henrique Ramos, R4 Fernando Krobel Filho, Wilson Sola Jr. e Fabiano Palauro
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Instituto Nacional de Traumatologia Jamil Haddad (INTO)
do Ministério da Saúde
Rio de Janeiro (RJ)
Chefe do serviço em 2013: Martim Monteiro
Em 1982, o então Hospital de Traumato-Ortopedia (HTO) era dirigido pelo ortopedista Dr. Oscar Rudge
que, apesar de generalista, era entusiasta da cirurgia do ombro. Nesse ano, após a visita ao HTO do Dr.
Michael Reese, iniciou-se o tratamento cirúrgico das afecções degenerativas e inflamatórias do ombro.
Nesse momento, juntaram-se a ele Sérgio Araújo Rodrigues e Herculano Fernandes.
Durante o XXVI Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, de 1989, foi formado o Comitê de Ombro
e Cotovelo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), e entre os presentes se encontravam Sérgio Araújo Rodrigues e Herculano Fernandes, do HTO. Em seu retorno, eles fundaram o Centro de
Cirurgia de Ombro e Cotovelo (CCOC) do HTO, tendo o Dr. Sérgio Araújo Rodrigues como seu primeiro chefe.
Na década de 90, ocorreu a expansão do CCOC do INTO, com o ingresso de Martim Teixeira Monteiro, Huron
Meireles e Nilton César Lessa Pereira. Desde então, o CCOC-INTO iniciou participação ativa nos congressos da
especialidade através de trabalhos científicos, apresentações de aulas e participações em mesas redondas.
Em abril de 2004, o Dr. Geraldo Motta assumiu o CCOC e reformulou o corpo clínico do Centro, gradualmente incluindo jovens especialistas em cirurgia do ombro e cotovelo ⎯ Marcio Cohen (2006), Marcus
Vinícius Galvão Amaral (2007), Bruno Lobo Brandão (2007) e Rickson Moraes (2008) ⎯, agregando ao
CCOC novas e inovadoras técnicas cirúrgicas. Em abril de 2008, o Dr. Geraldo Motta tornou-se Diretor
Geral do INTO, e o Dr. Martim Teixeira Monteiro assumiu seu lugar como chefe do CCOC. Em 2009,
Glaucio Siqueira, especializado pelo INTO, ingressou no corpo clínico do CCOC.
Em 2011, o INTO realizou uma complexa mudança de instalações, migrando para a nova sede, com
estrutura física que inclui um banco de tecidos, laboratórios de pesquisa, centro de reabilitação física,
além de grande número de leitos de internação (305) e de salas cirúrgicas (21), o que permitiu aumentar o número de procedimentos ortopédicos de alta complexidade, em especial os de reconstrução
articular do ombro e do cotovelo.
A prática clínica do CCOC-INTO baseia-se no atendimento e realização de procedimentos cirúrgicos em
pacientes com diversas doenças das articulações do ombro e cotovelo, oriundos de todo o país, através
de mecanismos regulatórios do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente portadores de sequelas
traumáticas, e representa uma parcela expressiva do atendimento da cidade e do Estado do Rio de
Janeiro. Além dos procedimentos rotineiros na prática cirúrgica do ombro e cotovelo, como tratamento
de fraturas, reparos artroscópicos do manguito rotador e de lesões capsulo-labrais, o CCOC-INTO vem
desenvolvendo inovadoras técnicas de artroplastias do ombro e cotovelo, especialmente as artroplastias reversas, nas quais foi introdutor e responsável pela difusão e treinamento de um grande número
de ortopedistas em nosso país, assim como de artroplastias totais do cotovelo.
O CCOC-INTO participa do ensino e treinamento dos residentes do Instituto na área de ombro e cotovelo, recebendo também médicos de todo o país para visitas com duração de até um mês. Além disso,
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oferece anualmente quatro vagas para especialização em cirurgia de ombro e cotovelo (R4), com duração de 12 meses, sendo duas vagas com início em março e duas com início em setembro, ambas com
duração de um ano, seguindo e cumprindo as orientações preconizadas pela SBCOC. O CCOC realiza
cursos e eventos periódicos no próprio INTO ou em parceria com outras escolas referenciadas no ensino
da cirurgia do ombro e cotovelo, tendo sido um dos pioneiros na transmissão de cirurgias ao vivo, com
discussão interativa, sempre apoiado por grandes nomes da cirurgia do ombro em nosso país.
A parte científica é extremamente importante no serviço, sendo todos os pacientes operados monitorados
continuamente para publicação de artigos e trabalhos para congressos nacionais e internacionais. É frequente a documentação dos procedimentos através de vídeos e fotografias e apresentação em aulas e congressos
oficiais vinculados à SBOT e à SBCOC. Além disso, em parceria com o Centro de Pesquisa Clínica do INTO, o
CCOC vem desenvolvendo estudos nas áreas de genética, biologia celular e neurofisiologia aplicada ao movimento articular, doenças e artroplastias do ombro e cotovelo através de registro específico.
O Centro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (CCOC) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia
(INTO) tem hoje o seguinte organograma: Chefe: Dr. Martim Teixeira Monteiro; Chefe substituto: Dr.
Marcus Vinícius Galvão Amaral; Diretor científico: Dr. Geraldo Rocha Motta Filho; Chefe do programa
de especialização: Dr. Marcio Theo Cohen; Membros: Dr. Bruno Lobo Brandão, Dr. Rickson Guedes de
Moraes Correia, Dr. Glaucio Sales Lima Siqueira.
Especialistas formados no CCOC-INTO: 2005 - Marcio Cohen (RJ); 2005 - João Zuppi (SP); 2006 - Marcus Vinicius Galvão Amaral (RJ); 2007 - Marcelo Cabral (RN); 2007 - Glaucio Siqueira (RJ); 2008 - Marcelo Ricardo Pereira (RJ); 2009 - Luis Augusto Tavares (MT) e Saulo Cardoso (DF); 2010 - Yonder San Jr.
(RJ) e Luis Felipe Freitas (RJ); 2011 - Marcos Cabral (RN) e Felipe Malzac (RJ); 2011/12 - Pedro Salgado
Rios (SP); 2012 - Rafael Pitta (RJ) e Eduardo Osternack Rezende (PR); 2012/13 - Camila Pereira (MG) e
Tulio Duarte (SP); 2013 - Gilberto Luz (SC) e Carlos Alberto Viana (CE).

Fotografia aérea
monstrando o novo
edifício do INTO (2011).

Médicos ortopedistas do grupo de
ombro e cotovelo do INTO, Bruno
Brandão, Marcio Cohen, Martim
Monteiro, Geraldo Motta, Rickson
Moraes e Marcus Vinicius Galvão
Amaral, juntamente com o médico
ortopedista Benno Eijnsmann,
da Unifesp, nas dependências do
centro cirúrgico do INTO, em 2010,
durante curso avançado de cirurgia
do ombro e cotovelo, realizado em
conjunto pelo INTO e Unifesp.

Médico ortopedista do grupo
de ombro e cotovelo do INTO,
Marcio Cohen, coordenando
treinamento dos residentes e de
médica estagiária, Camila Pereira,
em procedimento cirúrgico nas
dependências do INTO (2012).
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Instituto de Ortopedia e Traumatologia
Passo Fundo (RS)
Chefe do serviço em 2013: Osvandré Lech
O ambulatório de doenças do ombro e cotovelo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo
Fundo foi estabelecido em março de 1987 após Osvandré Lech ter finalizado fellowship com Charles
Neer II na Columbia University, Estados Unidos. O Serviço iniciou a formação de novos especialistas em
1993, apenas cinco anos depois da fundação do Comitê de Ombro de Cotovelo da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia (COC-SBOT), em 1988, e que depois ficou conhecido como Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), em 1998. Foi o primeiro serviço organizado de
treinamento em ombro fora da cidade de São Paulo.
O primeiro fellow (R4) foi Narcísio do Nascimento, de Natal (RN). Com a inexistência de flats ou apartamentos mobiliados na cidade na época, houve a necessidade de adquirir um apartamento e mobiliá-lo completamente, assegurando conforto e praticidade para os fellows. A estadia era gratuita. Nunca
houve interesse de “treinamento em massa” e, por muitos anos, foi aceito apenas um fellow por vez.
Depois alterou-se para dois, e agora são treinados três por ano. Até 2013, o Serviço terá treinado cerca
de 70 especialistas, além de residentes, que recebem igualmente uma sólida formação na área e hoje
estão estabelecidos por todo o Brasil e sete países.
Com forte influência da cirurgia da mão e microcirurgia, associada aos ensinamentos adquiridos em
treinamentos com Charles Neer II, Louis Bigliani, Hiro Fukuda e Gilles Walch, a “cirurgia aberta” do
ombro sempre foi realizada com metodologia “não traumatológica” e materiais delicados. A convicção
da excelência dos resultados clínicos associada ao baixíssimo custo, quando comparada à novel artroscopia, hoje largamente confirmada pela MBE (medicina baseada em evidência), fez o Serviço protagonizar memoráveis discussões científicas em defesa do método tradicional nos anos 90. Priorizando
princípios e não técnicas, o Serviço conta hoje com a maioria dos sistemas artroscópicos, incorporando
a técnica sem nenhum viés.
O Serviço atende a todo o espectro de doenças do ombro e cotovelo, desde o trauma à degeneração, passando pelas congênitas etc., possibilitando uma formação abrangente. Sempre atentos aos
novos métodos e materiais disponíveis no mercado, buscamos incorporar tais técnicas na formação dos
fellows, como ocorreu com a artroscopia e a prótese reversa, por exemplo. O atendimento a pacientes
privados faz parte do treinamento, o que proporciona grande aprendizado adicional. O Serviço realiza
uma média de 20 cirurgias e 300 atendimentos semanais e possui laboratório de ciências básicas para
treinamento artroscópico.
A produção científica foi sempre muito intensa, das apresentações orais do tema livre à conferência
magna, em publicações nacionais e internacionais. O livro “Fundamentos em Cirurgia do Ombro”, pioneiro no Brasil, prepara agora a terceira edição. O Serviço conta, literalmente, com todas as publicações
recentes: livros, jornais, mídia. Merece destaque a coleção de livros raros, que inclui Bell (1837), Malgaigne (1943), Codivilla (1886), Codman (1934), Nevasier (1945), DePalma (1950), DeAnquin (1953),
Hermodsson (1961), Moseley (1961), D’Ângelo (1970), Bateman (1978), dentre outros.
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O Serviço contribuiu ativamente, “desde o primeiro minuto”, na organização da cirurgia do ombro no
Brasil, depois na América do Sul e na América Latina. Mesmo sendo considerada “cidade de difícil acesso”, Passo Fundo recebeu a visita da maioria dos líderes nacionais, além de Evan Flatow, Buz Burkhead,
e Harold Kleinert (dos Estados Unidos), Eduardo Zamudio e Felipe Toro (Chile), Oscar Varaona e Nelson Freis (Argentina), dentre outros. Passo Fundo é hoje um ponto no mapa da Cirurgia do Ombro e
Cotovelo, pois proporciona atendimento qualificado aos pacientes da sua área de abrangência, razão
principal da existência do Serviço.
São especialistas formados no serviço:
Ademar Gailit Jr. (PR), Alessandro Chagas (BA), Anderson de Nadai (ES), André Campello † (PE), André
Dall Agnol (SC), André de Araújo (PR), André Natuz (AM), Antonir Nolla (SC), Avelino Scarton Neto (RS),
Carlos Nauiack (PR), Carlos Augusto Leme (MS), Carlos Abreu Azevedo (RJ), Carlos Castillo (Venezuela),
César Thiago (RJ), Danilo Salesse Pacheco (ES), Eduardo Clemente (BA), Eduardo Costa (SC), Élvio Campagnolo (RS), Flávio Samea (SP), Francisco Mateus João (AM), Frederico Marques Neves (SP), Gabriel El
Kouba Jr (SC), George Mattos (SC), Gustavo Barbosa (GO), Gustavo Menna Barreto (SC), Hercílio Varella
(SC), João Felipe de Medeiros Filho (RN), José Grizendi (RJ), José Renato Freitas (SC), Leonardo Tonelli
(MA), Lessandro Gesser Luciano (SC), Luiz Henrique Tumolo (RJ), Luiz Koiti Hoshino (PR), Manuel Angel
Aguilar (Paraguai), Marcelo B. Dias (RJ), Marcelo De Vita (RJ), Márcio Cavalcanti (PE), Marcus Vinicius
Ribeiro (PR), Mikael Borges (PR), Milton de Souza (PA), Narcísio do Nascimento (RN), Otávio Triz Neto
(SP), Osvaldo Coimbra Jr (PE), Paulo Piluski (RS), Peterson S. de Assis (PR), Rafael Bogado (RJ), Renato
Paiva (RJ), Renato Tambani (SP), Rogério Penna (RJ), Romilton Santos (AM), Ronaldo Mendes (PR),
Sérgio Pistarino (RJ), Thiago Justo (PE).
Foram visitantes do serviço (lista incompleta):
Antônio Brito Fo (BA), Gonzalo Díaz Caronna (Chile), João Cunha (RN), José Marulana (Colombia), Leonardo Caleni Ramirez (Peru), Lilia Barbosa de Cardenas (Venezuela), Marcílio Mendes (TO), Marco Rassi
Fernandes (GO), Maurício Vieira (PE), Oscar Busin (RS), Pedro Siqueira (SC), Ronald Puvil (RJ), Sergei
Petroyev (Russia), Vinícius Carvalho (DF), Humberto Vilela de Castro e Silva (SP).

Equipe de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do
IOT de Passo Fundo em 2013. Em pé, Gustavo
Menna Barreto (SC), Otávio Triz Neto
(SP), Osvaldo Coimbra Jr. (PE). Sentados, Paulo
Piluski, Osvandré Lech, Carlos Castillo
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Instituto Balsini
Joinville (SC)
Chefe do serviço em 2013: Niso Eduardo Balsini
Nosso primeiro contato com artroscopia ocorreu no ano de 1982, em curso promovido pela Universidade Federal do Paraná. A primeira cirurgia por artroscopia foi realizada em 1989, quando ainda
não dispúnhamos do instrumental de vídeo acoplado à ótica e a visão era direta, o que tornava o procedimento difícil e limitado. Também em 1989 tivemos nosso primeiro contato com a cirurgia por
vídeo-artroscopia, durante estágio realizado no serviço dos professores Dr. Luiz Roberto Marczyk e Dr.
João Ellera Gomes, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em 1990, equipamos a clínica Centro de
Ortopedia e Fraturas de Joinville, atual Instituto Balsini, com o material completo para a realização de
cirurgias por vídeo-artroscopia e iniciamos nosso trabalho sob o regime ambulatorial.
Em 1992, fizemos estágio no Lenox Hill Hospital em Nova York, Estados Unidos, no serviço do Dr. Burton Nisonson, quando pudemos participar de cirurgias de ombro, ainda naquela época realizadas no
primeiro tempo por vídeo seguido de via aberta. Em 1994, estagiamos no Hospital for Special Surgery,
no serviço de Loni Paulos e Thomas Rosemberg, em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, e também neste período, observamos muitas cirurgias de ombro por vídeo-artroscopia com a mesma conduta: primeiro tempo por vídeo, tempo principal por via aberta. Não se fazia ainda a sutura do manguito rotador
do ombro toda por vídeo, era realizada quase de rotina uma descompressão subacromial seguida de
sutura do manguito por mini incisão. O início foi muito sofrido, pois tudo era novidade, os auxiliares na
cirurgia não estavam treinados, o posicionamento na mesa era demorado, o anestesista relutava em fazer a anestesia geral, os pacientes deveriam receber alta no mesmo dia. Foi preciso muito esforço para
organizar um serviço. Aos poucos, conseguimos sistematizar os procedimentos, a anestesia passou a
ser geral seguida de bloqueio de plexo, o que propiciou considerável aumento no conforto do paciente.
Em 1996 participamos do curso anual de cirurgia do ombro em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, com
o Dr. James C. Esch como mentor. Naquele ano, todos os tempos eram já realizadas por vídeo-artroscopia.
Em 1997, nosso entusiasmo pela cirurgia do ombro nos levou a estagiar no Hospital Ortopédico de Belo
Horizonte, no serviço do Dr. Glaydson G. Godinho, onde tivemos a oportunidade de observar ainda mais
técnicas avançadas por vídeo. Em outubro de 1998, fomos credenciados pela ISAKOS (International Society of Arthroscopy,Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine) para atuar como Centro de Treinamento
para fellows em cirurgia artroscópica. Nesse período já recebíamos a visita de estagiários que queriam se
aprimorar em cirurgia artroscópica não só do ombro, mas também do joelho.
No início de 1999, foram realizadas as últimas cirurgias no ambiente da clínica sob regime ambulatorial. Não só pensando no conforto, mas também na segurança do paciente, passamos a realizar
as cirurgias todas elas em ambiente hospitalar. A partir de 2002, juntou-se ao nosso grupo o Dr.
Niso Eduardo Balsini, que veio de estágio de especialização em cirurgia do ombro no serviço do Dr.
Glaydson G. Godinho. Desde então as cirurgias de ombro foram se tornando mais frequentes e realizadas em menor tempo, o que passou a propiciar ao paciente ainda mais conforto no pós-operatório,
o que nos levou a voltar a adotar o regime ambulatorial em algumas destas cirurgias, mas ainda em
ambiente hospitalar.
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Em 2004, Dr. Niso Eduardo visitou o San Antonio Orthopaedic Group, acompanhando o Dr. Stephen
Burkhardt em San Antonio, Texas, Estados Unidos, de onde trouxe ainda mais subsídios para o nosso serviço. As últimas novidades foram conhecidas no último congresso da ISAKOS, que ocorreu em
Toronto, Canadá. Recentemente passamos a utilizar o plasma rico em plaquetas como novo protocolo de tratamento de algumas lesões relacionadas principalmente com traumatismo e degenerações
músculo-tendinosas e, mais especificamente, nas doenças degenerativas do tendão do supra-espinhal.
Nosso serviço funciona em clínica particular, onde trabalham atualmente três ortopedistas, com atuação direcionada para a cirurgia por vídeo-artroscopia. O volume maior de cirurgias ocorre em doenças
do ombro e do joelho, a parte ambulatorial é realizada na clínica e as cirurgias em dois dos hospitais
da cidade, que estão bem equipados para a prática das especialidades. Faz parte também da clínica
um serviço de fisioterapia e treinamento funcional, um serviço de osteopatia e microfisioterapia e uma
academia e um fisioterapeuta acompanha os pós-operatórios.
Embora o credenciamento pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) tenha
ocorrido neste ano de 2013, a cirurgia do ombro vem sendo por nós realizada e ensinada há 20 anos. Os
estagiários passam no ambulatório à tarde (das 13:00 às 19:00 h) às segundas, terças e quintas, sendo
as manhãs de segunda, terça, quinta e sexta reservadas para cirurgias, assim como a tarde de sexta. Na
quarta-feira o residente tem todo o tempo livre para estudo e normalmente neste dia deve realizar o preparo da aula, que apresenta nas quintas-feiras, a cada 15 dias, das 19:00 às 20:00 horas. Nos dias em que
não há cirurgia, o estagiário tem o período livre para estudo e organização de trabalho científico.
Alguns estagiários que já estiveram conosco previamente ao credenciamento pela SBCOC: Luciano
Gori Palka; Pedro Jacintho, Jason dos Santos, Jeferson Marlon Pieritz, Rodrigo Rauen, Luiz Fernando
Pereira, Fernando Ramos, Fabrício Thomasi Merlo, Eduardo Tavares Campelo. Está conosco após o credenciamento Christian Cleber Lopes Lorenzon.
Niso Balsini
Niso Eduardo Balsini e Niso Balsini em 2013

Cirurgia artroscópica do ombro no ano de 1994
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Faculdade de Medicina do ABC
Santo André (SP)
Chefe do serviço em 2013: Roberto Ikemoto
O Grupo de Ombro e Cotovelo (GOC) da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) e Hospital Ipiranga (HI)
iniciou suas atividades em 2001 realizando um trabalho assistencial no Hospital Anchieta. Ao longo desses
anos, abrangemos o atendimento aos cinco hospitais mantidos pela Fundação ABC onde a Faculdade de Medicina desenvolve atividades de ensino. Associamo-nos também ao Hospital Ipiranga, Unidade Assistencial
da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que tem um programa de residência médica credenciado
pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).
A filosofia do nosso grupo é prestar assistência aos pacientes previdenciários, levando os melhores
tratamentos estabelecidos pela literatura médica. Acrescido a isso, a realização de pesquisas, tanto na
área básica como na área clínica, para incrementar um melhor resultado na recuperação dos nossos
pacientes. Também participamos do ensino e treinamento de novos profissionais na fase de graduação,
dando a estes novos alunos a oportunidade de tomar contato com a especialidade, oferecendo conhecimento, aprendizado, permitindo que tenham discernimento das informações obtidas e levando a eles
um treinamento de suas habilidades práticas nos procedimentos a serem aplicados. Com esta base de
trabalho, difundimos o conhecimento na especialidade de ombro e cotovelo para que seja duplicado e
aplicado diretamente no objeto final que é o bem-estar do indivíduo.
Desta maneira, determinamos como missão:
- Prestar atendimento assistencial à populacão referenciada na área estabelecida para os centros médicos hospitalares;
- Dar formação aos alunos de graduação da FMABC;
- Dar formação aos pós-graduandos na area de ombro e cotovelo;
- Promover a difusão de informações a toda comunidade ortopédica, com a realização de cursos, visitas
de médicos aos nossos centros, produção de vídeos instrucionais e participação de congressos, seminarios e workshops.
O grupo realiza atendimento ambulatorial três dias na semana, com 150 pacientes/semana, e quatro dias
cirúrgicos, com 10 cirurgias semanais. É organizada uma reunião clínica semanal, com discussão de casos
clínicos, condutas e resultados pós-operatórios. É promovido um curso bianual internacional de ombro e
cotovelo: em 2013, organizamos o nosso quarto curso. Os integrantes também participam de cursos para
demonstração e prática em cadáveres em laboratórios das empresas localizadas nos Estados Unidos.
Em 2006, iniciamos o ingresso de especializandos em cirurgia do ombro e cotovelo, estágio, credenciado junto à Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo (SBCOC), formando até o momento 20 cirurgiões.
Atualmente o grupo recebe cinco especializandos por ano, que são selecionados por meio de uma
avalição teórica entre os meses de novembro e dezembro.
Os estagiários têm acesso a todos os procedimentos cirúrgicos, atendimento ambulatórial, laboratório
de habilidades de artroscopia, reunião semanal de discussão de casos e apresentação de artigos, sendo
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que, no final do seu estágio, devem apresentar um trabalho de conclusão e publicá-lo em revista indexada. Atualmente os especializandos do grupo são os Drs. Dimitri Catro, José Luis Delfino, Felipe Porcínculo, Diego Cabrejo, Joao Henrique Ramalho. Os egressos do curso desde 2006 são: Eric Strose (São
Paulo), Paulo Telles (Taubaté), Sérgio Cabral (Aracaju), Leonardo Moraes (Goiânia), Henrique Sotello
(Santo André), Ronilton Souza (Recife), Eduardo Palmieres (São Paulo), Fabio Helmer (Campo Grande),
Layron Alves (São Paulo), Lara Barros Cecíclio (Uberaba), Luis Gullo (Piracicaba), Fabio Matsumoto (Porto
Alegre), Claudio Kojima (São Paulo), Marcelo Castilho (Ribeirão Preto), Marcílio Oliveira (Natal), Paulo
Pileggi (São Paulo), Marcus Monteiro (Fortaleza) , Fernando Bender (Rio Grande do Sul), Guilherme
Henrique Lima (São Paulo) e Alberto Pires (Goiás).
Os integrantes do GOC são: Prof. Dr. Roberto Yukio Ikemoto, Prof. Joel Murachovsky, Dr. Luis Gustavo
Prata Nascimento, Dr. Rogério Serpone, Dr. Luiz Henrique de Oliveira Almeida, Dr. Eric Strose e Dr.
Guilherme Almeida.

Dr. Roberto Y. Ikemoto. Apresentação
tema livre no Congresso Mundial de
ombro e cotovelo em Nagoya, Japão

Visita do Dr. Lynn Crosby ao grupo de ombro cotovelo do
Hospital Ipiranga, na foto com Roberto Yukio Ikemoto,
Luis Gustavo Prata Nascimento e Rogerio Serpone

Quarto curso de ombro e cotovelo da Faculdade de Medicina do ABC.
Rogério Serpone, Luis Gustavo Prata Nascimento, Hiroyuki Sugaya,
Pierre Flurin, Joel Murachovsky, Erwin Aschauer, Roberto Yukio
Ikemoto, Luis Henrique Oliveira, Guilherme Almeida, Eric Stores
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Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP)
São Paulo (SP)
Chefe do serviço em 2013: Arnaldo Amado Ferreira Neto
O ombro era, num passado não muito distante, uma articulação temida pelos ortopedistas devido ao pouco
conhecimento que se tinha da sua anatomofisiologia. Como consequência, a imprevisibilidade e, muitas
vezes, os resultados nem sempre satisfatórios dos procedimentos até então utilizados no tratamento das suas
afecções geravam um temor fatalista que dominava o espírito de médicos e pacientes, fazendo-os conviver
com disfunções do ombro por aceitá-las como insolúveis. Frequentemente se ouvia de pacientes o conselho
que haviam recebido, até de médicos, para não aceitar tratamentos cirúrgicos para o seu ombro.
Até a década de 60, o tratamento da luxação anterior recidivante do ombro era a principal preocupação e um dos maiores desafios para os ortopedistas brasileiros. No Departamento de Ortopedia e
Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (DOT-FMUSP), as técnicas mais
empregadas até então eram as de Speed, Meyer-Burgdorff e Magnuson-Stack.
Posteriormente Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho passou a utilizar a técnica de Bristow-Latarjet, tendo
operado o primeiro paciente em 25 de maio de 1977. Os resultados dos primeiros 15 casos operados
pela referida técnica foram apresentados no “I Curso sobre Patologia do Ombro”, realizado no DOT-FMUSP, em 1982 e organizado pelo Prof. Manlio Napoli.
Como consequência, a partir de 1983, Dr. Arnaldo, com a cooperação dos Drs. Américo Zoppi Filho
e Dr. Raul Bolliger Neto, iniciou o Ambulatório do Grupo de Ombro com a elaboração dos primeiros
protocolos de investigação clínica e radiográfica simples e contrastada, bem como da padronização
das indicações cirúrgicas.
A consolidação do Grupo veio com tese de doutoramento do Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, “Tratamento da Luxação Anterior Recidivante do Ombro pela Técnica de “Bristow-Lartarjet”, defendida em agosto
de 1984, assim como posteriormente com o sucesso obtido no Curso de Ombro, no V ORTRA, no Rio de
Janeiro em 1986, ministrado pelo Dr. Arnaldo, e também pela grande repercussão que teve o II Curso de
Cirurgia do Ombro do DOT da FMUSP, no mesmo ano, organizado por ele e com a colaboração dos demais
elementos do Grupo. Naquela ocasião, o Dr. Arnaldo, que já exercia o comando do Grupo oficiosamente,
desde 1983, foi oficialmente nomeado pelo Prof. Manlio Napoli chefe do Grupo de Ombro.
O Grupo, que desde 1984 iniciara o treinamento dos médicos residentes do DOT, a partir de 1985
passou a receber bolsistas do Brasil e do exterior.
Em 1989 e 1994, o Grupo de Ombro ganhou a colaboração de dois novos e importantes profissionais,
respectivamente, Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto e Dr. Eduardo Benegas, que, a partir de então, contribuíram decisivamente para a expansão das atividades didáticas e assistenciais, principalmente na
área da cirurgia artroscópica do ombro e cotovelo. Seguindo a tendência mundial e em consequência
da aposentadoria do saudoso colega Dr. Tomei Arakaki, a partir de 1993, o Grupo de Ombro assumiu a
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responsabilidade de estudar e organizar os protocolos para o tratamento das lesões cotovelo no adulto
e passou a ser denominado Grupo de Ombro e Cotovelo.
De 1996 a 2005, a chefia do grupo passou a ser exercida pelo Dr. Américo Zoppi Filho, com a saída do
Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, que assumiu a então recente Disciplina do Membro Superior do DOT,
mas mantendo plena atividade assistencial e científica dentro do grupo.
A partir de 2005, até os dias atuais, o Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto assumiu a chefia e novos assistentes ingressaram e passaram a contribuir no desenvolvimento científico e assistencial do Grupo.
São eles a Dra. Flavia Prada, o Dr. Eduardo Malavolta, o Dr. Mauro Gracitelli e, mais recentemente, o Dr.
Jorge Henrique Assunção.
Ao longo dessas três chefias, o grupo foi responsável pela formação de mais de 250 ortopedistas, entre
eles residentes de quarto ano, estagiários, observadores e colaboradores; publicou 12 teses de mestrado,
11 teses de doutorado e mais de 35 trabalhos científicos em revistas nacionais e internacionais. Também
organiza cursos teóricos bianuais de atualização na cirurgia do ombro e cotovelo e é pioneiro, junto com
a chefia do DOT, da criação do primeiro laboratório de artroscopia na América Latina, com uso de modelos
em cadáver para o treinamento de vários procedimentos artroscópico na cirurgia do ombro.
Dessa forma nasceu o Grupo de Ombro e Cotovelo do DOT-FMUSP, irmão caçula dos demais grupos especializados já existentes no departamento e, seguramente, o pioneiro no Brasil. O Grupo cresceu e se
tornou um dos líderes dentro da comunidade científica nacional e internacional, que ao longo da sua
existência (e especificamente em 2013 comemorando 30 anos de fundação), vem contribuindo para
a formação de novos cirurgiões de ombro e cotovelo e para a disseminação do pensamento científico.
Grupo de Ombro e Cotovelo DOT-FMUSP
Diretor e Chefe de Serviço: Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto. Assistentes: Dr. Raul Bolliger Neto, Dra.
Flavia de Santis Prada, Dr. Eduardo Angeli Malavolta, Dr. Mauro Emilio Conforto Gracitelli e Dr. Jorge
Henrique Assunção
Arnaldo Amado Ferreira Neto

Grupo de ombro e
cotovelo DOT FMUSP
Da direita para
esquerda:
Drs: Raul Bolliger,
Mauro Gracitelli,
Arnaldo Amado,
Eduardo
Malavolta e Jorge
Assunção
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Hospital IFOR
São Bernardo do Campo (SP)
Chefe do serviço em 2013: Luciano Pascarelli
O Grupo de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do Hospital IFOR iniciou-se em 1993, após Dr. Lúcio César
Silva Righi ter feito pós-graduação latu sensu no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob a supervisão do Prof. Dr. Arnaldo
Amado Ferreira Filho. Em 1999, o Grupo foi enriquecido com a participação do Prof. Dr. Américo Zoppi
Filho, que permaneceu no Serviço até assumir o Serviço de Ombro de Campinas, em 2003.
O Serviço de Residência Médica em Cirurgia de Ombro e Cotovelo foi instalado em 2000, sendo seu
primeiro residente o Dr. Luciano Pascarelli, hoje chefe do Grupo. O credenciamento perante a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) foi obtido em 2007.
Passaram pelo Serviço os seguintes residentes, hoje especialistas em Cirurgia do Ombro e Cotovelo:
Dr. Luciano Pascarelli: 2001 a 2002
Dr. Rogério Almeida Silva: 2002 a 2003
Dr. José Carlos Garcia Junior: 2002 a 2003
Dr. André Alberti Casadei: 2005 a 2006
Dr. Fábio Pizzo Ribeiro: 2006 a 2007
Dr. Rogério Sano Imoto: 2006 a 2007
Dr. Roberto Rangel Bongiovanni: 2007 a 2008
Dr. Murilo Baraldi: 2007 a 2008
Dr. Alexandre Wagner Cadima Corradi: 2008 a 2009
Dr. Renato Loureiro Teodoro: 2010 a 2011
Dr. Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro: 2010 a 2011
Dr. Daniel Gibson: 2011 a 2012
Dr. Felipe Galvão Álvares de Abreu: 2011 a 2012
Dr. André Conde Porto: 2012 a 2013
Dr. Marcelo Andreotti Perez Velasco: 2012 a 2013
Atualmente, três residentes estão em treinamento no Serviço:
Dr. Aldo Consentino Filho
Dr. Rodrigo Fileto Gavaldão Moreira
Dr. Rodrigo Pacheco Lessa Ciofi
O Serviço hoje conta com a participação dos seguintes médicos:
Dr. Lúcio César Silva Righi
Dr. Luciano Pascarelli
Dr. Roberto Rangel Bongiovani
Dr. Renato Loureiro Teodoro
Dr. Rogério Sano Imoto
Dr. Daniel Gibson
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

116

São atendidos cerca de 12.000 pacientes ano (consultas eletivas e trauma), e é realizada uma média de
300 cirurgias ao ano, artroscópicas e abertas.
Com relação às atividades científicas, o Grupo tem participado, ao longo destes anos, de eventos científicos, tanto nacionais como internacionais, contribuindo com temas livres e pôsteres, sendo os mais
importantes:
“Análise comparativa da ressonância nuclear magnética com as lesões intra-articulares do ombro”,
apresentado no 10th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery, realizado na Bahia em
setembro de 2007;
“Pedicular triceps braquii flap in stiff elbow” apresentado no 10th International Congress of Shoulder
and Elbow Surgery, realizado na Bahia em setembro de 2007;
“Tratamento artroscópico da instabilidade glenoumeral através de um único portal anterior”, tema livre
apresentado no XV Congresso Latino Americano de Ombro e Cotovelo e VII Congresso Norte Nordeste
de Ombro e Cotovelo, realizado em Porto de Galinhas, em setembro de 2009;
“Os acromiale: arthroscopic treatment”, apresentado no 32nd Annual Meeting of the Arthroscopy Association of North America, realizado em San Antonio – Texas, em abril de 2013.

Dia Cirúrgico no Hospital IFOR, em
junho de 2013: Dr. Luciano Pascarelli,
Dr. Lúcio César Silva Righi, Dr.
Roberto Rangel Bongiovanni, Dr. Aldo
Consentino Filho, Dr. Renato Loureiro
Teodoro, Dr. Rodrigo F. Gavaldão
Moreira, Dr. Rodrigo Pacheco Lessa Ciofi

Inauguração do Anfiteatro do Hospital
IFOR em novembro de 2011: Dr. Roberto
Rangel Bongiovanni, Dr. Luciano Pascarelli,
Dr. Lúcio Cesar Silva Righi

Inauguração do Anfiteatro do Hospital IFOR em
novembro de 2011: Dr. Renato Loureiro Teodoro,
Vera Bonini, Dr. Alfonso Apostólico Netto, Dr. Luciano
Pascarelli, Dr. Roberto Rangel Bongiovanni
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Instituto Vita Care
São Paulo (SP)
Chefe do serviço em 2013: Wagner Castropil
O Instituto Vita foi fundado em 2000 por médicos formados no Instituto de Ortopedia e Traumatologia
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IOT-HC-FMUSP) e
tem como valores principais o rigor científico, a excelência e o trabalho em equipe. O Instituto Vita está
credenciado junto à SBCOC desde 2008 e atualmente se distribui em cinco unidades na cidade de São
Paulo. No ano de 2012 realizou 4.181 consultas e 179 cirurgias na especialidade de Ombro e Cotovelo.
Em paralelo à clínica privada e motivados pela vontade em prestar atendimento aos inúmeros atletas
que nos procuravam, um braço de terceiro setor foi oficializado para promover a assistência, o ensino e
a pesquisa. Desta forma, o Vita Care foi criado em 2004 e tornou-se uma Oscip (organização social e civil
de interesse público) em 2007. O Vita Care tem como missão atender gratuitamente atletas federados
de modalidades olímpicas e que são carentes de atendimento especializado. Em 2012 realizou 207
atendimentos médicos e 23 cirurgias na especialidade de Ombro e Cotovelo.
Além da atuação clínica, os médicos são encorajados a participar de reuniões clínicas semanais para
discussão de casos na especialidade e reuniões científicas mensais, além de vivenciar um modelo de
atendimento multidisciplinar que integra médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos para atender o atleta integralmente. O grupo conta também com uma equipe para
o desenvolvimento de projetos de pesquisa e quatro artigos científicos na área já foram concluídos e
publicados em revistas científicas nacionais e internacionais.
Atualmente, cinco médicos do corpo clínico do Instituto Vita são membros titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), sendo um doutor e dois mestres: Dr. Alexandre Carneiro Bitar (mestre), Dr. Antônio Guilherme Padovani Garofo, Dr. Breno Schor, Dra. Giovanna Subira Medina (mestre), Prof. Dr. Wagner Castropil (doutor). O quadro clínico geral ainda conta com dez mestres,
nove doutores um pós-doutor.
Desde 2007, o Vita Care vem recebendo anualmente médicos de todo o Brasil para realizar estágio
na subespecialidade de Ombro e Cotovelo, sendo que os seguintes profissionais cumpriram estágio e
foram certificados:
Dr. Lucas Busnardo Ramadan - Fellow 2007
Dr. Maurício Rodrigues Zenaide - Fellow 2008
Dr. Antônio Guilherme Padovani Garofo - Fellow 2009
Dr. Sergio Augusto Silva Paredes Moreira - Fellow 2010
Dr. Claudio Kawasaki Alcântara Barreto - Fellow 2011
Dra. Giovanna Subira Medina - Fellow 2011
Dra. Fernanda de Oliveira Nogueira Quintella - Fellow 2012

SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

118

Da esquerda para a direita, em Pé:
Dr. Mateus Saito, Dr. Alexandre Carneiro
Bitar, Dr. Henrique Berwanger de A. Cabrita,
Dr. Alexandre Sadao Iutaka, Prof. Dr. Antônio
Herbert Lancha Jr., Luciana Polidoro Mameri,
Lucio Mauro Martins, Dr. Wagner Castropil
Agachados: Dr. Mauro Cesar M. e Dinato Dr.
Caio Oliveira D’Elia, Dr. Henrique Melo Gurgel.
Dr. Marcio de Faria Freitas e Dr. Gabriel Pastore

Instalações do Instituto Vita Care
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Pavilhão Fernandinho Simonsen
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
São Paulo (SP)
Chefe do serviço em 2013: Alberto Myiazaki
No início do ano de 1987, a Diretoria do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, perante as dificuldades no tratamento das afecções que
atingiam a articulação do ombro, decidiu que era momento da criação de um grupo que se preocupasse e estudasse exclusivamente esta articulação. Foi criado, então, o Grupo de Ombro, cujo primeiro
ambulatório aconteceu no dia 6 de julho de 1987.
O Prof. Dr. Sergio L. Checchia, na época professor assistente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia, foi designado para chefiar o grupo. A partir do ano de 1989, o Dr. Pedro Doneux Santos, que terminava
sua residência médica em Ortopedia e Traumatologia, passou a colaborar efetivamente no Grupo de Ombro, inicialmente como estagiário, sendo a seguir contratado como membro efetivo do grupo.
No ano de 1994, com o aumento do número de pacientes que procuravam o serviço, o Dr. Alberto
N. Miyazaki, também após sua residência médica e seu estágio no Grupo de Ombro, foi convidado a
permanecer como membro efetivo. O número crescente de pacientes, associado à presença constante
dos membros do Grupo de Ombro em congressos, tanto nacionais como internacionais, criou a necessidade da colaboração de novos membros, sendo a Dra. Luciana Andrade da Silva, também egressa de
nossa residência e do programa de estágios, convidada a atuar em nosso grupo a partir de 2000.
Em meados da década de 90, a articulação do Cotovelo ganhou seu espaço no meio acadêmico ortopédico. O Dr. Marcelo Fregoneze, que desde 1994 atuava junto ao Grupo de Trauma do Departamento
de Ortopedia e Traumatologia, começou a estudar e cuidar dos pacientes acometidos por lesões desta
articulação. Ele passou, a partir do ano de 2002, a integrar o Grupo de Ombro, denominado desde
então, Grupo de Ombro e Cotovelo.
Em 2009 mais um reforço foi adicionado ao Grupo de Ombro e Cotovelo, com o convite realizado ao
Dr. Guilherme do Val Sella, que também realizou sua formação em Ortopedia e Traumatologia e em
Ombro e Cotovelo em nosso Departamento.
Da sua criação em 1987, há mais de 25 anos, até hoje, nosso grupo já atendeu a milhares de pacientes
que nos procuraram, ou em nosso ambulatório ou em nosso pronto-socorro. Operamos mais de 4000
pacientes com lesões nas articulações do ombro e/ou do cotovelo.
Na vida acadêmica, o Grupo de Ombro e Cotovelo já publicou mais de 80 artigos científicos, tanto
em revistas nacionais como em internacionais, apresentou 400 trabalhos científicos em congressos
nacionais e internacionais e seus membros já ministraram mais de 400 conferências, também em congressos nacionais e internacionais, apresentações estas que podem ser verificadas na sessão dos currículos dos membros do grupo. Em 2012, realizamos o X Curso de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, com
convidados internacionais de altíssimo nível.
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Para terminar, gostaríamos de publicamente agradecer à nossa entidade mãe, a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo, e à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pelo
privilégio de podermos trabalhar no Departamento de Ortopedia e Traumatologia, departamento este
sobejamente conhecido e respeitado pela população de nossa cidade e de nosso país e reconhecido
nos meios acadêmicos e científicos nacionais e internacionais.

Grupo de Ombro e Cotovelo da Santa Casa de São Paulo na ocasião
de curso realizado em 2012, com a presença de Daniel Mole

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
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Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
Santos (SP)
Chefe do serviço em 2013: Mauricio W. Moral Sgarbi
A Santa Casa de Santos é um dos hospitais mais antigos do Brasil. Fundada em 1543 por Braz Cubas,
teve o serviço de ortopedia e traumatologia inaugurado em 1939 por Emílio Navajas. De 1939 a 1995,
como característica da ortopedia da época, não havia um profissional dedicado exclusivamente à cirurgia do ombro, assim como não havia um ambulatório específico para a especialidade. Foi nesse período que o egresso da residência em ortopedia da própria Santa Casa de Santos, o Dr. Mauricio Sgarbi,
iniciou o estudo das doenças e dos traumatismos do ombro e cotovelo.
Em 1995, Mauricio passou a frequentar o ambulatório de ombro e cotovelo da Escola Paulista de Medicina
- Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp), na época chefiado pelo dr. Sérgio Nicoletti. As lesões
do cotovelo eram conduzidas pelo Dr. Marcelo Matsumoto. Frequentou o serviço da Unifesp até o ano
2000. Foi companheiro, nesse período, dos Drs. Benno Eijnsmann e Nicola Archetti, entre outros colegas.
No ano 2000, frequentou o serviço da própria Unifesp, chefiado então pelo Dr. Eduardo Carrera. Em 2005,
Mauricio Sgarbi obteve o título de Doutor em Ciências na Universidade de São Paulo. Nesse mesmo ano
também tornou-se chefe do serviço da Santa Casa de Santos, cargo a que se dedica nos dias de hoje.
Desde 1995, Mauricio realiza as cirurgias “abertas” de ombro e cotovelo na Santa Casa de Santos, e a
partir de 1998, os procedimentos artroscópicos passaram a ser realizados.
Em 2011, o serviço de ortopedia e traumatologia passou a contar com mais um especialista. O Dr. Fábio
Sucomine, que trabalhava há vários anos na cidade de Santos, foi convidado para formar o grupo de
Ombro e Cotovelo. Fábio foi aluno de graduação, residência e R4 de ombro e cotovelo na Universidade
de São Paulo, período de 2001 a 2002. Teve como seus mentores os professores Arnaldo Amado Ferreira Neto, Américo Zoppi e Eduardo Benegas.
Em 2005, quando na gestão do Dr. Zoppi na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo
(SBCOC), foi solicitado o credenciamento para treinamento de estagiários como R4. Após envio à SBCOC de listas de cirurgias realizadas e volume de atendimento ambulatorial, o serviço foi credenciado
e teve, como primeiro estagiário, Jessé Pereira Jr. Como estagiários, o serviço teve, na sequência, em
2007, João Alberto Artoni de Carvalho, em 2008, Cristiano André de Carvalho em 2009, Aroldo Cuoghi,
em 2010, Carmo Roberto Junior Fiordelísio, em 2011, Leandro Schulian, em 2012, Vicente Furquim de
Oliveira. Atualmente (2013), os estagiários são Renata Senna e Leandro Mota.
A Santa Casa de Santos é hospital de 700 leitos, o maior hospital e referência para toda a Baixada
Santista. É um serviço credenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) para o treinamento de residentes em ortopedia e traumatologia,
com oito residentes por ano. O grupo de ombro e cotovelo faz em média 250 cirurgias por ano e um
atendimento ambulatorial de aproximadamente 2500 pacientes por ano.
Prof. Dr. Mauricio W. Moral Sgarbi e Dr. Fábio Sucomine
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Mauricio Sgarbi e
Fábio Sucomine

Vista aérea de parte do complexo
hospitalar da Santa Casa de Santos

O serviço de ortopedia e
traumatologia da Santa Casa
de Santos oferece aos seus
residentes e estagiários do
ombro e cotovelo centro
de estudos próprio, no
hospital, com uma grande
quantidade de títulos e
recursos de mídia
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Organização Social de Saúde Santa Marcelina
Hospital Municipal Cidade Tiradentes
São Paulo (SP)
Chefe do serviço em 2013: Marcelo Hide Matsumoto
A história do Hospital Santa Marcelina inicia-se com a aquisição, em 1958, da chácara Santo Antônio, em
Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, em princípio destinada ao atendimento de irmãs idosas e doentes.
Mais tarde, decidiu-se pela constituição de uma obra social, sob a responsabilidade da superiora Sophia
Marchetti, idealizadora da obra e primeira administradora do hospital. Nos primeiros anos, um pequeno
grupo de irmãs se dedicava à evangelização das crianças do bairro, às famílias pobres e aos trabalhadores
da construção do hospital. Ofereciam assistência básica, médica e de enfermagem num pequeno ambulatório, montado na antiga moradia do caseiro. Em 1961, concluiu-se a obra do hospital, inaugurado com
150 leitos, um pequeno laboratório de análises clínicas, uma sala de parto, duas salas de cirurgias e duas
salas de emergência. Contava com sete médicos, 30 funcionários e 20 irmãs, que executavam a maior
parte dos serviços. Enquanto se construía o novo prédio do hospital, a Congregação preparou as irmãs
que nele atuariam, profissionalizando-as na administração, enfermagem, serviços técnicos, medicina etc.
Em 1987, o Dr. Marcelo Hide Matsumoto (na época chefe do Grupo de Cotovelo da Disciplina de Cirurgia de Mão e Membro Superior da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo,
EPM-Unifesp) e o Dr. Flávio Moral Turíbio (assistente do Grupo de Quadril da EPM-Unifesp) viram a
possibilidade da criação de um serviço de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia, já que a
Casa de Saúde Santa Marcelina (como era chamado o Hospital Santa Marcelina na época) encontrava-se em crescimento expressivo. Assim, com o auxílio dos Drs. Hélio Y. Ishihara (Tumores Ósseos), Alexandre Lourenço (Ortopedia Pediátrica), Adalberto Bortoleto (Coluna), Dr. Antonio Maseo, João Carlos
S. Shimabukuro (falecido), Dr. Gerson Andrade Souza e Dr. Leonardo Dias (Joelho e Artroscopia), João
Eduardo dos Santos Pato (Cirurgia da Mão), Dr. Luis Ernesto Sprovieri (Cirurgia do Pé), a maioria oriundos também da EPM-Unifesp, iniciou-se a primeira turma de Residência da Ortopedia e Traumatologia
no ano de 1991. Na época, o Dr. Marcelo Matsumoto era responsável pelo ambulatório e as cirurgias
de ombro e cotovelo. No mesmo ano, o serviço credenciou-se pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e, em 1993, a Residência em Ortopedia do Santa Marcelina estava credenciada pela Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).
Em 1998, o Dr. Márcio Eduardo de Melo Viveiros, então recém-egresso da especialização (R4) do Grupo
de Ombro e Cotovelo da EPM-Unifesp, foi convidado a auxiliar nas atividades do ambulatório e cirurgias do ombro e cotovelo no serviço. Com o número crescente de pacientes e o aumento do nível de
complexidade, no ano 2000, iniciaram-se as atividades dos Estágios de Especialização. Os primeiros
estagiários foram do grupo de Quadril. A primeira estagiária do grupo de Ombro e Cotovelo foi a Dra.
Priscila Mari Pontes, em 2001. Nessa época, as atividades baseavam-se somente aos atendimentos dos
pacientes conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2002, pelo convite e oportunidade dados
pelos Prof. Dr. Marcelo Hide Matsumoto, Dr. Márcio Eduardo de Melo Viveiros (chefe do Grupo de Ombro e Cotovelo) e Dra. Priscila Mari Pontes, iniciei o meu estágio de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Em
2004, terminei a minha Especialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo na EPM-Unifesp e retornei no
mesmo ano ao Hospital, onde assumi o cargo de assistente do grupo.
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Com o passar dos anos, a cidade e a região em torno do Hospital foram crescendo; e assim, o Hospital Santa
Marcelina foi se tornando o maior serviço de saúde da Zona Leste de São Paulo, um dos quatro hospitais
de grande porte da cidade, atendendo a população regional e até de outros estados. Filantrópico, mantém
80% de seu atendimento dedicado ao SUS. Os pacientes têm acesso a medicina de alto nível em todas as
especialidades, nas áreas diagnósticas e terapêuticas. O Hospital também é referência no país para casos de
alta complexidade em diversas doenças. Tem 720 leitos para atendimento ao SUS, convênios e particulares,
sendo 77 voltados à terapia intensiva em estrutura comparável aos melhores centros médicos do país.
O serviço de Ortopedia e Traumatologia continua crescendo e se desenvolvendo, e dispondo de todas
as subespecialidades da Ortopedia e Traumatologia. Em 2008, com a crescente demanda, o estágio
de especialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo estruturou-se de forma a obter o reconhecimento
junto a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC). Em 2010, o estágio de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo foi reconhecido pela SBCOC. O programa é realizado no Hospital Santa Marcelina,
Hospital Municipal OSS Santa Marcelina Cidade Tiradentes, Hospital Nipo Brasileiro e Hospital Carlos
Chagas, além das cirurgias realizadas pelo staff em outros hospitais. A produção anual encontra-se em
cerca de 5000 atendimentos ambulatoriais anuais e cerca de 500 procedimentos cirúrgicos. Em 2012,
foi inaugurada a Faculdade de Medicina Santa Marcelina, o que vem a nos incentivar ainda mais para o
aperfeiçoamento das nossas atividades acadêmicas e cientificas, visando assim a excelência na formação de nossos futuros especialistas da Cirurgia do Ombro e Cotovelo.
O estágio tem duas vagas ao ano para os especializandos (R4). Os egressos do estágio de Cirurgia
do Ombro e Cotovelo do Hospital Santa Marcelina são: 2001 - Dra. Priscila Mari Pontes; 2002 - Dr.
Anderson Uehara; 2008 - Dr. Freddy Segatto e Dr. Ferdinand Carvalho de Almendra Freitas Neto; 2009
- Dr. Daniel Hartmann e Dr. Ivan Carlos Freire Nunes Junior; 2010 - Dr. Fernando Mitsuo Hisano e Dr.
Oduvaldo Pimentel de Figueiredo Filho; 2011 - Dr. Gustavo Novaes Cardoso e Dr. Pedro Leal Mesquita
Maranhão dos Santos; 2012 - Dr. Aristóteles Correia de Queiroz Neto; 2013 - Dr. Gustavo de Souza
Pereira e Dr. Rodrigo Martins da Silva Caetano, atuais especializandos.
Atualmente, o Grupo de Ombro e Cotovelo do Hospital Santa Marcelina é formado por: Dr. Marcelo Hide
Matsumoto, Dr. Marcio Eduardo de Melo Viveiros, Dr. Nicola Archetti, Dr. Anderson Uehara, Dr. Henrique
Fernandes Rodrigues Pereira, Dr. Fernando Mitsuo Hisano, Dr. Aristóteles Correia de Queiroz Neto.
Anderson Uehara

Fachada do Hospital
Santa Marcelina
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Hospital do Servidor Público Estadual
“Francisco Morato de Oliveira” (HSPE)
São Paulo (SP)
Chefe do serviço em 2013: Rômulo Brasil Filho
O Grupo de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (SP)
foi criado em meados de 1990. Os fundadores foram: Dr. Eduardo Menniti, Dr. Rômulo Brasil e Dr.
Cantídio Filardi. Atualmente o grupo é composto pelos fundadores e por mais três médicos: Dr. Fabiano
Rebouças (atual coordenador do grupo), Dr. Antônio Tenor e Dr. Miguel Costa. Todos os anos ingressam
três novos ortopedistas para sub-especialização (R4) em Cirurgia do Ombro e Cotovelo, provenientes
de todo o Brasil, que são estimulados intensamente ao estudo da subespecialidade escolhida.
O grupo cresceu sob duas fortes ideologias que são mantidas até hoje: “estudar e aprimorar novas técnicas” e “disseminar nosso conhecimento para novas gerações”. Estamos sempre envolvidos em cursos,
congressos e trabalhos científicos para reciclagem constante de todos integrantes. Desta forma conseguimos que o grupo cresça homogêneo e unido!
A maioria dos nossos atendimentos são doenças rotineiras do dia a dia do nosso consultório, como
artrose, instabilidade e lesão do manguito rotador, o que é muito bom para o aprendizado dos residentes. As atividades do grupo dividem-se em atendimento ambulatorial, visitas à enfermaria, dissecação
de cadáveres, cirurgias, aulas e workshops.
O atendimento ambulatorial ocorre às sextas-feiras: cerca de 150 pacientes/semana são atendidos com
as mais variadas doenças do ombro/cotovelo. Os casos mais interessantes são separados para discussão
da melhor conduta com todo o grupo. Os ambulatórios são acompanhados rotineiramente por dois fisioterapeutas que orientam e cadastram os pacientes que necessitam do início do processo de reabilitação.
--dissecação de cadáveres (5afeiras): para estudo anatômico do ombro e cotovelo, treinamento das vias de
acesso e realização de trabalhos científicos. O grupo já ganhou o prêmio criatividade do Congresso Brasileiro da SBOT, com trabalho apresentado sobre uma nova via de acesso (via póstero-superior do ombro)
para o tratamento cirúrgico das luxações acrômio-claviculares, realizado por estudos em cadáveres.
As cirurgias acontecem no HSPE às segundas, terças e sextas-feiras, sendo que às terças também há
visitas à enfermaria, com avaliação dos pacientes à beira do leito para planejamento pré e pós-operatório. São realizadas 20-30 cirurgias/mês, como artroscopias (para o tratamento de lesão do manguito
rotador, instabilidades, doenças do cotovelo etc.), artroplastias (hemiartroplastias, totais e reversas) e
osteossínteses de fraturas (placas, placas pontes, hastes bloqueadas etc.).
Aulas de temas específicos, com leituras de artigos científicos e discussões de casos clínicos, ocorrem
às sextas-feiras, assim como workshops: são realizados quatro workshops/ano para o treinamento e
familiarização com os materiais de síntese utilizados nos tratamentos das fraturas do úmero e dois
workshops/ano para o treinamento e familiarização com os equipamentos vídeo-artroscópicos utilizados nos tratamentos das lesões do ombro e cotovelo.
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

126

Os residentes que já estagiaram no grupo até os dias atuais são:
1996 - Dr. Adelmo
1997 - Dr. Marcus Vinícios
1998 - Dr. Samir Daher
1999 - Dr. Juliano Lestinge
2000 - Dr. Fabiano Rebouças
2001 - Dr. Daniel Nascimento
2002 - Dr. Fabiano Frade
2003 - Dr. Fernando Kenji
2004 - Dr. Salem Cury e Dr. Leandro Leal
2005 - Dr. Antônio Tenor e Dr. Raul
2006 - Dra. Thais e Dr. Eduardo
2007 - Dra. Karin e Dr. Enrico Barauna
2008 - Dr. Fernando e Dr. Sidney
2009 - Dr. Luis Felipe, Dr. Guilherme e Dr. Alessandro
2010 - Dr. Thiago Storti, Dr. Alessandro e Dr. Hilton
2011 - Dr. Danilo Dal Molin, Dr. Willian e Dr. Rodrigo
2012 - Dr. Rafael Salomon, Dr. Anderson e Dr. Bruno
2013 - Dr. Sandro, Dr. Alano e Dra. Fernanda Bosi.
Dr. Fabiano Rebouças
Foto do grupo no ambulatório do HSPE.
Da esquerda para direita: Dr. Antônio,
Dr. Fabiano, Dr. Eduardo, Dr. Rômulo,
Dr. Cantídio e Dr. Miguel (2013)

Dr. Rômulo e Dr. Fabiano treinando técnicas
artroscópicas em cadáver na Argentina
Grupo de ombro e cotovelo do Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo em foto de 2001:
Dr. Fabiano, Dr. Cantídio, Dr. Rômulo e Dr. Eduardo
com residentes e fisioterapeuta
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Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Campinas (SP)
Chefe do serviço em 2013: Américo Zoppi
Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) e da Sociedad Latino Americana de Hombro y Codo, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (FMUSP) e médico assistente do Hospital das Clínicas da FMUSP, Américo Zoppi Filho,
em 1982, em conjunto com outros colegas, fundou o Grupo de Ombro e Cotovelo do Instituto de
Ortopedia e Traumatologia do HC-FMUSP. Depois de chefiar o grupo da USP entre os anos de 1995 a
2005, foi convidado para organizar o Grupo de Ombro e Cotovelo do Departamento de Ortopedia e
Traumatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
com a colaboração dos Drs. Fernando Kenji Kikuta, Luciano A. Pereira e Renato Aroca Zan, o qual
coordena desde então.
O Grupo de Ombro e Cotovelo da Unicamp (GOC-Unicamp) foi organizado em 2005, começando a
atuar no ano seguinte. Em 2007, recebeu seus primeiros estagiários. Seu foco é o atendimento clínico e
cirúrgico das afecções do ombro e cotovelo (lesões traumáticas, degenerativas e artroplastias), aplicando protocolos clínicos e de pesquisa nessas áreas. Promove o ensino e treinamento dos residentes do
Departamento de Ortopedia e Traumatologia (R1, R2 e R3) e de médicos estagiários. O GOC-Unicamp é
reconhecido como Centro de Treinamento pela SBCOC, recebendo todos os anos médicos ortopedistas
para treinamento e especialização. O período do estágio é de 12 meses, contemplando requisito básico
para obtenção de título de especialista pela SBCOC.
As atividades do Grupo compreendem cirurgias (abertas e artroscópicas), ambulatório didático e parte
teórica, com aulas e seminários. Os estagiários devem apresentar trabalho científico ao término do período de treinamento. As inscrições para o estágio são realizadas anualmente através do site da Faculdade
de Ciências Médica da Unicamp, no mês de novembro, e o exame de seleção é realizado em dezembro.
O GOC-Unicamp desenvolve suas atividades nos dois hospitais pertencentes à Universidade: o Hospital de Clínicas, dentro do campus universitário, e o Hospital Estadual de Sumaré, distante a poucos
quilômetros da Unicamp.
Os membros do GOC-Unicamp têm ativa participação em congressos, jornadas, aulas e cursos. Nos
congressos da SBCOC em 2006 (Goiânia), 2008 (Búzios), 2010 (Campos de Jordão) e 2012 (Foz de
Iguaçu), foram aceitos inúmeros trabalhos científicos produzidos pelo grupo para apresentação orais
e em pôsteres. Destacamos que, em 2010, o Congresso da SBCOC realizado em Campos do Jordão foi
presidido pelo Dr. Américo Zoppi Filho e os membros do GOC-Unicamp tiveram importante participação no preparo e desenvolvimento de suas atividades.
Da mesma forma, nos congressos anuais da Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, temos ativa
e importante participação científica. Destaque para o congresso de 2009, ocorrido em Pernambuco
(Porto de Galinhas) presidido pelo Dr. Américo Zoppi Filho. A atuação dos membros do grupo foi fundamental no sucesso do evento.
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O GOC-Unicamp, em parceria com a empresa de material ortopédico GM Reis (Campinas – SP), desenvolveu dois implantes utilizados em nosso país e na América Latina: prótese de cabeça de rádio
(“Radius”) e prótese de recapeamento do úmero (“Aquarius”).
Atualmente o GOC-Unicamp é composto pelos ortopedistas: Américo Zoppi Filho, Fernando Kenji Kikuta,
Guilherme Grisi Mouraria, Márcio Alves Cruz, Renato Aroca Zan e Sérgio de Paula Coelho. Os estagiários
egressos do curso são: Carolina Luisa M. de Jesus, Rogério Filipe, Fernando Takao Cinagava, Barbara de
Oliveira Manoel, Rodrigo Gebara de Aquino, Gerson Bauer, Rodolpho Lasneau Annicchino, Guilherme
Grisi Mouraria, Diogo Alberto Lopes Bader, Murilo Rafael dos Santos, Marcelo Sano, Daniel Giner Roselis, Giovanna Inácio Subirá Medina, Marilia Maia Gomes, Jean Grynwald, Vanessa França Kikuchi, Bruno
Leonardo Almeida, Alberto Aguiar Santos Neto, Riccardo Grinfeld, Tadeu Fujita de Castro Mello, Ricardo
Hidequi Garcia Tsuda, Paulo Henninger Neto, Fabiana Godoy Casimiro, Felipe Alberto Piva.
Primeira cirurgia realizada pelo GOC-UNICAMP (2005).
Da esquerda para a direita:
Henrique Lippelt (residente), Renato Zan, Luciano
Pereira e Americo Zoppi. preparados para a primeira
cirurgia realizada pelo Grupo de Ombro e Cotovelo da
Unicamp, em 2005

GOC-UNICAMP (2007).
Da esquerda para a direita:
Luciano Pereira, Rogerio Filipi (estagiário), Américo Zoppi,
Fernando Cinigava (estagiário) Renato Zan, Marcio Alves Cruz

GOC-UNICAMP na festa do Congresso Mundial de
Cirurgia do Ombro e Cotovelo – Sauípe -2007.
Da esquerda para a direita:
Rogério Filipi, Fernando Kenji Kikuta, Carolina Martins
de Jesus, Renato Zan, Marcio Alves Cruz, Luciano Pereira
e Américo Zoppi

GOC-UNICAMP na festa do Congresso Latino Americano de
Cirurgia do Ombro e Cotovelo – Porto de Galinhas -2009.
Da esquerda para a direita:
Murilo R. Dos Santos, Luciano Pascarelli, Renato Zan, Marcio
Alves Cruz, Américo Zoppi, Carolina Martins de Jesus,
Giovanna Medina e Guilherme Mouraria
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Centro de Traumato-Ortopedia do Esporte (CETE)
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
São Paulo (SP)
Chefe do serviço em 2013: Benno Ejnisman
Extensão do Departamento de Ortopedia e Traumatologia e da Disciplina de Medicina Esportiva, o Centro de Traumatologia do Esporte da Universidade Federal de São Paulo (CETE-Unifesp) foi fundado em
1997 pelo Prof. Dr. Moises Cohen. As principais atividades do Grupo podem ser divididas em formação
de profissionais, pesquisa científica e assistencialismo.
Além dos especialistas em Ombro e Cotovelo, o grupo está envolvido na formação dos R4 de Traumatologia do Esporte, na especialização de fisioterapeutas, Residência Médica em Ortopedia e Medicina Esportiva. O CETE está inserido também na graduação, contribuindo na formação médica tanto de alunos
da Liga de Trauma do Esporte da Unifesp (LAOTE), quanto alunos de graduação de diversas faculdades
de Medicina do Brasil.
A especialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo tem como objetivo formar profissionais com conhecimento abrangente na especialidade, tanto prático quanto teórico. O R4 teve início em 1997, e até
hoje formou profissionais que atuam nas cinco regiões do país, além de estagiários de Portugal, Israel e
Colômbia. Nesse tópico também cabe ressaltar a participação no travelling fellowship, com a presença
de ortopedistas da Ásia/Pacífico, Europa, Argentina e dos Estados Unidos.
É importante salientar a grande contribuição assistencial no tratamento de atletas profissionais e
amadores. O CETE participa ativamente no tratamento de atletas em eventos, como Jogos Olímpicos,
Panamericanos, Sulamericanos, Campeonatos Nacionais e estaduais de diversas modalidades. Atua
também dando suporte a confederações de esportes, como ginástica olímpica, levantamento de peso,
baseball, arco-e-flecha, rugby, softball. Como extensão do CETE, existe a assistência médica no Centro
Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), onde é realizada a assistência médica e fisioterápica de
cerca de 1.200 atletas, sendo o local fonte de pesquisa científica referência no país.
O CETE conta hoje com uma nova sede, com estrutura física privilegiada. Além das salas de atendimento, há uma sala destinada especificamente para documentação dos pacientes, com vídeos e fotografias.
Dispõe também de aparelho de ultrassonografia e dois radiologistas em tempo integral durante os
ambulatórios, possibilitando a troca de experiências e o atendimento baseado no conceito “one-stop
clinic” (em que os pacientes já no primeiro atendimento têm o diagnóstico confirmado).
O grupo realiza, mensalmente, cerca de 70 procedimentos cirúrgicos, totalizando ao redor de 840 cirurgias/ano. Os três estagiários têm contato com diversas técnicas cirúrgicas, atuando em hospitais
privados e públicos (Hospital São Paulo - Casa da Mão e Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha),
tendo oportunidade de desenvolver suas habilidades cirúrgicas. O R4 tem a oportunidade de realizar
dissecações semanais no Instituto Médico Legal de São Paulo, onde são treinadas técnicas cirúrgicas e
realizados trabalhos científicos. Cabe destacar também o estágio em radiologia musculoesquelética e
atividades práticas no laboratório de artroscopia.
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O programa de R4 (especialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo) teve início em 1997. Desde
então, foram formados 41 especialistas: 2013 - Cassiano Diniz, Rafael Levi Louchard, Saulo Pansieri;
2012 - Diogo Esmeraldo Rolim, Leonardo Roure Esteves, Paulo Santoro Belangero; 2011 - Arthur Beber
Machado, Marcelo Marques Khede Franklin, Simone Tortato; 2010 - Bernardo Barcellos Terra, Carlos
Stanislaw Fleury Marckzic, Eduardo Antônio de Figueiredo, Thiago Correa do Carmo; 2009 - Eric Figueirido Gaspar, Karina Levy Siqueira, Nivaldo de Souza Cardozo; 2008 - Álvaro Motta Cardoso Júnior,
Edgler de Almeida Olympio, Ricardo Jose Bonato; 2007 - José Carlos Cordeiro, Luis Fernando Uyeda,
Dagoberto de Oliveira Campos; 2006 - Marcelo Dumans Mello, Fabio Kaufman; 2005 - Carlos Tadeu
Moreno, Wander Guimarães Ama; Marcos Montenegro; 2004 - Daniel Antonio de Oliveira, Ronaldo
José Dalla Bernardina; 2002 - Carlos Eduardo Marques, Luis Marcelo Bastos Leite; 2001 - Alberto de
Castro Pochini, Eduardo Luis Cruells Vieira; 2000 - Gustavo Cará Monteiro, Mário Néia Isoldi L. Moraes;
1999 - Carlos Vicente Andreoli; 1998 - Márcio Ferreira da Silva; 1997 - José Arthur Ribeiro Carneiro.
Foram estagiários internacionais: Luiz Miguel Pinheiro Silva, de Portugal, Ehud Athun, de Israel e Luiz
Afonso Pinzon, da Colômbia.
A produção de conhecimento sempre foi um dos pontos principais de todo o CETE. O Grupo de Ombro e
Cotovelo foi responsável por diversas publicações nacionais e internacionais em revistas de grande prestígio. Foi também agraciado com prêmios de reconhecimento científico em congressos nacionais e internacionais, destacando-se os prêmios de trabalhos apresentados no último congresso da ISAKOS (2013),
no Canadá, Prêmio Richard Caspari, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo (SBCOC),
em 2012, em Foz do Iguaçu, Prêmio Melhor Pôster SBCOC (2006) em Goiânia, Prêmio Arnaldo Amado
Ferreira Filho, do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT) em São Paulo em 2002.
A dedicação do grupo à produção científica resultou em publicações em revistas de alto impacto, tais
como: American Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Journal of Shoulder and Elbow Surgery,
Journal of Orthopaedic Research, Open Acess Journal of Sports Medicine, British Journal of Sports
Medicine, Cochrane Database of Systematic Reviews, Techniques in Shoulder & Elbow Surgery, European Orthopaedics and Traumatology, BMJ Case Reports, Journal of Sports Sciences, The Brazilian
Journal of Infectious Diseases, Revista Brasileira de Ortopedia, Acta Ortopédica Brasileira, Revista
Brasileira de Medicina, Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Os membros do grupo são revisores de revistas como AJSM, JSES, Arthroscopy, BJSM. No ano de 2007, foi organizado, pelo coordenador do grupo, Dr. Benno Ejnisman, o livro “Lesões do ombro no esporte”, publicação essa referência
no estudo das afecções do ombro do atleta no país. Pode-se citar além disso, capítulos de livros em
importantes obras da literatura ortopédica no país, como: “Lesões nos esportes: diagnóstico, prevenção e tratamento”, “Tratado de Ortopedia”, “Guia de Medicina do Esporte”, “Atualização Terapêutica”,
“Clínica Ortopédica: atualização em cirurgia do ombro”. Pode-se ressaltar a intensa participação na
organização de congressos, participação em sociedades e comitês da especialidade tanto no Brasil
como no exterior.
Atualmente o grupo de Ombro e Cotovelo do CETE é assim composto: Prof. Dr. Benno Ejniman, Prof.
Carlos Vicente Andreoli, Prof. Dr. Alberto Pochini, Dr. Eduardo Antônio de Figueiredo, Dra. Carina Cohen,
Dr. Paulo Santoro Belangero.
Benno Ejnisman
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O Congresso Mundial de Ombro e Cotovelo no Brasil - 2007

Os três textos que selecionamos a seguir, compilados do acervo histórico da SBCOC, são suficientes
para iniciar o relato de um episódio dos mais importantes, se não o mais importante da especialidade
de ombro no Brasil: o congresso mundial, realizado na Bahia em 2007. Os textos foram redigidos na
época em que o país foi escolhido para sediar o evento e revelam detalhes sobre a disputa e a imediata
mobilização dos cirurgiões brasileiros em torno da missão de realizar um evento marcante. Aqui esta
história começa.
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Dear delegate to the 8TH ICSS
Welcome to Brazil in 2007
It is our privilege to propose BRAZIL to host the 10th International Conference on Surgery of the Shoulder (ICSS), which is already scheduled for the year 2007.
To help you understand our proposal, these are the questions that we are please to answer:
How well organized is your Shoulder Society?
What kind of organizing experience you have?
Why in Brazil?
Is Brazil safe enough to visit?
Where the Meeting should be set in Brazil?
Do you already have preliminary plans?
Short answers are not the same as incomplete answers. We will be happy to provide you further information for you to make up your mind.
HOW WELL ORGANIZED IS YOUR SHOULDER SOCIETY?
It was founded in 1988 and was responsible for the fast development of the specialty in the 90’s
all throughout South America. As an example, in a recent poll among 7.300 Brazilian orthopaedic surgeons, about 38% of them enjoy performing some of the shoulder procedures. Shoulder
meetings and courses are usually sold out in advance. Our Society has 350 members. The South
American Shoulder and Elbow Society was founded in Brazil in 1994, with the participation of all
countries of the continent. Following that, Argentina, Uruguay, Chile, and Peru have also founded
its own societies.
WHAT KIND OF ORGANIZING EXPERIENCE YOU HAVE?
Due to the continental dimensions, both societies – the Brazilian and the South American – developed
capabilities to organize meetings. Three National meetings were organized by the Brazilian society
(1996, 1998, and 2000) with the average of 600 participants. Many others are organized around the
country annually. The South American society organizes one meeting a year in a different country (Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay, and Peru).
WHY IN BRAZIL?
Brazil has already requested the ICSS twice – once by Osvandré Lech in Paris (1992) and again by Sérgio
Checchia in Helsinki (1995). In Sidney we did not apply and several delegates asked us why. The ICSS
has already been organized in ALL CONTINENTS – North America (2), Europe (3), Asia, Oceania, and Africa. If one of the philosophical fundaments of the ICSS is to develop the care of the shoulder problems
around the world, WE BELIEVE IT IS OUR TIME NOW.
Brazil is one of the leading countries in the number of subscription of the JSES.
Jet legging will not be a problem for the colleagues from North America, Europe, and Africa.
Brazil has one of the most fascinating lists of tourist attractions on Earth (Amazon jugle, Iguaçu Falls,
Pantanal, Brasília, Rio de Janeiro, hundreds of wild beaches all over the coast, etc.)
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YOUR MONEY WORTHS IN BRAZIL. Travelling down there is inexpensive, making it possible to bring
your family for a nice vacation.
IS BRAZIL SAFE ENOUGH TO VISIT?
Please ask Gilles (*), De Beer (*), JP Warner, Snyder, Charles Neer, Fukuda, Buz Burkhead (*), Rockwood
(*), Andrews (*), Lonnie Paulus, Morrison, Pascal (*), Bigliani (*), Morrey, Levine, Ed Craig, Jeff Abrahams, Matsen, Jupiter (*), Rich Friedman, Ianotti, O’Driscoll, Gerald Williams, Evan (*), Miniacci, and
others. Most of them came with their wives to visit and teach us. They can tell about safety, urban violence, travelling difficulties, types of hostility they may have encountered and all other items.
Newspapers and TV do not show the real thing. Selling bad news is the golden rule in their business.
We are a happy and friendly nation, ready to host you when you decide.
(*) colleagues that came more than one time to Brazil.
WHERE THE MEETING SHOULD BE SET IN BRAZIL?
There are many locations to set the 10th ICSS in the country. Among them, we can choose São Paulo, Rio de
Janeiro, Iguaçu Falls, Salvador, etc. However, we felt in love for SAUÍPE, an ecologic reservoir located in Bahia
state, North East coast. It is a closed, brand new facility by the ocean. Its facility is amazing – 4 big international hotels (Marriott, Sofitel, Renaissance, Breezes Super Clubs), several Inns, Convention Centers, 15 tennis
courts, nautical center, equestrian center, 18-holes golf course prepared to be a PGA tour official soon, radical
sports, 19 restaurants, dozen of beaches, and a peaceful atmosphere because it is 50 miles away from the city.
Please visit SAUÍPE at: www.costadosauipe.com.br
DO WE ALREADY HAVE PRELIMINARY PLANS?
Yes, we do have plans for you:
2004 (Washington, DC, USA) – plenty information about scientific program, conference structure, travelling arrangements.
2005 (October) - First announcement
2006 (July) - Second announcement and Call for Abstracts
2007 (January) - Third announcement
(July-August) - 10th ICSS (final dates to be decided in a poll)
We do believe that the 10th ICSS in Brazil is a feasible proposal. More than that, it will be a stimulating
opportunity to improve the care of the shoulder problems to a vast region of the Earth, which is one of
the most important aspects of the International Conference on Surgery of the Shoulder.
With the organizing experience already learnt and the cooperation of all countries of the region, through the South American Shoulder and Elbow Society, we will be able to offer you a Congress that will
follow the excellency of the others.
Sérgio Checchia Osvandré Lech
Organizing Committee Organizing Committee
March, 2001
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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UMA CONQUISTA, MUITAS RESPONSABILIDADES
No domingo de 22 de abril de 2001, véspera do início da 8ª Conferência Internacional de Cirurgia do
Ombro, na cidade do Cabo, África do Sul, aconteceu a reunião fechada dos 23 delegados internacionais
(indicados pelos diversos países e sociedades que representam a cirurgia do ombro nos 5 continentes)
e do International Board of Surgery of the Shoulder (8 membros escolhidos pelo período de 3-6 anos).
O principal objetivo da reunião era a escolha do país-sede da Conferência Internacional de 2007, já que
a de 2004 será em Washington, EUA, conforme decisão tomada em Sydney, em 1998.
Os países pretendentes eram a Suíça (Zurique) e o Brasil (Costa do Sauípe- Salvador). Como manda a
tradição, ambos os países realizaram apresentação oral a respeito das vantagens e facilidades para realizar
a Conferência no seu país. No final, em votação secreta e democrática, é escolhido o país-anfitrião. Para surpresa até mesmo dos brasileiros, O BRASIL FOI O PAÍS ESCOLHIDO PARA SEDIAR A 10ª ICSS EM 2007 PELO
ESCORE DE 17 VOTOS A 6. Provavelmente um recorde na história da ICSS. Uma verdadeira unanimidade.
De uma conversa de corredor durante o Congresso Brasileiro de Salvador, em junho de 2000 e do
verdadeiro deslumbramento do dr. Louis Bigliani com a natureza do local e a hospitalidade de todos,
iniciou-se um TRABALHO DE EQUIPE realizado “a seis mãos” – Adalberto Visco (BA), Sérgio Checchia
(SP) e Osvandré Lech (RS). Os próximos meses foram de trabalho árduo, com reuniões, logística internacional e marketing (levar a ideia de um Congresso seguro e barato aos 23 delegados internacionais),
estratégia (a apresentação em multimídia foi impecável), e muita confiança no trabalho realizado. A
NOSSA VITÓRIA NÃO FOI UM ACASO OU PURA SORTE. Exercemos todos os itens acima ao extremo da
perfeição e mais um – talvez o mais importante – ESPÍRITO DE EQUIPE E BUSCA DE RESULTADOS. Tudo
isto ficou muito evidente aos delegados internacionais, daí a votação maciça no Brasil.
Uma conquista já obtida, muitas responsabilidades teremos pela frente. Uma Conferência desta envergadura não representa apenas “a vinda de todo o circo mundial do ombro ao Brasil”. Representa,
na ótica daqueles que sonham em ver o Brasil figurar entre os grandes do ombro, uma oportunidade
de ouro, ímpar sem dúvida, para demonstrarmos aos nossos colegas as capacidades como Sociedade
e como autores. Portanto, a hora de iniciar a caminhada vitoriosa é AGORA. Motive-se para melhorar a
tua produção científica, tenha interesse em publicar no exterior, assine os journals da especialidade,
participe dos congressos internacionais. Seja um REPRESENTANTE DO BRASIL desde já.
A Conferência de 2007 envolverá toda a SBCOC.
Todos serão chamados para contribuir com aquilo que cada um tem de melhor. Se, no final, obtivermos SUCESSO, ele será todo nosso. Como
tem sido a bela história da SBCOC desde 1988.
Adalberto Visco (BA), Sérgio Checchia (SP),
Osvandré Lech (RS)
Checchia, Doneux, Arnaldo Neto e os casais Arnaldo Filho e
Lech no Gala Dinner, na Cidade do Cabo, África do Sul, 2001
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Um pouco sobre a história do X ICSES, 2007, Sauipe - Salvador - Brasil
Após iniciarmos nossa atividade dentro da cirurgia do ombro e cotovelo, nos meados de 1986, tivemos
a oportunidade de participar do Congresso de Cirurgia do Ombro, IV-ICSS, que foi realizado, em 1989,
em New York, no Hotel Waldorf Astoria, sob a presidência de Charles Neer. Na época era apenas ICSS
- International Congress on Surgery of the Shoulder, sem o Elbow, que somente foi incorporado oficialmente como ICSES no Brasil em 2007.
Naquela ocasião, o Prof. Arnaldo Amado Ferreira Filho, nosso representante maior, acompanhado do
Osvandré Lech e do José Sérgio Franco, foram convidados a participar de uma reunião que definiria os
possíveis locais dos futuros eventos. Nesta, colocou-se, pela primeira vez, a possibilidade de termos o
Brasil como eventual sede do ICSS.
Em 1992, quando do V-ICSS em Paris, o Osvandré, nesta mesma reunião, propõe o Brasil como sede
e em 1995, no VI-ICSS – Helsink, colocamos a possibilidade do congresso em São Paulo, porém, em
nenhuma das ocasiões fomos brindados com o evento.
Frustrados e nos sentindo até um pouco humilhados, em conversas, decidimos que em 1998, durante
o VI-ICSS – Sidney, não mais colocaríamos o Brasil como candidato. Entretanto, durante o evento, o Robert Cofield nos convidou para uma conversa e nos perguntou o porquê de não havermos, novamente,
colocado o Brasil como uma possibilidade. Em uma conversa franca, explicamos como nos sentíamos e
ele, gentilmente, nos solicitou que insistíssemos com a candidatura no próximo evento e que nos disse
que estaria ao nosso lado.
Decidimos juntar forças e convidamos o Adalberto Visco, para nos acompanhar nesta tarefa, escolhendo
Sauipe-Salvador, como provável sede do evento. Então, a partir do início de 2000 iniciamos os trabalhos para preparar a candidatura, ai sim de forma mais profissional, e levamos a mesma para Cape
Town, quando do VII-ICSS-2001. Vencemos candidaturas de peso! O Brasil ganhou o X-ICSS - 2007!
Passado o entusiasmo, o pavor! Uau, como vamos fazer isso?!?!
Seis anos de trabalhos ininterruptos, seis anos de inúmeras reuniões e viagens, para podermos organizar o mais importante evento de nossa especialidade. Tínhamos uma enorme tarefa pela frente e além
de tudo tínhamos também que vencer o preconceito.

Em 1989, na reunião no
Waldorf Astoria, em Nova
York, falou-se pela primeira
vez em sediar o congresso
mundial no Brasil.
Checchia, Herculano,
Sérgio Araújo, Rui
Fernandez, Franco, Carrera,
Ruy Rocha e Doneux com o
chairman Charles Neer
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Felizmente, com o passar dos anos, a nossa SBCOC, nosso antigo COC, tornou-se uma das mais importantes sociedades da cirurgia do ombro e cotovelo e passamos a ser respeitados pelos mais representativos colegas pelo mundo afora, fato este que contribuiu de maneira significativa a facilitar nosso
trabalho.
Lembro-me bem das palavras do nosso querido amigo Wayne Burkhead (Wild Buz) quando do primeiro jantar do evento, palavras que traduziram o sentimento de algumas pessoas, algumas que ainda
havia poucas horas do início do congresso ainda duvidavam da capacidade dos brasileiros e da SBCOC.
Assim falou Wayne: “Não se trata de um congresso organizado no primeiro ou no terceiro mundo, trata-se de um congresso organizado por gente de primeira classe”.
Bem, daí para frente todos conhecem a história...
Sérgio Checchia
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O país-sede para o congresso mundial de ombro de 2007 foi escolhido em 2001. Seria fácil imaginar
que os brasileiros deixariam para a última hora o início da organização do evento... mas não foi o que
aconteceu. No minuto seguinte à nomeação, Adalberto Visco, Sérgio Checchia e Osvandré Lech iniciaram as primeiras providências, de maneira prática a democrática. As correspondências a seguir foram
enviadas aos cirurgiões de ombro do Brasil e do mundo, levantando suas opiniões sobre a melhor
data para realização do evento e fazendo comunicados importantes. Esse “bombardeio” de mensagens
(das quais selecionamos apenas algumas mais representativas para este relato histórico) certamente
contribuiu para aumentar o “awareness” sobre o evento, o país-anfitrião e a segurança da realização do
evento, o primeiro congresso mundial de ombro na América do Sul.
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Brazil, spring of 2003
Dear colleague shoulder surgeon,
As a world expert in our field, we assume that you will attend the 10th ICSS, which will be held in
Sauipe, Brazil, an ecologic reservoir on the sunny coast of Bahia state. Pictures of the place and the local
infrastructure will soon be available in our web, and we will let you know about it.
We are kindly asking your opinion about the BEST DATE for our ICSS to be held. The raining season
takes place between mid-June and mid-August. Also, there are some important times of the year to be
considered, as: summer holidays, American and European Meetings.
With your imput, we will be able to set the best time for the majority and have a great meeting. Please
send us TWO OPTIONS that works best for you. Your opinion will be highly considered.
Thanks for your support,
Adalberto Visco, Osvandré Lech, Sérgio Checchia
Organizing Committee

Cidade do Cabo, em 2001: ainda
atônita pela escolha do Brasil
como anfitrião, e já discutindo a
organização do evento

Histórico dos congressos internacionais de cirurgia do ombro
Ao longo dos anos 70, a cirurgia do ombro mostrou um grande desenvolvimento científico e organizacional. Por um lado, novos avanços de técnicas cirúrgicas e materiais, bem como métodos modernos
de reabilitação, foram conhecidos por todos. Por outro lado, inúmeras sociedades de cirurgia do ombro
foram instaladas, como a Japonesa (1974), a Americana (1982), a Europeia (1987), a da Austrália e
Brasil (1988), e da África do Sul (1989).
141

O Congresso Mundial de Ombro e Cotovelo no Brasil - 2007

A ideia de organizar um congresso mundial a cada três anos cabe ao professor Lipmann Kessel, de
Londres. No seu conceito original, todos seriam bem-vindos e não deveria haver restrições, estatutos,
nem diretorias.
O primeiro congresso (1st ICSS) foi organizado por Kessel e Bayley em Londres, em 1980, com uma
modesta audiência e um grupo de conferencistas previamente convidados para assegurar a qualidade
desejada. O primeiro convidado para a notável Codman Lecture foi Carter Rowe. Todos os temas foram
incluídos no livro “Shoulder Surgery”, compilado por Kessel e Bayley.
O segundo congresso (2nd ICSS) foi organizado por Bateman e Welsh em Toronto em 1983, com 150
participantes de 17 países, e um programa social para esposas e acompanhantes. Lipmann Kessel foi
convidado para a Codman Lecture. O livro “Surgery of the Shoulder” foi produzido por Bateman e Welsh
com os temas do congresso. A primeira reunião de negócios ocorreu durante o jantar dos palestrantes.
O terceiro congresso (3rd ICSS) foi organizado por Takagishi, Yamamoto e Fukuda em Fukuoka, Japão,
em 1986. O programa social foi magnífico, incluindo a apresentação da Nobuhara Jazz Band, liderada
por Kaysuya Nobuhara. Bateman foi escolhido para a Codman Lecture. Pela primeira vez, delegados
foram indicados para a reunião de negócios. Todos os temas do congresso foram publicados no “The
Shoulder”, editado por Takagishi.
O quarto congresso (4th ICSS) foi organizado por Charles Neer, em Nova Iorque, em 1989, em substituição a Robert Samilson, que faleceu após sua indicação. O Comitê de Planejamento foi composto
por Jobe, Rockwood, e Cofield. Takagishi foi escolhido para a Codman Lecture. Com 650 participantes,
o sucesso foi enorme. Post, Morrey, e Hawkins compilaram os temas no livro “Surgery of the Shoulder”.
Da reunião de negócios surgiu o International Board of Shoulder Surgery e o Journal of Shoulder and
Elbow Surgery.
O quinto congresso (5th ICSS) foi realizado em Paris, em 1992, sob a presidência de Goutallier, que
substituiu Didier Patte devido ao seu falecimento. A comissão organizadora era composta por Apoil,
Mansat, e Walch. A primeira reunião do Board ocorreu neste congresso e os temas foram publicados no
novo journal, ao invés de livro.
O sexto congresso (6th ICSS) foi organizado por Vastamaki e Wallensten, em 1995, sendo que a metade
do congresso ocorreu em Helsinki e a outra metade em Estocolmo. Na semana seguinte Vastamaki
continuou presidindo o congresso mundial de cirurgia da mão em Helsinki.
O sétimo congresso (7th ICSS) foi organizado por Sonnabend e Bokor em Sydney, em 1998, com grande participação de expositores e de público. Hiro Fukuda foi o escolhido para a Codman Lecture e Buz
Burkhead foi a grande atração no baile de gala com um show de rock’n roll de primeira classe, e se
constitui numa atração social imperdível desde então.
O oitavo congresso (8th ICSS) foi organizado por Don Mackenzie, com Lambrechts e Vrettos na comissão organizadora na bela cidade de Cape Town, em 2001. Mansat foi o escolhido para a Codman
Lecture, com grande quantidade de temas, público e expositores. O circuito mundial se completa com
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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este congresso, com eventos se sucedendo na Europa, América, Ásia, Oceania, e África. O “nosso intercâmbio global em cirurgia do ombro”, defendido por Charles Neer, acabara de acontecer para a alegria
de todos. Mackenzie entrega a Cofield uma escultura africana como desejo de boa sorte para o próximo
congresso. O Brasil recebe a indicação do Board, após eleição entre os delegados internacionais, de que
será a sede do congresso de 2007.
O nono congresso (9th ICSS) foi organizado por Cofield, com Bob Neviaser como presidente da comissão científica, em Washington, em 2004, com mais de 500 participantes. Bob Cofield passa a presidência do Board para Copeland. Neer é ovacionado após participar com Gerber e Walch no Kessel
Symposium. Sonnabend é escolhido para a Codman Lecture. Um livro com os temas do evento está
sendo finalizado por Norris e colaboradores. Cofield entrega a Checchia e Lech a escultura africana
como desejo de boa sorte para o próximo congresso.
O décimo congresso mudará de nome, já que a palavra “cotovelo” será inserida na sigla. Ele será realizado na Costa do Sauípe, Bahia, Brasil, em 16-20 de setembro de 2007, sob a presidência de Sérgio
Checchia e Osvandré Lech, com Adalberto Visco na tesouraria e uma Comissão Científica de 30 colegas
brasileiros e também de outros países. Bigliani foi escolhido para a notável Codman Lecture. A expectativa é da participação de 1.000 congressistas de 50 países, além de expositores e acompanhantes. Com
este evento internacional, o Brasil firma-se no cenário internacional como um dos líderes da cirurgia
do ombro, dignificando o esforço dos 24 fundadores da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e
Cotovelo, em 1988.
(Escrito em 2004, preparando o Congresso Mundial de 2007 )

Osvandré e Checchia, em 2004, recebem o talismã da girafa
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ICSS – WELCOME ADRESS
GREETINGS FROM THE 10TH ICSS, BRAZIL
To host the prestigious International Congress on Surgery of the Shoulder is a unique opportunity to
develop even further our field. New findings from the labs, new conclusions from day-a-day treatments,
new points-of-view of different perspectives, all come together to an open and democratic discussion
among the best shoulder surgeons of the world. The Congress will be a valuable learning experience to
everyone who plans to attend it.
When the International Board of Shoulder Surgery decided that Brazil should host the 10th ICSS, the
Organizing Committee soon started preparing this unique Meeting. The idea is to bring together the
formality of the scientific arena with the informality of the sunny, tropical atmosphere of Sauipe, an
ecologic reservoir in the coast of Bahia.
The Scientific Program Committee is preparing a well-balanced variety of sessions, panels, Symposium
and Lectures, most of them in one room, so you will not miss the important topics.
The Social Program Committee promises that you and your family will have a marvelous week, full of
joy and entertainment. To make the trip even more enjoyable, open space in your agenda to visit places
like Rio de Janeiro, Amazon jungle, Iguaçu Falls, Pantanal, Buenos Aires, Punta del Este, Patagonia,
Andes mountains, Machu-Pichu, and much more.
Make plans for the 10th ICSS. It will be in September 16-20, 2007.
Be a part of it!
Sérgio Checchia and Osvandré Lech, Co-Chairs
(Folder do 10º ICSS, finalizado em 2004)

10o ICSES - GESTÃO E MARKETING
Em 1992, perdemos a disputa para a Austrália e em 1995, para a África do Sul. Em 2001, graças ao espírito de equipe e união de talentos, vencemos facilmente a disputa contra a Suíça (19 x 6 votos!). Desde
então o 10º ICSES vem sendo montado, aprimorado, discutido, divulgado, orçado, defendido, avaliado,
criticado. Um processo dinâmico muito intenso, que tem eco no International Board of Shoulder and
Elbow Surgery, na Comissão Executiva, na empresa organizadora, na Comissão Científica, na Comissão
Organizadora da Fisioterapia, na SBCOC, na SBOT, na ASES, na SECEC, nas Sociedades Orientais. Enfim,
no status quo mundial da cirurgia do ombro e cotovelo.
A única semelhança deste ICSES e dos demais é a Codman Lecture e o Gala Dinner. Todo o restante do
evento foi reestruturado e aprimorado. Conceitos de Gestão Estratégica foram empregados. A sua realiSBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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zação em Sauípe, por exemplo, aborda a questão “segurança”; num resort fechado, ela está, por definição,
garantida. Uma Comissão Científica formada por brasileiros (50%) e estrangeiros dos cinco continentes
(50%) foi decidida para, antecipadamente, evitar desconforto em eliminar 502 dos 740 temas enviados. A
seleção foi, literalmente, mundial e “blinded” (avaliadores não conheciam os autores dos temas).
O marketing é peça essencial para o sucesso do evento e envolveu captação de listas de endereços
e e-mails de todo o mundo, desenvolvimento de logotipia, informativos eletrônicos, folders, cartazes
e sua distribuição mundial. O contato pessoal faz parte deste item; em setembro de 2005, estivemos
presentes nos congressos Sul-Americano (Buenos Aires), Americano (Chicago), e Europeu (Atenas). Destas conversas, apresentações e distribuição de material obtivemos a adesão de muitos congressistas,
temas, patrocinadores.
O último desafio está em organizar com igual brilho o 2º Congresso Mundial de Reabilitação do
Ombro e Cotovelo, um verdadeiro congresso dentro do 10º ICSES. Leia a página dedicada a ele e
divulgue este evento para o teu círculo de reabilitadores. Eles terão uma chance única de educação
continuada com os melhores reabilitadores do mundo.
Osvandre Lech
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Um congresso de grande rigor científico e que, ao mesmo tempo, deu espaço para todos, retratando
a diversidade da produção científica internacional em cirurgia do ombro e cotovelo. A organização do
congresso mundial de ombro no Brasil estabeleceu normas e metas para um enorme comitê científico,
com voluntários do mundo todo, que selecionaram um número recorde de contribuições para o evento.
Uma seleção difícil, mas realizada de maneira organizada, prática e ética. A seguir, alguns textos compilados do acervo histórico da SBCOC e que demonstram esse cuidado.
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TO THE MEMBERS OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE
For the first time, the classification process of the Abstracts submitted to the International Congress
of Shoulder and Elbow Surgery will be made by colleagues from 12 countries and 5 continents. Making
this classification process truly international is the idea above all.
Every abstract should be analyzed in three different aspects:
1. Methodology/Contents - 30%
2. Inventiveness/Originality - 30%
3. Scientific Contribution - 40%
You will grade them according to your decision in a friendly way from Maximum Grade (5) to Minimum
Grade (1). Important to remember that the abstract must be complete with all data. Please do not accept the incomplete ones, like “the results will be presented at the Congress”.
Every abstract will be graded by two (2) colleagues. The distribution of the abstracts among the 35
reviewers of the Scientific Committee is randomized. There will be no identification of the authors by
the reviewer. Then, the computer will generate the ranking. If necessary, you can change your evaluation until the deadline of the classification process, which is TWENTY (20) DAYS – COUNTING FROM
THE DAY YOU HAVE RECEIVED THE MATERIAL TO WORK WITH. PLEASE RESPECT THE DEADLINE.
Thanks for your cooperation. Be a part of the 10th ICSES
Sérgio Checchia/Osvandré Lech
Co-Chairs

10th INTERNATIONAL CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY
SAUIPE, BRAZIL 17-20 SEPTEMBER 2007
WWW.ICSS2007.COM

NOTES CLARYFING THE SELECTING PROCESS FOR PODIUM PRESENTATION
Seven hundred and forty (740) papers were submitted. A record to the ICSES until now.
Only two hundred and forty eight (248) can be presented as Oral Presentation in 32 sessions (only two
sessions at the same time)
The revies selection was made in a blinded fashion.
Each paper was reviewed by 2 members of the Scientific Committee that ranked them utilizing 3 diffe147
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rent parameters. Each paper had two different grades, and then classified.
The papers were distributed in a randomized fashion to the 35 members of the Scientific Committee
located worldwide.
It is the first time that the selecting process has included so many contributors.
The Executive Committee did not participate in the process.
The best ranked papers by the Scientific Committee were included in the program.
We hope these notes will clarify the selecting process for Podium Presentation of our upcoming 10th
ICSES.
See you in Sauipe soon,
Osvandre Lech and Sergio Checchia
Co-chairs
May 28, 2007
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“PROCEEDINGS” ARE MORE THAN THIS!
This publication brings to you the experiments from different authors worldwide, through “objectives,
methodology, results, and conclusions” structure. A well-balanced number of basic science and clinical
papers were selected by the Scientific Committee formed by 34 internationally recognized experts in
the field of shoulder and elbow surgery.
These experiments will be thoroughly discussed during the 10th ICSES.
Some will be highly and immediately accepted by the majority. Others will not be well accepted at this
time.
Some were developed in state-of-art research laboratories with the best technology available nowadays. Others will be “simple” case revisions of small series with limited interest to many.
Some will be easily presented in a well-understood and structured English language. Others will be
presented under a great mental effort with a sweaty hand and hard-to-understand English language.
All these experiments, however, express the best work possible under those circumstances.
Diversity must be better understood around the world nowadays.
So, all these experiments deserve our respect.
Proceedings are more than this!
The 10th ICSES is a unique opportunity to practice and accept the diversity.
Osvandré Lech/Sérgio Checchia
Co-chairs
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Às vésperas do congresso mundial de ombro no Brasil, a comissão organizadora está tranquila. E por
estar segura a respeito da infraestrutura montada e da grandiosidade científica do evento, envia e
publica mensagens muito otimistas aos convidados, em que os seduz para mostrar como é irresistível
a viagem a Sauipe. Assim, a história do décimo ICSS começou a ser construída a partir da expectativa
gerada pelos organizadores, conforme se pode ver nos comunicados que selecionamos a seguir.
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Participe do Mundial de Ombro. Em 2007 será na Bahia!
Caros amigos, está se aproximando o nosso evento maior, a expectativa de estar com vocês é enorme.
Este evento, poderia afirmar sem medo de errar, será um grande sucesso. A programação cientifica
esta maravilhosa. Do ponto de vista financeiro o mesmo se encontra bem. Vendemos todos os espaços
disponíveis. Neles estão todas as grandes empresas internacionais. A Tornier é nossa patrocinadora
Ouro e a Jonhson, Artrex e Zimmer, patrocinadores Prata. Ainda temos mais 6 empresas na fila aguardando que “inventemos” novos espaços para exposição. Já são 550 os colegas inscritos, incluindo 270
estrangeiros de 23 paises diferentes. Diariamente chegam novas inscrições. Estas devem aumentar a
partir desse mês, quando comunicaremos aos autores os trabalhos que serão apresentados. Estamos
nos preparando para mais de 800 inscrições.
Quem vem à Bahia espera festas, e você as terá. Estamos preparando uma noite de abertura memorável, onde faremos um passeio pelos paises presentes, homenageando suas belezas naturais, músicas
e danças. Na segunda noite, será a festa para mostrarmos a alegria dos brasileiros, com música para
dançarmos todos os ritmos, com muitas “roskas”, se preparem... Nessa festa será sugerida roupa branca. Na terceira noite acontecerá o Gala Dinner, uma tradição desde 1980, com lugares limitados e custo
de US$ 75,00 por pessoa. Será uma noite elegante (black tie opcional), com uma grande orquestra. Na
oportunidade, será feita a passagem do evento para a Escócia, a anfitriã de 2010. O site www.icss2007.
com disponibilizará em breve a compra dos ingressos para o Gala Dinner.
Para as acompanhantes, além de belos presentes que a Comissão Organizadora feminina está preparando e as festas acima descritas, haverá um city-tour pela histórica Salvador e com almoço no Yatch
Club, com seu salão panorâmico e vista deslumbrante para a entrada da baía. Lembramos que só terão
acesso às festas e ao programa especial das acompanhantes quem estiver inscrito no evento. Portanto,
não deixe de inscrever sua acompanhante, para que ela, junto com você, possa desfrutar de todo o
programa social especialmente criado.
Esperamos por todos.
Adalberto Visco
Secretário-Tesoureiro

NÃO FALTAM MOTIVOS PARA PARTICIPAR DO MUNDIAL DE OMBRO E COTOVELO
1. Serão dois congressos num só: o décimo mundial de cirurgia e o segundo mundial de reabilitação.
Repasse esta informação para os fisioterapeutas, pois eles estarão interessados.
2. Não precisa viajar para longe, pois será no nosso pais. Os dois anteriores foram na África do Sul e
nos Estados Unidos. Os dois seguintes serão na Escócia e no Japão.
3. A inscrição custa 30% a menos que nos dois últimos mundiais. Não esqueças que todo o investimento e deduzível do imposto de renda. Fale com o teu contador.
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4. Graças ao talento do Beto Visco, é possível pagar o pacote com cartão de crédito em diversas prestações. Uma barbada!
5. Costa do Sauipe e uma atração por si só. Um resort exclusivo para hóspedes. Os cinco hotéis cinco
estrelas têm apenas uma missão: agradar você e sua família.
6. A programação científica e social foi considerada “fenômeno” por colegas de todos os continentes.
7. Pela manhã, das 7 as 13h, os cursos para revisar os conceitos clássicos com diferentes pontos-de-vista e os temas livres (free-papers), onde os centros de pesquisa mais importantes apresentam os
resultados antes de publicar em revistas e livros.
8. Possibilidade de apresentar o teu tema livre (“free paper”) ou pôster. Isto tem importância no teu
currículo. Agilize-se, finalize o material e envie ate 31 de janeiro de 2007.
9. Pela tarde, das 17 as 19h, os simpósios, com o state-of-art proferido pelos maiores pensadores da
nossa especialidade, e o esperadíssimo Codman Lecture, o momento científico mais esperado do
Congresso. Por decisão unânime, o professor Louis Bigliani foi apontado para esta distinção, que já
coube a Hiro Fukuda, David Sonnabend, dentre outros. Bigliani subirá ao podium pelo reconhecimento que a comunidade internacional tem pelo seu fenomenal trabalho, e também pela maneira
carinhosa e acolhedora com que sempre tratou todos os brasileiros.
10. Os últimos avanços da indústria serão apresentados sob a forma de workshops, onde todos participarão no tipo “hands-on” (botando a mão no instrumental, testando tudo mesmo!), sem custo
adicional.
11. Das 13 as 17h, tem tempo livre para esportes, descanso, papo com os amigos. Uma inovação e
tanto no congresso mundial. Atrações sociais todas as noites a partir das 20h.
12. Esvazie a máquina fotográfica antes de chegar no Congresso. Você não economizará fotos com os
seus principais ídolos e heróis.
13. Passe pelas livrarias e compre os últimos lançamentos. E peça autógrafo para o autor. Ele estará
por ali mesmo.
14. Não se preocupe em entender os estrangeiros. A melhor tradução estará disponível. Agora... se o
tradutor vai entender o “ingrês” do apresentador japonês... isto é outra história...!
15. Em sala, não te preocupes em sentar na frente do Burkhart, ao lado do Gilles Walch, do Steve
Copeland, do Itoi, do Evan Flatow, do poderoso Bob Cofield. Neste congresso todos são chamados
simplesmente de “Delegate”. O máximo, hein?!
16. O único lugar que tu poderás perguntar sobre o teste de O’Brein para o próprio Steve O’Brien
(Hospital for Special Surgery, Nova Iorque), o teste de Fukuda para o próprio Hiro Fukuda (Isihara,
Japão), o teste de Jobe, de Hawkins... Sim, todos os importantes autores estarão lá, dispostos a
conversar e fazer novos amigos. Como você!
17. Você vai se sentir um anfitrião! Prepare o seu inglês, o seu espanhol, o seu francês, o seu alemão
etc. O convívio será continuo e nós, brasileiros e membros da SBCOC teremos esta missão.
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August 9, 2007
Dear PROFESSOR CHARLES NEER
IBSES Founding Member
Please find enclosed the FINNAL ANNOUNCEMENT of the 10th ICSES, which is just around the corner.
An interview with Louis, the Codman’s Lecture Official Speaker, editorial from Pedro Doneux, Brazilian
S&E Society President, The Giraffe Talisman (tells the tradition started in Cape Town), “O Banquete está
servido” (“dinner is on the table”, meaning that everything is all set and fine, now is time to host the
guests). Both programs – the ICSES (surgeons), and ICST (rehabilitation), and an artistic way to see the
meeting – many circles with names – all connected.
We are sure you will enjoy the crowd (over 1.500 registrations – surgeons, P.T., and accompanying persons), a solid economic balance, and no troubles.
The Executive Committee is ending this task with pride, honor, and great satisfaction to be able to serve
the IBSES, and help to spread the word of “shoulder and elbow surgery” both scientific and socially.
See you soon in Sauipe. Please bring your pen drives, sunglasses and warm feelings,
Your friends,
Osvandré Lech, Sérgio Checchia
Co-chairs
Adalberto Visco
Secretary-treasurer
APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE DE DESFRUTAR DO
MELHOR RESORT DO BRASIL

Pacotes de
HOSPEDAGEM + INSCRIÇÕES
Parcelados em até 10x até 30/09/2006
ou à vista até 30/11/2006.
Visite o site do evento para maiores detalhes.

WWW.ICSS2007.COM

INTERNATIONAL
CONGRESS ON
SURGERY OF THE
SHOULDER

September 16-20, 2007
Costa do Sauípe | Bahia

RESORT COSTA DO SAUÍPE - BAHIA
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MESSAGE FROM THE INTERNATIONAL BOARD (IBSES)
On behalf of the International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (ICSES), I wish to invite you to
our next meeting in Bahia, a province of Brazil. I have had the great pleasure of visiting this wonderful conference location on the Costa do Sauípe, Salvador. It is a stunning place with the most up date
conference facilities that are required for such a prestigious event. The resort itself is spectacular with
everything that give you a really wonderful break and I am sure will make this an unforgettable experience. Time has been allotted to allow you to both work and play hard.
The quality of any meeting, of course, centers around the scientific content and I strongly encourage
you all to submit papers so that we can make this a truly memorable conference.
I am looking forward to seeing you all in Brazil
Stephen Copeland
Chairman, International Board Shoulder and Elbow Surgeons (IBSES)
MESSAGE FROM THE ORGANIZING COMMITTEE
The international shoulder and elbow community is reaching its 10th event. Since 1980 every one has
been different. However, sharing friendship and new scientific concepts has stayed the same throughout the decades. The Organizing and Scientific Committees, with members from 5 continents, will put
together a superb program: the traditional free paper session, where recent advances in research and
clinical experience will be discussed with the participants, 8 courses to review the established concepts
of the specialty, and 5 symposia to learn the state-of-art. Poster exhibition and several workshops from
the industry are all planned. The Codman Lecture will be delivered by Louis Bigliani.
The Second International Congress of Shoulder Therapists will take place at the same time. Contribution from the rehabilitation to the end result idea has been increasingly important in our field.
Sure we saved time for you and your family to enjoy Sauipe, the nicest beach resort of the country, a place
for guests only, where 5 fine hotels have only one mission – to make you happy. With free afternoons and
long evening activities, you will experience the Brazilian atmosphere. All ready for you. Be a part of it.
Sergio Checchia and Osvandré Lech, Co-Chairs
Adalberto Visco, Secretary-treasurer
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O BANQUETE ESTÁ SERVIDO!
Os anfitriões, International Board, SBCOC, Comissão Executiva, Comissão Social, Comissão Científica do
ICSES (cirurgia) e do ICST (reabilitação), Interlink, estão há tempos preparando este monumental banquete. Escolheram o melhor salão de festas (Sauípe e suas belezas tropicais). Organizaram um impecável cerimonial (programas científicos). Capricharam no entretenimento (tardes livres e monumentais
atividades sociais todas as noites). Buscaram parcerias comerciais de renome mundial, conseguindo
assim diminuir 30% o valor da inscrição. Divulgaram o evento em todo o mundo, obtendo assim a
maior participação internacional até hoje. Escolheram de forma ética e imparcial os melhores trabalhos
enviados para seleção (mais de 700 para 248 vagas, outro recorde!). Formataram cursos e simpósios
com brilhantes conferencistas. Homenagearam ícones da especialidade – Codman, Neer, Conrad,
Kessel, Ellman, e os nossos brasileiríssimos Arnaldo Amado Ferreira Filho e Donato D’Ângelo.
O vinho é da melhor safra. A comida, da melhor procedência. A música, suave e contagiante. Anfitriões
e convidados (sim, você é nosso convidado especial – acesse www.icss2007.com e inscreva-se hoje),
todos felizes, sentam-se à mesa. O banquete está servido. Tim-tim, Brasil!
Osvandré Lech
Sergio Checchia
Adalberto Visco
Comissão Executiva ICSS 2007

International Congress of Shoulder Surgery (ICSS) realizado em Sauipe,
em 2007: Visco, Checchia e Lech, organizadores do evento
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INTERNATIONAL BOARD (IBSES)
Stephen Copeland, UK, Chairman
Louis Bigliani, USA, Secretary,
Eiji Itoi, Japan, Treasurer
BOARD MEMBERS
Dr. Checchia, Brazil, Dr. Cofield, USA, Dr. Fukuda, Japan, Dr. Sonnabend, Australia, Dr. Wallenstein, Sweden, Dr. Walch, France, and Dr Welsh, New Zealand.
LIST OF DELEGATES FOR THE BUSINESS MEETING
Louis Bigliani, USA
Pascal Boileau, France
Desmond Bokor, South Africa
Wayne Burkhead, USA
Peter Campbell, Australia
Alessandro Castagna, Italy
K. M. Chan, Hong-Kong
David Dines, USA
Pedro Doneux, Brazil
Frank Gohlke, Germany
Ralph Hertel, Switzerland
Keith Holt, Australia
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Hiromoto Ito, Japan
Christopher Jobe, USA
Jeno Kiss, Hungary
Joseph Ianotti, USA
Gaston Moignon, Argentina
Tong Po-Yee, South Korea
Theo Rosche, South Africa
James Tibone, USA
Hiroaki Tsutsui, Japan
Adalberto Visco, Brazil
Basil Vrettos, South Africa
Jaap Willems, Netherlands
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SCIENTIFIC COMMITTEE
10th ICSS SAUIPE, BRAZIL, 2007
Carlos De Anquin, AR
Pascal Boileau, FR
Eduardo Benegas, BR
Desmond Bokor, AU
Eduardo da F. Carrera, BR
Alexandro Castagna, IT
Fábio Dalmolin, BR
David M Dines, USA
Pedro Doneux S., BR
Benno Ejnisman, BR
Arnaldo A Ferreira Neto, BR
Evan Flatow, USA
José S. Franco, BR
Marcelo Fregoneze, BR
Glaydson Godinho, BR
Jaime Guiotti, BR
Peter Habermeyer, DE
Joseph Ianotti, USA

Isaac Ivanier, UR
Seung-Ho Kim, KO
Shigehito Kuroda, JP
Alberto N Miyazaki, BR
Geraldo Motta Jr., BR
Robert Neviaser, USA
Arildo Paim, BR
Nelson Ravaglia, BR
Theo Rosche, SA
Paulo S. Santos, BR
Michel Simoni, BR
Felipe Toro, CL
Marco Antônio C Veado, BR
Basil Vrettos, AS
Richard Wallensten, SU
Ken Yamagushi, USA
Américo Zoppi Fo, BR
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Tradition says... Uma girafa simbolizando a tranquilidade e o poder de enxergar longe é entregue como
talismã ao organizador de cada congresso mundial de ombro. Tradition says... A Codman Lecture, o gala
dinner, a sessão de temas livres, conferências, debates. Tudo garantido no Brasil, como em todos os
outros países onde se realizou o ICSS.
Inovações brasileiras: um time internacional no Comitê Científico que selecionou os trabalhos apresentados; a comida baiana e hospitalidade brasileira, o maior público já reunido num congresso mundial
de ombro (1600 pessoas), programação científica fenomenal, o congresso de fisioterapia combinado.
Um novo padrão.
O Brasil celebrou, ainda por vários anos depois do evento, o prestígio e o reconhecimento que vieram
da realização deste evento, bem organizado como nos países mais desenvolvidos, e com toques de criatividade brasileira que deram um charme especial e contribuíram para o sucesso arrasador e indiscutível. Estamos completando 25 anos de história em 2013, e este ainda é tido como o melhor congresso
mundial de ombro e cotovelo. Ever.
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THE GIRAFFE TALISMAN - ICSES NEW SYMBOL
From the legendary sub-Saharian African continent, where probably the humans started its evolutionary process from unknown forms to what we know today as mankind, comes a tradition
already established to the modern International Congress of Shoulder and Elbow Surgery.
Donald MacKenzie, chairman of the 8th ICSS, in Cape Town, South Africa, gave to Robert Cofield, chairman of the next ICSS meeting, the “Giraffe Talisman” – a beautifully designed wood piece with several
metal plaques to have inserted the location of each upcoming Meeting; in the center, a bronze-made
giraffe. For the Africans, the giraffe is a lovely animal, well known for its peaceful attitude, serenity and
capacity to see further. It is the wish from one chairman to the next one.
Tom Norris, ASES president in 2004, Robert Cofield and Robert Neviaser passed the Giraffe Talisman
to Sérgio Checchia and Osvandré
Lech during the gala dinner in
Washington, DC, USA, home of
the 9th ICSS.
This week, in Sauipe, Bahia, Brazil,
Pedro Doneux, president of the Sociedade Brasileira de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo, Checchia, Visco
and Lech, will be happy to pass the
Talisman to Angus Wallace, chairman of the upcoming 11th ICSES in
Edimburgh in 2010.
The tradition is already established.
Let’s keep the tradition.

Pedro Doneux entrega o talismã da girafa para Angus Wallace, presidente do 11º
congresso mundial, mantendo a tradição iniciada na Cidade do Cabo

Thank you and welcome to the 10th ICSES!
This Meeting started on April 22, 2001, when Robert Cofield, IBSES chairman, announced in Cape Town
that Brazil would host the 2007 Meeting. Since then, we have been planning, thinking, and reaching
our goals.
With Adalberto Visco, we established the Executive Committee. “Beto” Visco committed himself to this
journey tirelessly. First of all, thanks to him.
Thanks also to the International Board of Shoulder and Elbow Surgery (IBSES). Mr. Copeland and the
entire group were always supportive.
Thanks to the Scientific Committee, a truly international team for the first time. Your decisions and
ethics made the scientific program respected.
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Thanks to Mônica, Marilise, and Lívia. The social program is a special attraction of the Meeting itself.
Thanks to the Industry. Certainly your generosity will return as you wish.
Thanks to our colleagues from Asia, Oceania, Europe, Africa, and America. Thinkers, researchers, and just
“doctors” who traveled a long way to Sauipe. It is now time to discuss, learn with each other, and bring
advances to the bedside of our patients. Doing so, we will provide quality of life, energy to work, and
happiness to our fellows everywhere.
8 Instructional Courses with 32 updated lectures, 248 Oral presentations, 280 posters, 5 Symposia with
20 state-of-art conferences, 10 workshops from industry, and the traditional Codman Lecture delivered
by Louis Bigliani will be the scientific structure of the 10th ICSES.
Now mixture it with easy afternoons, great night attractions, delicious Bahiana cuisine, the oceanside beauties of Sauipe, and the collegiability of more than 1.600 people, and you will experience
the 10th ICSES.
Started with Lipman Kessel in London, in 1980, and supported by the most prestigious shoulder and
elbow surgeons since then, the Meeting reaches its 10th edition with the same philosophy and mission.
We thank and welcome you. Have a great Meeting,
Osvandré Lech/Sérgio Checchia
Co-chairs 10th ICSES

Festa de Branco (White Party), uma das
grandes atrações do congresso mundial
de 2007: os casais Boileau, Visco e
Motta celebraram o sucesso do evento
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OPENING CEREMONY
My dear and very special friends. I never spoke to such an outstanding
group of people in my entire life, because here are some of my true heroes. Many of you have made such an enormous contribution to science
that it is impossible not to say: “thank you for your brilliant ideas and
innovations. My patients are much better today because of you”.
For this group of heroes, for the colleagues, physiotherapists, and their
accompanying persons, coming from all parts of the world, 5 continents
and 37 countries, we would like to welcome all of you to the 10th ICSES.
Sérgio Checchia made this beautiful presentation 6 years ago. It is worth to see it again.
Land of soccer, Amazon Rain Forest, Iguaçu Falls, Cristo in Rio, and now land of the shoulder and elbow
surgery – at least until next Thursday.
Our apologies for many inconveniences, such as:
Lazy-crazy internet program (“cookies”)
Prices may be expensive for many
Sensation of unsafety about the air transport: our country is still under construction.
General rules to be followed by everyone:
Drink water
Protect from sunshine
Sleep well
Smile and relax, you are in Bahia
Be on time
Improve your friendship around the world
Make questions to your heroes
Visit the industry, they are here for you
Please ask to the organizing committee, we want to help you
Be happy and be a part of the 10th ICSES.
Many thanks to:
Interlink/José Sampaio and the great team
Many societies, such as SBCOC, SBOT, SLAHOC, ASES, SECEC, ASSET, Japan, Asian, Korean, Australia,
South African
“The girls” Mônica Checchia, Lívia Visco and Marilise Lech
My heros - Sérgio and Adalberto - that made this happen so well.
Osvandre Lech
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Dr. Reche e Dr. Copeland aprenderam a dançar
samba com a baiana no congresso mundial

O SUCESSO DO MUNDIAL DE OMBRO E COTOVELO
Número recorde de participantes (1.150 ortopedistas de
38 países, 340 acompanhantes, e 150 fisioterapeutas),
programa científico atraente, lançamento mundial de vários produtos cirúrgicos e programação social versátil, o
“Mundial de Ombro” realizado em Sauipe de 17 - 20 de
setembro teve o sucesso aguardado. Na verdade foram
dois congressos simultâneos: o de cirurgia e o de reabilitação, na sua segunda edição. O inglês Steve Copeland,
presidente do International Board of Shoulder and Elbow
Surgeons (IBSES) disse que “everything went perfect in Sauipe”. O texano Wayne Burkhead,
presidente da ASES, brindou com os convidados e afirmou: “first class meeting by first class
people”. A Comissão Executiva trabalhou ao longo de 6 anos e estabeleceu novos padrões, como:
comissão científica internacional, informativo diário, divulgação eletrônica, tradução simultânea,
etc. O presidente Marcos Musafir esteve presente ao evento e falou sobre a grandiosidade da
SBOT de hoje. Os presidentes Osvandré Lech (RS) e Sérgio Checchia (SP) e o tesoureiro Adalberto
Visco (BA) e suas esposas agradecem a maciça participação dos colegas brasileiros, a colaboração
da equipe de sala e a todos que se envolveram no vitorioso projeto. Os próximos congressos serão
na Escócia (2010) e Japão (2013). Outras informações acesse em www.icss2007.com.
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Momentos Especiais
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Assembleia
geral da SBCOC

Parte da delegação brasileira
no 12º ICSES em Nagoya,
Japão, em abril de 2013

Bigliani, sempre rodeado de
colegas brasileiros
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Momentos Especiais

“Momento zero” da fundação do COC-SBOT, em 1988

Osvandré, Adalberto, Nelson e Michael homenageiam
Summant e Iannoti no 2º Closed Meeting
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Arnaldinho e Boileau

Arnaldo nos primórdios da
cirurgia de ombro no Brasil

Copeland fez questão
de visitar Sauipe meses
antes do 11º ICSES

Zoppi coordena reunião de
trabalho da diretoria 2005
em vistas ao CBCOC de
Goiânia no ano seguinte
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Momentos Especiais

Neer rodeado pelo clã Ferreira

Grupo de brasileiros junto com
Sugaya no curso de Laurent
Lafosse, em Annecy, França, em
maio de 2013

Neer em 1994, em
Salvador
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Diretoria 2012
reunida: Arildo,
Dalmolin, Arnaldo,
Alberto e Geraldo

O’Driscoll e Visco

A alegria contagiante delas, presenças
marcantes em todos os eventos.
Ana Maria Guiotti, Inês Moresco, Valéria
Brasil, Mirele de Castro Veado, Lívia
Visco, Marilise Lech, Maria Clara Kalil
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Momentos Especiais

Bigliani e Arnaldinho

Glaydson,
José Márcio
e Neer

Arnaldo com sua
coleção de títulos
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Checchia e colegas

A descontração de um
congresso Norte-Nordeste

Avelino, Eduardo, Alexandre,
Piluski, Mothes, Lech e Castillo
recepcionam Visco e Arildo em
Passo Fundo, em 2012
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Momentos Especiais

Marcelo, Benno e Simoni celebrando o
sucesso do ISAKOS no Rio em 2011

Simoni recepciona Donna e Steve Burkhart
no ISAKOS 2011

O júbilo de Bigliani e Arnaldo
em 2001 na Cidade do Cabo,
celebrando a escolha do Brasil para
o 10º ICSES
Participantes do 2º Closed Meeting,
na Praia do Forte, em 2011
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Fuad Kalil recepciona amigos em CBOT no Rio. Arnaldo, Osny Salomão, Visco, Lech, Zoppi e Donato

Eiji e Arnaldo em Búzios,
no CBCOC de 2008

Castropil, Benegas, Arnaldinho, Marco Veado, Glaydson

Gilles e Arnaldinho
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Momentos Especiais

Steve Snyder, de casaco claro, com David Sonnabend e Des Bokor, com brasileiros em jantar em Sidney, Austrália, 1998

Angus e Jackie Wallace abraçam seus amigos brasileiros
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Felipe Toro, Vastamaki, Arnaldinho

Cony e Felipe Toro
com brasileiros no
Gala Dinner do ICSS
na Cidade do Cabo

Arnaldinho e
Fukuda
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Momentos Especiais

Bob
Nevasier
com o clã
Ferreira

O poster mostra a trajetória do
pioneiro em cirurgia do ombro,
Arnaldo Amado Ferreira Filho.
Reconhecimento internacional

Arnaldinho,
Ann e Louis
Bigliani
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Descontração de Joe Iannoti
na tribuna do Closed Meeting
de 2011

Almoço na residência de
Glaydson, em Belo Horizonte.
O próprio bateu a foto. Koiti,
Franco, Paulo Sérgio, Saulo,
Gilles na primeira viagem ao
Brasil, Checchia, Lech, Narcísio

Summant e Arnaldinho

177

Momentos Especiais

O grupo brasileiro na Cidade do
Cabo, em 2001, era só alegria.
O ICSS viria ao Brasil seis anos
mais tarde

Isaac Ivanier
comanda a
alegria

A descontração
brasileira na Cidade
do Cabo em 2001
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Quem disse que foi fácil decidir pelo primeiro logo da novel
entidade? Na era pré-informática, tudo era desenhado...
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Momentos Especiais

A descontração de
outro congresso do
Norte-Nordeste

Neer e Lech, no topo do
New York Orthopaedic
Hospital, Columbia
University, em 4 de
julho de 1986

11º CBCOC em
Salvador, 2000
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Salvador, 1984, primeiros
momentos da Sociedade
Sul-Americana de Ombro e
Cotovelo. Arnaldo e Donato,
os pais da cirurgia do ombro
no Brasil, são carinhosamente
homenageados

Brasileiros com o clã Nevasier em Dubrovnik,
Croácia, no Europeu de Ombro e Cotovelo em 2012

Arnaldo Amado Ferreira Filho, opinião
sempre respeitada nos eventos
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Momentos Especiais
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1989-1990
Presidente.................................................. Donato D’Ângelo
Vice-presidente........................Arnaldo Amado Ferreira Filho
Secretário-geral............................................Sérgio Checchia
Segundo-secretário........................................ Osvandré Lech
Tesoureiro......................................................Sérgio Nicoletti
1991-1992
Presidente...............................Arnaldo Amado Ferreira Filho
Vice-presidente............................................... Osvandré Lech
Secretário-geral............................................Sérgio Checchia
Segundo-secretário......................... Paulo Sérgio dos Santos
Primeiro-tesoureiro...............................Sergio José Nicoletti
Segundo-tesoureiro......................Glaydson Gomes Godinho
1993-1994
Presidente...................................................... Osvandré Lech
Vice-presidente.............................................Sérgio Checchia
Secretário-geral............................... Paulo Sérgio dos Santos
Primeiro-secretário................................Sergio José Nicoletti
Tesoureiro.....................................Glaydson Gomes Godinho
1995-1996
Presidente....................................................Sérgio Checchia
Vice-presidente................................ Paulo Sérgio dos Santos
Secretário-geral.....................................Sergio José Nicoletti
Primeiro-secretário...........................................Sérgio Franco
Tesoureiro.....................................Glaydson Gomes Godinho
1997-1998
Presidente....................................... Paulo Sérgio dos Santos
Vice-presidente......................................Sergio José Nicoletti
Secretário-geral............................Glaydson Gomes Godinho
Primeiro-secretário..................... Saulo Monteiro dos Santos
Tesoureiro........................................................... Jaime Giotti
1999-2000
Presidente.............................................Sergio José Nicoletti
Vice-presidente.............................Glaydson Gomes Godinho
Primeiro-secretário...................................José Sérgio Franco
Segundo-secretário................................. Jaime Guiotti Filho
Tesoureiro................................... Saulo Monteiro dos Santos
2001
Presidente....................................Glaydson Gomes Godinho
Vice-presidente.........................................José Sérgio Franco
Primeiro-secretário.................................. Jaime Guiotti Filho
Segundo-secretário.................... Saulo Monteiro dos Santos
Tesoureiro.............................................. Américo Zoppi Filho

2002
Presidente............................................... Jaime Guiotti Filho
Vice-presidente........................... Saulo Monteiro dos Santos
Primeiro-secretário...................................José Sérgio Franco
Segundo-secretário............................... Américo Zoppi Filho
Tesoureiro.............................Marco Antonio de Castro Veado

2003
Presidente.................................. Saulo Monteiro dos Santos
Vice-presidente.........................................José Sérgio Franco
Secretário............................................... Américo Zoppi Filho
Primeiro-tesoureiro..............Marco Antonio de Castro Veado
Segundo-tesoureiro.......................................Adalberto Visco
2004
Presidente................................................José Sergio Franco
Vice-presidente...................................... Américo Zoppi Filho
Primeiro-secretário...............Marco Antonio de Castro Veado
Segundo-secretário............................. Pedro Doneux Santos
Primeiro-tesoureiro.......................................Adalberto Visco
Segundo-tesoureiro...................................... Michael Simoni
2005
Presidente............................................. Américo Zoppi Filho
Vice-presidente.....................Marco Antonio de Castro Veado
Primeiro-secretário.............................. Pedro Doneux Santos
Segundo-secretário.......................................Adalberto Visco
Primeiro-tesoureiro...................................... Michael Simoni
Segundo-tesoureiro........................Eduardo da Frota Carrera
2006
Presidente............................Marco Antonio de Castro Veado
Vice-presidente.................................... Pedro Doneux Santos
Primeiro-secretário........................................Adalberto Visco
Segundo-secretário...................................... Michael Simoni
Primeiro-tesoureiro........................Eduardo da Frota Carrera
Segundo tesoureiro................... Nelson Ravaglia de Oliveira
2007
Presidente........................................... Pedro Doneux Santos
Vice-presidente..............................................Adalberto Visco
Primeiro-secretário....................................... Michael Simoni
Segundo-secretário................... Nelson Ravaglia de Oliveira
Primeiro-tesoureiro........................Eduardo da Frota Carrera
Segundo tesoureiro............................ Arildo Eustáquio Paim
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2008
Presidente.....................................................Adalberto Visco
Vice-presidente............................................. Michael Simoni
Primeiro-secretário.........................Eduardo da Frota Carrera
Segundo-secretário................... Nelson Ravaglia de Oliveira
Primeiro-tesoureiro............................ Arildo Eustáquio Paim
Segundo tesoureiro.................Arnaldo Amado Ferreira Neto

2011
Presidente................................. Nelson Ravaglia de Oliveira
Vice-presidente................................... Arildo Eustáquio Paim
Primeiro-secretário..................Arnaldo Amado Ferreira Neto
Segundo-secretário..................... Geraldo Rocha Motta Filho
Primeiro-tesoureiro.........................................Glauco Manso
Segundo-tesoureiro...........................Alberto Naoki Myiasaki

2009
Presidente.................................................... Michael Simoni
Vice-presidente.............................................Eduardo Carrera
Primeiro-secretário.................... Nelson Ravaglia de Oliveira
Segundo-secretário............................ Arildo Eustáquio Paim
Primeiro-tesoureiro.................Arnaldo Amado Ferreira Neto
Segundo tesoureiro..................... Geraldo Rocha Motta Filho

2012
Presidente.......................................... Arildo Eustáquio Paim
Vice-presidente........................Arnaldo Amado Ferreira Neto
Primeiro-secretário...................... Geraldo Rocha Motta Filho
Segundo-secretário.........................................Glauco Manso
Primeiro-tesoureiro................................ Alberto N. Miyazaki
Segundo-tesoureiro........................... Fábio Farina Dal Molin

2010
Presidente....................................................Eduardo Carrera
Vice-presidente.......................... Nelson Ravaglia de Oliveira
Primeiro-secretário............................. Arildo Eustáquio Paim
Segundo-secretário.................Arnaldo Amado Ferreira Neto
Primeiro-tesoureiro..................... Geraldo Rocha Motta Filho
Segundo tesoureiro.........................................Glauco Manso

2013
Presidente...............................Arnaldo Amado Ferreira Neto
Vice-presidente............................ Geraldo Rocha Motta Filho
Primeiro-secretário..........................................Glauco Manso
Segundo-secretário................................ Alberto N. Miyazaki
Primeiro-tesoureiro........................... Fábio Farina Dal Molin
Segundo-tesoureiro................Ildeo Afonso de Almeida Filho

SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

186

187

Estatuto Social

SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

188

ESTATUTO SOCIAL
CNPJ 03.631.062/0001-90
CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO, SEDE, FINALIDADES E DURAÇÃO
Art. 1º - A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DO OMBRO E COTOVELO - SBCOC (neste ESTATUTO
referida apenas SBCOC) é uma associação científica de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída
por médicos interessados no estudo das afecções ortopédico-traumáticas das articulações do ombro e
cotovelo, fundada em 14 de outubro de 1998, registrada no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos sob o nº 246780 em 17 de janeiro de 2000.
Art. 2º - A SBCOC, tem como foro a capital, com sede localizada à Alameda Lorena, 427, 14º Andar - Conjunto 02 - Jardim Paulista - CEP 01424-000 - São Paulo – SP.
Art. 3º- São finalidades da SBCOC:
I - Congregar os médicos que se interessam pela cirurgia do ombro e cotovelo.
II - Incentivar, aperfeiçoar e difundir os estudos, conhecimentos, pesquisas e a prática da cirurgia
do ombro e cotovelo, provendo condições de atualização permanente dos médicos por meio de
ensino, pesquisa e educação continuada, utilizando-se dos melhores meios disponíveis.
Art. 4° - Para atingir suas finalidades a SBCOC desenvolverá as seguintes atividade-meio:
I - Manterá relações cultural e científica com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT) e com outras sociedades científicas similares em âmbito nacional e internacional.
II- Promoverá congressos, seminários, trabalhos, jornadas, cursos de aperfeiçoamento, conferências,
reuniões e outras atividades científicas que contribuam para o fim pretendido.
III - De interesse da área de estudo das afecções do ombro e cotovelo e publicará o resultado de suas
pesquisas e atividades em revistas médicas e científicas.
O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
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CAPÍTULO II - DOS MEMBROS E ASSOCIADOS
Art. 5° - O quadro de associados será constituído por número ilimitado de pessoas e composto daqueles que o solicitarem e forem aceitos pelos critérios estabelecidos neste estatuto.
Art. 6° - Para ser admitido como associado da SBCOC o interessado deverá preencher os seguintes
requisitos:
I - Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada;
II - Estar oficialmente habilitado para o exercício da profissão médica no Brasil;
III - Ser membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT);
IV - Possuir formação em cirurgia do ombro e cotovelo e ter feito estágio mínimo de 01 (um) ano em
serviço reconhecido pela SBCOC;
V - Ser apresentado por dois associados Titulares.
Art. 7° - A SBCOC é constituída por um número ilimitado de associados, distribuídos nas seguintes
categorias:
I - Fundadores;
II - Titulares;
III - Eméritos;
IV - Honorários;
V - Correspondentes.
Art. 8º - São associados Fundadores, os médicos subscritos na ATA DE FUNDAÇÃO da SBCOC.
Art. 9º - São associados Titulares os atuais médicos membros associados e os médicos que ingressarem
na SBCOC em conformidade com o artigo 6° deste Estatuto.
Art.10º- São associados Eméritos os que contribuíram de forma reconhecidamente eficiente para o desenvolvimento das finalidades da SBCOC, indicados pela diretoria e homologados pela Assembléia Geral.
Art. 11º - São associados Honorários os cidadãos que contribuíram ou contribuem de forma reconhecidamente eficiente para o desenvolvimento e divulgação da SBCOC, indicados pela diretoria e homologados pela Assembléia Geral.
Art.12º - São associados Correspondentes os médicos domiciliados no exterior, de reconhecido mérito no
exercício da cirurgia do ombro e cotovelo, indicados pela diretoria e homologados pela Assembléia Geral.
Parágrafo Primeiro - Somente os associados fundadores e titulares poderão votar e ser votados para
ocupar cargo nos órgãos de administração.
Parágrafo Segundo - Somente os associados fundadores e titulares pagarão a anuidade em valor a ser
estipulado e divulgado pela Diretoria em cada exercício fiscal.
Parágrafo Terceiro. O não pagamento de duas anuidades consecutivas implicará na exclusão do assoSBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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ciado do quadro associativo da SBCOC, após notificação por telegrama ou carta oficial com aviso de
recebimento e sem que haja a quitação das anuidades em atraso no prazo de trinta dias a contar do dia
do recebimento da notificação.
Art. 13° - São direitos dos associados:
I - Participar e votar nas Assembleias Gerais, nos termos e limites fixados neste Estatuto.
II - Votar e ser votado para cargos estatutários, exceto quando este Estatuto restringir.
III - Frequentar a sede e participar de suas atividades;
IV - Receber as publicações que a SBCOC fizer;
V - Ter acesso às publicações científicas que a SBCOC receber;
VI - Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade
dos associados;
VII - Solicitar o afastamento do quadro associativo, mediante comunicação por escrito à Diretoria com
antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou em qualquer outra hipótese de desligamento, restituição ou reparação, inclusive em relação às anuidades pagas;
VIII - Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados;
IX - Participar dos congressos da SBCOC de acordo com as normas estabelecidas pela Diretoria.
Parágrafo Único - Não serão aceitos votos por procuração.
Art. 14° - São deveres dos associados:
I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;
II - Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da SBCOC;
III - Zelar pelo patrimônio;
IV - Pagar tempestivamente a anuidade estabelecida pela Diretoria, sob pena de exclusão, na forma
aqui prevista;
V - Pagar eventuais débitos por ocasião do pedido de desligamento do quadro associativo.
Art.15º- Os associados não respondem nem pessoal nem subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da SBCOC.
Art. 16º - São Motivos de advertência e/ou exclusão do quadro de associados da SBCOC:
a) Por condenação criminal transitada em julgado;
b) Atentar contra os preceitos de ontologia médica;
c) Atentar contra a reputação ou patrimônio da Sociedade;
d) O não pagamento das contribuições previstas neste estatuto, durante dois anos consecutivos;
e) O não comparecimento, sem justificativa, seguidamente a três Congressos Brasileiros da SBCOC.
Parágrafo Primeiro – A exclusão de qualquer membro se fará por votação secreta, com a participação
de no mínimo dois terços dos membros da Diretoria, e após apreciação de defesa apresentada pelo
membro denunciado, até noventa dias após competente notificação pela SBCOC.
Parágrafo Segundo - O julgamento de denúncia será da competência da Diretoria, porém, caberá recurso à Assembleia Geral.
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CAPÍTULO III - DO CREDENCIAMENTO
Art. 17º - Os associados deverão respeitar os seguintes critérios para o credenciamento junto aos hospitais:
a) um mínimo de 02 (dois) instrutores membros Titulares da SBCOC, há pelo menos 05 (cinco) anos;
b) obrigatória submissão e aceitação em revista indexada;
c) um tema livre apresentado a casa um dos últimos dois congressos da especialidade;
d) disponibilização de acesso à Internet;
e) listagem de cirurgias e do movimento ambulatorial de um ano fornecida pelo setor de registro do
hospital, com análise da diretoria.
CAPÍTULO IV - DOS ORGÃOS ESTATUTÁRIOS
Art. 18º - São órgãos da administração da SBCOC.
I - Assembléia Geral;
II - Diretoria;
III - Conselho Fiscal;
Da Assembleia Geral
Art. 19º - A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberações da SBCOC e se realizará Ordinariamente uma vez ao ano para aprovação do balanço, do orçamento-programa e deliberação acerca dos
assuntos constantes da pauta do edital de convocação e, Extraordinariamente, sempre que a Diretoria
ou um quinto dos associados a julgar necessária.
Parágrafo Único - A Assembleia Geral Ordinária será realizada durante o Congresso Anual da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (CBOT).
Art. 20º - A convocação para as Assembleias Gerais será feita pelo Presidente por edital enviado aos
associados por qualquer meio, inclusive correio eletrônico ou afixado na sede da SCOC, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Art. 21º - As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente e terá validade com a presença de dois
terços dos associados titulares em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após,
com no mínimo 06 (seis) associados titulares.
Art. 22º - A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este Estatuto
não permitir.
Art. 23º - Compete à Assembleia Geral:
I - Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
II - Destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal;.
III - Examinar os relatórios, balanço, prestação de contas e orçamento-programa, aprovando-os ou
rejeitando-os, no todo ou em parte;
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas
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Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
Reformar este Estatuto, desde que tenha sido convocada especialmente para este fim;
Dissolver a SBCOC e definir a destinação do patrimônio líquido;
Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão do quadro associativo
tiver sido decidida pela Diretoria;
VIII - Decidir sobre a admissão ou não de pessoas na categoria de associados Honorários, a partir de
indicação da Diretoria.
Parágrafo Único - Para os casos previstos nos incisos II, V e VI será obrigatório o voto concorde de dois
terços dos associados presentes, desde que seja Assembleia Extraordinária e tenha sido convocada especialmente para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta
dos associados ou com menos de um terço nas convocações seguintes.
Da Diretoria
Art. 24º - A Diretoria será composta dos seguintes cargos:
I - Presidente
II - Vice-Presidente
III - Primeiro Secretário
IV - Segundo Secretário
V - Primeiro Tesoureiro
VI - Segundo Tesoureiro
Art. 25° - O mandato da Diretoria terá a duração de 01 (um) ano.
Art. 26°- A Diretoria reunir-se-á ordinariamente por convocação do Presidente ou extraordinariamente,
sempre que o Presidente ou 03 (três) dos seus membros a julgar necessária.
Art. 27°- A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.
Art. 28° - Compete à Diretoria:
I - Administrar a SBCOC;
II - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;
III - Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
IV - Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo à Assembleia Geral para aprovação;
V - Apresentar a prestação de contas ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral para aprovação;
VI - Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma, os bens imóveis da SBCOC após
aprovação de dois terços na Assembleia Geral;
VII - Decidir, em primeira instância, pela exclusão de associados.
VIII - Estimular e orientar a formação das Regionais da SBCOC.
Art. 29° - Compete ao Presidente:
I - Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria;
193

Estatuto Social

II III IV V-

Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a SBCOC;
Constituir procuradores e advogados;
Exercer o voto de qualidade;
Aplicar as penalidades previstas neste Estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 30° - Compete ao Secretário:
I - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
II - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da SBCOC.
Art. 31° - Compete ao Tesoureiro:
I - Manter atualizada e em ordem a contabilidade e a tesouraria;
II - Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria a situação patrimonial e sua transformação;
III - Verificar os balancetes, balanços e elaborar a previsão orçamentária de cada exercício;
IV - Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio.
Art. 32° -Compete ao Vice-Presidente, ao Segundo Secretário e ao Segundo Tesoureiro, substituir os
titulares em seus impedimentos e auxiliá-los em suas tarefas.
Do Conselho Fiscal
Art. 33° -O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares e 02 (dois) suplentes, com
mandato de 01 (um) ano, coincidente com o da Diretoria.
Parágrafo Primeiro - Os seus membros deverão eleger um Presidente, a ser escolhido dentre os titulares.
Art. 34º - O Conselho Fiscal deve ser reunir ao menos uma vez ao ano, por convocação do seu Presidente.
Art.35º - O Conselho Fiscal possui as seguintes atribuições:
I - Emitir parecer sobre a prestação de contas da SBCOC;
II - Providenciar para que, mensalmente, seja fechado balancete e, anualmente, balanço e exigir que
todas as contas sejam conciliadas;
III - Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço;
IV- Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.
Art. 36° - O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.
CAPÍTULO V - DA ELEIÇÃO
Art. 37º - A eleição da Diretoria da SBCOC será por voto direto e secreto e a cada 01 (hum) ano, para a
qual os membros receberão uma convocação por escrito.
Parágrafo Primeiro - A eleição será realizada durante o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

194

Ortopedia e Traumatologia – CBOT/SBOT.
Parágrafo Segundo - O sistema de voto é o majoritário.
Art. 38º - Somente terão direito de votar e serem votados, para cargos da Diretoria, os membros fundadores e titulares em pleno gozo dos seus direitos, de acordo com a lista dos associados quites Tesouraria.
Art. 39º - As chapas dos candidatos aos cargos eletivos da Diretoria deverão ser inscritas na SBCOC, até
90 (noventa) dias antes da realização do Pleito durante o CBOT/SBOT.
Parágrafo Único - De posse das inscrições, o Primeiro Secretário organizará a lista das chapas por ordem
numérica de inscrição, as quais serão afixadas no recinto da eleição.
Art. 40° - Os candidatos aos cargos do Conselho Fiscal deverão inscrever-se na SBCOC, até 90 (noventa)
dias antes da realização do Pleito durante o CBOT/SBOT.
Parágrafo Único - De posse das inscrições o Primeiro Secretário organizará a lista das chapas por ordem
numérica de inscrição, as quais serão afixadas no recinto da eleição.
Art. 41° - O Processo Eleitoral será acompanhado por uma Comissão Eleitoral composta por 03 (três)
membros fundadores e, ou titulares em pleno gozo dos seus direitos, de acordo com a lista dos associados quites com a Tesouraria da SBCOC e designados pelo Presidente da SBCOC.
Art. 42º - A Comissão Eleitoral indicará 03 (três) membros Fundadores e, ou Titulares para compor a
Comissão Apuradora, garantindo ainda a presença de um representante para cada chapa concorrente
no acompanhamento de suas atividades.
Parágrafo Primeiro - A eleição será realizada durante a Assembleia Geral da SBCOC, durante o CBOT/
SBOT.
Art. 43º - Encerrada a votação, a Comissão Apuradora fará a contagem pública dos votos e informará o
resultado do escrutínio, declarando vencedora a chapa que obtiver o maior número de votos válidos.
Parágrafo Primeiro - Em caso de empate, será considerada eleita a chapa cujo Presidente seja o associado mais antigo e, em última instância, cujo Presidente seja o associado mais idoso.
Parágrafo Segundo - Serão nulas as cédulas de votação que estiverem rasuradas.
Art. 44º- A eleição do Conselho Fiscal seguirá os mesmos critérios enunciados neste Capítulo.
CAPÍTULO VI - DO PATRIMÔNIO
Art. 45° - O patrimônio da SBCOC é constituído pelos valores consignados em sua escrituração contábil.
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Art. 46° - As receitas advirão das atividades previstas neste estatuto e do recebimento de auxílios, subvenções, doações e legados.
Parágrafo Único - Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.
Art. 47° - A SBCOC aplicará integralmente no País os seus recursos, objetivando o cumprimento das
suas finalidades.
Art. 48° - O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e
desenvolvimento das suas finalidades.
Art. 49° - Em caso de dissolução da SBCOC, seu patrimônio líquido será revertido, por deliberação dos
associados, à instituição de fins idênticos ou semelhantes.
CAPÍTULO VII - DAS REGIONAIS
Art. 50° - A SBCOC poderá ser estruturada de forma a desenvolver suas atividades em Regionais, que
podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma
administrada por uma diretoria eleita por seus pares, composta no mínimo por um Presidente, um
Secretário e um Tesoureiro.
Parágrafo Único - As finalidades e os limites de atuação das Regionais serão definidos pelo Regimento
Interno da SBCOC.
CAPÍTULO VIII - DOS CONGRESSOS
Art. 51º.- O CBCOC será realizado na primeira quinzena de julho, nos anos pares, conforme calendário
da CEC/SBOT.
Parágrafo Primeiro - A comissão organizadora será composta pelos membros da diretoria da SBCOC.
Art. 52º - O Presidente do congresso e da comissão de temas livres, será indicado pelo Presidente eleito
da SBCOC do ano da realização do Congresso.
Art. 53º - O Presidente da Comissão Científica será o Presidente da SBCOC do ano anterior ao do Congresso.
Parágrafo Único - A Comissão Organizadora local, será composta por membros Titulares da SBCOC,
referenciada pela diretoria da mesma.
Art. 54º - A escolha da cidade sede para realizar o CBCOC, será aquela que melhor atender aos seguintes
requisitos mínimos:
I. A cidade deverá ter Centro de Convenções (CC) ou Hotel com Centro de Convenções com:
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a) área para realização de feira comercial;
b) 01 (um) auditório para comportar no mínimo 800 pessoas;
c) 02 salas (no mínimo) para cursos com capacidade para no mínimo 150 pessoas cada uma;
d) infraestrutura adequada;
e) facilidade de acesso ao Centro de Convenções ou ao Hotel sede, com o mínimo de deslocamento;
f) opções de alimentação no local ou próxima do local do evento;
II. Deverá possuir boa oferta de vôos regulares e facilidade de transporte terrestre;
III. Ampla rede hoteleira com opções diferenciadas de tarifas para atender tanto aos congressistas
quanto aos expositores e pessoal de suporte ao evento;
IV. Oferecer opções de lazer e turismo.
Art. 55º - A cidade sede será eleita com dois anos de antecedência durante o CBCOC.
Art. 56º- A candidatura deverá ser feita por correspondência enviada para a sede da SBCOC até 60 (sessenta) dias antes da do CBCOC.
Parágrafo Primeiro - A solicitação da candidatura deverá ser feito por um membro titular da SBCOC, que
atue na cidade (região) candidata, e que esteja quite com a SBCOC.
Art. 57º - A proposta deverá ser elaborada contendo os seguintes itens:
a) local onde acontecerá o CBCOC (Hotel ou Centro de Convenções);
b) necessidade de transporte (ônibus ou vans) entre os Hotéis e o local do CBCOC;
c) recomenda-se que a SBOT-Regional, apóie a realização do CBCOC.
Art. 58º - Após a formalização da candidatura, a Diretoria da SBCOC analisará a proposta, e sendo considerada viável, programará uma visita à cidade para avaliação local, se julgar necessário.
Art. 59º - Confirmando-se que a cidade candidata reúne os requisitos mínimos necessários para receber
o CBCOC, a candidatura será levada para votação na Assembleia Geral da SBCOC durante o CBCOC que
ocorrerá 02 (dois) anos antes.
CAPÍTULO IX - DAS COMISSÕES
Art. 60º – São Comissões Permanentes e Especiais da SBCOC:
I - Comissão de Ensino e Treinamento (CET)
II - Comissão de Educação Continuada e Pesquisa (CECP
III - Comissão de Publicação, Divulgação e Marketing
IV - Comissões Especiais com Funções Transitórias
I - Comissão de Ensino e Treinamento (CET)
Art. 61º – A Comissão de Ensino e Treinamento (CET), é indicada pelo Presidente da SBCOC e referendada pelos demais membros da Diretoria, cujo objetivo é executar o plano de ensino e treinamento
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da Sociedade, composta por 03 (três) membros titulares da SBCOC com mandato de 02 (dois) anos
podendo cada membro ser reconduzido uma vez.
II - Comissão de Educação Continuada e Pesquisa (CECP)
Art. 62º – A Comissão de Educação Continuada e Pesquisa (CECP), é indicada pelo Presidente da SBCOC
e referendada pelos demais membros da Diretoria, tem por objetivo a coordenação, planejamento,
supervisão, pesquisa e a atualização da educação continuada do Cirurgião do Ombro e Cotovelo, assim
como o planejamento e o calendário dos eventos patrocinados pela SBCOC e suas regionais.
Parágrafo Único - O mandato do presidente da Comissão de Ensino e Treinamento (CET) e da Comissão de Educação Continuada e Pesquisa (CECP) será de 02 (dois) anos, podendo cada membro ser
reconduzido uma vez, por igual período, cabendo ao Presidente da SBCOC indicar os presidentes das
Comissões e, nesse caso, será permitido apenas uma recondução.
III - Comissão de Publicação, Divulgação e Marketing
Art. 63º - A Comissão de Publicação, Divulgação e Marketing é responsável pela divulgação de assuntos
gerais, científicos e organização do site da SBCOC, composta por 05 (cinco) membros à saber: 1) Presidente da SBCOC; 2) 1º Secretário da SBCOC; 3) 1º Tesoureiro da SBCOC; 4) Editor Chefe do Jornal da
SBCOC; 5) Editor Chefe do site oficial da SBCOC.
IV - Comissões Especiais
Art. 64º - No interesse da gestão da SBCOC poderão ser criadas Comissões Especiais, indicadas pelo
Presidente da Sociedade, com funções transitórias, podendo ser extintas a qualquer tempo.
CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 65º- Os membros da SBCOC, individualmente, não respondem subsidiariamente pelas obrigações
assumidas pela SBCOC.
Art. 66º- O ano social e fiscal terá início no primeiro dia de janeiro e terminará em trinta e um de dezembro de cada ano.
Art. 67º – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria, ad referendum da Assembleia.
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CAPÍTULO XI - DO FORO
Artº 68º - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo como competente para dirimir todo e qualquer
litígio entre os Associados e a SBCOC ou entre os Membros e Associados.
São Paulo, 17 de novembro de 2012.
Arildo Eustáquio Paim
Presidente

Adriana C. Turri Joubert
OAB/SP – 81.270
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——————————————————————————————————————————— A
Adalberto Visco
Adelmo Rezende Ferreira da Costa
Ademar Zigismundo Gailit Junior
Adher Leonardo Leite Moura
Adolfo Watanabe Kasuo
Adriano de Morais Van Hautte
Adriano de Souza
Adriano Fernando Mendes Junior
Adriano Fernandes Mendes Leite
Adriano Jordao Milazzo
Adriano Marchetto
Adriano Sampaio Souza
Adson do Socorro Sa Costa
Afonso Paulo Almeida Magalhaes Neto
Agnus Welerson Vieira
Ailson Guedes da Silva
Airto Manzotti
Airton Rodrigues
Alaor Florencio da Silva
Alberto de Castro Pochini
Alberto Eduardo Peres
Alberto Naoki Miyazaki
Alberto Pires de Almeida
Alberto Sala Franco
Alcides Durigan Junior
Alessandro Alvarenga Cardoso
Alessandro Menezes Chagas
Alessandro Paim
Alessandro Ulhoa Rodrigues
Alexandre Alves Campos
Alexandre Carneiro Bitar
Alexandre Cavalcante Martha
Alexandre Cesar Gobo
Alexandre Contatore Bierrenbach de Castro
Alexandre Firmino Paniago
Alexandre Guilherme
Alexandre Henrique
Alexandre Pagotto Pacheco
Alexandre Palma Girardi
Alexandre Paroli Gasparino
Alexandre Povoa Barbosa
Alexandre Ricardo Sousa Santa Cruz
Alexandre Rosa Pagan
Alexandre Tadeu
Alexandre Vieira da Rocha
Alfredo Honorio de Valois Coelho
Alfredo Mendes Steffen
Alfredo Rovinski
Aliomar Ferri Amaral
Alípio Aguiar Paiva
Aloisio Alan Costa Fernandes
Aloisio Rosado Filho

Altair Carlos Niza
Alvaro Motta Cardoso Junior
Alysson Andrey Andrade Oliveira
Americo Zoppi Filho
Anderson Araujo Paiva
Anderson Lobo Brandão
Anderson de Nadai
Anderson Uehara
Andre Alberti Casadei
Andre Carneiro Campello
Andre da Costa Garcia
Andre Lopes Soares
André Luiz Dall´ Agnol
André Luis Lugnani de Andrade
Andre Luis Ribeiro de Castro Ferreira
Andre Luiz Anaya Sinhorini
Andre Luiz Paula de Lima
Andre Luiz Pinto da Silva
Andre Luiz Reis
Andre Matioda de Araujo
Andrea Ossada Tsutida
Andrey Leal Wanderley
Antero de Sousa Lima Neto
Antonio Albino Pinto
Antonio Carlos Tenor Junior
Antonio Carlos Wall Borges
Antonio Celso Ventura Duarte
Antonio Daud
Antonio Emanoel D. Miachon
Antonio Eneas Rangel de Carvalho Junior
Antonio Guilherme Padovani Garofo
Antonir Nolla
Antonio Sergio Penalva de Oliveira
Arildo Eustaquio Paim
Ariomar Ferri Amaral
Armando Romani Secundino
Arnaldo Amado Ferreira Filho
Arnaldo Amado Ferreira Neto
Arnaldo Papavero
Arthur Beber Machado
Arthur Henrique de Oliveira Cruz
Aroldo Momesso Cuoghi
Augusto Tadeu Barros de Sousa
Aylton Manzottu
——————————————————————————————————————————— B
Beether Lopes Cerqueira
Benno Ejnisman
Bernardo Barcellos Terra
Bolivar Bastos Goncalves Filho
Breno Calgaro de Carvalho
Breno Schor
Bruno de Castro Queiroz
Bruno de Souza Teixeira
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Bruno Borralho Gobbato
Bruno Fluvio Alves Silva
Bruno Lobo Brandao
Bruno Pitanga Silvares de Almeida
Bruno Tavares Rabello
——————————————————————————————————————————— C
Caio Rodrigo Marquim Firmo de Araujo
Caio Zamboni
Cantidio Salvador Filardi Filho
Carina Cohen
Carlomano Maciel de Moraes Prazeres
Carlos Alberto Nauiack
Carlos Alberto P. de Sant`Anna Filho
Carlos Alberto Petersen de Sant´Anna
Carlos Alberto Rangearo Peres
Carlos Antonio Garrido
Carlos Augusto de Mattos
Carlos Augusto Maia Ribeiro
Carlos Augusto Laureano Leme
Carlos Eduardo Ferreira Alves
Carlos Henrique Bertoni Reis
Carlos Henrique Carvalho de Queiroz
Carlos Henrique Ramos
Carlos Minoru Soyama Kakuda
Carlos Muszkat
Carlos Roberto Garcia
Carlos Sebastiao Barbosa
Carlos Taia
Carlos Vicente Andreoli
Carlos Yukio Tsutida
Carmo Roberto Fiordelisio Junior
Cássio Clei da Silva
Cassio Masioli
Cassio Mauricio Telles
Cassio Silva Trevizani
Celso Luis Schio
Celso Massaschi Inouye
Celso Silveira de Lima
Cesar Augusto de S. Thiago
Cesar Domingues Moreira
Cicero Fernando Stahnke
Claudio de Oliveira
Claudio Eduardo Marques
Claudio do Padro Barbosa
Claudio Marcos Kojima
Claudio Pinheiro Cardoso
Claus Robert Zeefried
Cleyton Nicoleit
Cléber Maciel de Moraes Prazeres
Clodoaldo José Duarte de Souza
Crischiman Luis Dal Zotto
Cristiano Andre de Carvalho
Cristiano Fernandes Chaer
SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

Cristiano Nabuco Dantas
Cristiano Paulo Tacca
——————————————————————————————————————————— D
Dagoberto de Oliveira Campos
Dalton Jose de As Bredariol
Daniel Antonio de Oliveira
Daniel de Barros Leite Ferreira Ribeiro
Daniel Barros Pereira
Daniel Cordeiro da Silva Junior
Daniel Costa Ferreira
Daniel Enrique Rezende de Souza
Daniel Fausto Dell´Aquila
Daniel Ferreira Fernandes Vieira
Daniel Guizardi
Daniel Hartmann
Daniel Sabatini Teodoro
Daniel Soares
Danilo Ricardo Okiishi de Oliveira
Danilo Salesse Pacheco
Davi Calixto Pires
Diamantino Lobo Pereira
Dino Kussakawa
Diogo Alberto Lopes Bader
Diogo Mahe Costa
Diogo Mesquita Rebouças
Djalma de Siqueira Junior
Domingos de Paula Freitas Júnior
Donato D`Angelo
Douglas Rodrigues dos Santos
——————————————————————————————————————————— E
Eder Detrez Silva
Eder Menegassi Martel
Edgar Bezerra Valente Neto
Edgler de Almeida Olympio
Edison Jose Antunes
Edson Antonio de Abreu Borges
Edson Cerqueira Garcia de Freitas
Edson da Silva Soares
Eduardo Ambrosini Junior
Eduardo Angeli Malavolta
Eduardo Antônio de Figueiredo
Eduardo Benegas
Eduardo Cesar Moreira Mariz Pinto
Eduardo da Frota Carrera
Eduardo da Silva Costa
Eduardo de Morais
Eduardo Fraga Pacheco Machado
Eduardo Francisco Clemente
Eduardo Gil Osorio
Eduardo Guedes Fernandes
Eduardo Hosken Pombo
Eduardo Liborio Menniti
Eduardo Luiz Nogueira Gonçalves
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Eduardo Machado Luz
Eduardo Osternack Rezende
Eduardo Palmieris
Eduardo Pauletti da Costa
Eduardo Ramos Marques Pina
Eduardo Régis de Alencar Bona Miranda
Eduardo Ribeiro de Paula Cerveira
Eduardo Yoshiaki Nakandakari
Egidio Oliveira Santana
Elcio Kiyoshi Kishimoto
Elpidio da Graca
Elvio Bruno Campagnolo
Emerson de Oliveira Maschietto
Emerson Kleber Zanoni
Emílio Luiz Martins Rodrigues Filho
Emilio Manetta Filho
Enio Siberio de Melo Ferreira
Enrico Barauna
Eric Fontes Prata
Eric Figueiredo Gaspar
Eric Strose
Erickson Bulisani
Estevam Jose de Medeiros Guimaraes
Eugenio Pacelli Casado de Souza
Euler Costa Vidigal Junior
——————————————————————————————————————————— F
Fabiano Claudio Pereira
Fabiano Reboucas Ribeiro
Fabio Alexandre Martynetz
Fabio Anaute Nicolao
Fabio Brandao de Almeida
Fabio Eduardo Ferreira Musa
Fabio Eduardo Ishioka
Fabio Farina Dal Molin
Fabio Fernando Helmer
Fabio Henrique Gomi
Fabio Luiz Brazileiro Paixao
Fabio Milach Gervini
Fabio Nagato Watanebe
Fabio Pizzo Ribeiro
Fabio Ribeiro Baião
Fabio Sucomine
Fabio Tadeu Tavano
Fabio Tavares Lobo
Fabio Teruo Matsunaga
Fabio Yoshihiro Matsumoto
Fabrício Augusto Silva Mesquita
Fabricio Guimarães Prudente
Felipe Fantozzi Vieira
Felipe Lima de Almeida
Felipe de Magalhães Carvalho
Felipe Galvão Alvares de Abreu
Felipe Salzano

Fernando Barroca Rodrigues
Fernando Brandão de Andrade Silva
Fernando Carlos Mothes
Fernando Cesar Furlan
Fernando Cesar de Mello Guerra
Fernando Cesar Silva
Fernando da Piedade Ribeiro
Fernando Javier Aracena Perez
Fernando Grion dos Santos
Fernando Landim Carrilho
Fernando Lang Bender
Fernando Kenji Kikuta
Fernando Marcio Capanema Pereira
Fernando Mendes Paschoal
Fernando Moises Jose Pedro
Fernando Ribeiro Oliveira
Fernando Rogerio Dimarzio Filho
Fernando Takao Cinagava
Fernando Volpi Barretto
Fidias Gomes Ferreira Borborema
Filipe Barbosa Cavalcanti
Flamarion da Silva Meireles
Flavio Abrahao
Flavio de Almeida Salles
Flavio de Oliveira Franca
Flavio Faloppa
Flavio Jose Camara Carneiro Leal
Flavio Marcio Lago e Santos
Flavio Petroucic Costa
Flavio Samea
Flavio Santos Ferreira Leite
Francisco Guedes de Souza Neto
Francisco Jose dos Santos Neto
Francisco Rocha de Souza
Frederico Marques Neves
Frederico Vieira da Cruz
Freddy Segatto
Fuad Kalil Sobrinho
——————————————————————————————————————————— G
Gabriel El-Kouba Junior
Gabriel Neves Jorge
George Maduell de Mattos
Geraldo Domingos T. Coelho
Geraldo Rocha Motta Filho
Gerson Arlindo Marmilli
Gerson Bauer
Gilberto Akira Yamaguishi
Gilberto Ximenes Abreu
Gilson Sakuma de Oliveira
Giovanna Ignácio Subirá Medina
Giovani Serrano Machado
Giovanni Caldeira Higino
Giuliano Oliveira Freire
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Glauber Jose de M. Cavalcanti Manso
Glaucio Sales de Lima Siqueira
Glauco Monteiro Cavalcanti Manso
Glauco Roberto de Alencar Barreto
Glaucus Cajaty dos Santos Martins
Glaydson Gomes Godinho
Godofredo Nascimento Borborema
Graziane Diego Santos Rajão
Guilherme Augusto Tapado Araújo Motta
Guilherme Barbieri Leme da Costa
Guilherme Carlos Rosa
Guilherme do Val Sella
Guilherme Grisi Mouraria
Guilherme Lins de V.Chaves Neto
Guilherme Marques Cerqueira Junior
Guilherme S. Saad Hossne
Guillermo Enrique Ortega Moncada
Guilherme Víctor de Knegt
Guilherme Wentz Biasuz
Gustavo Adolfo Carneiro Franco
Gustavo Barboza de Oliveira
Gustavo Cara Monteiro
Gustavo Carvalho de Alencar Fialho
Gustavo Jose Labronici
Gustavo Novaes Cardoso
Gustavo Oliveira Marchitto
Gustavo Rocha Santos
——————————————————————————————————————————— H
Hander Ferreira Souza
Helder Carlos Dias de Oliveira
Helio Miltes Antunes
Helio Pires Leal
Helton Hiroshi Hirata
Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro
Henrique Ayzemberg
Henrique Fernandes Rodrigues Pereira
Henrique Pellacani Fernandes Soutello
Henrique Oscar de Azevedo Fagundes Neto
Heraldo Barbosa Carlos
Hercilio Ivo Varella
Herculano Fernandes
Hideki Kuraoka
Hilario Maldonado
Hilton Vargas Lutfi
Homero Theiss Aguiar
Hugo Alexandre Guimaraes Loyola
Humberto Medeiros de Barros Junior
Humberto Vilela de Castro e Silva
Huron de Mello de Souza Meirelles
————————————————————————————————————————————I
Ighor Alexander Zamuner Spir
Igor Lima Leonel
Igor Cezar da Silva Leitão
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Ildeu Afonso de Almeida Filho
Isnar Moreira de Castro Junior
Ivan Carlos Freire Nunes Junior
Ivo Schmiedt
——————————————————————————————————————————— J
Jackson Ferreira Galeno
Jacob de Castro Koury
Jacqueline Helena Negri
Jaime Guiotti Filho
Jaime Mayer Wageck
Jair Simmer Filho
Jaison Bochernitsan
Javier Paz Gomez
Jean Grynwald
Jean Klay Santos Machado
Jelsmo Tosta Nascimento
Jesse Pereira Junior
Jhon Fischer Cucunuba Bermudez
Joao Alberto Artoni de Carvalho
João Caron La Salvia
Joao Carlos Alves de Monlevad
Joao Carlos de Medeiros Teixeira
Joao Carlos Schleder
Joao Eduardo Santos Pato
Joao Eduardo Simionatto
Joao Felipe de Medeiros Filho
Joao Francisco Rosalen
Joao Frank Neto
Joao Garcia de Azevedo Neto
Joao Henrique Burnato
Joao Ivan Lopes
Joao Paulo Bezerra Leite
Joao Paulo Galiego Boscolo
Joao Paulo Sobreiro Martins
Joao Roberto Polydoro Rosa
Joao Shizuo Taniguchi
Joaquim Mendes de Macedo
Joel Murachovsky
Joilton Santos Silva
Jonas Jose Blanco
Jorge de Almeida e Silva Neto
Jorge Fernando Oliveira Felix
Jorge Henrique Assunção
Jorge Luiz Destri
Jorge Moyses Schreiner
Jose Adson Santos Rubem
Jose Afraneo Grizendi
Jose Alexandre Reale Pereira
Jose Antonio Guelli de Camargo
Jose Antonio Ustra Zaquia Alam
Jose Atualpa Pinheiro Junior
Jose Carlos Garcia Junior
Jose Carlos Souza Vilela

206

Jose da Mota Neto
Jose de Sa Cavalcante Junior
Jose Eduardo A. do Amarante Filho
Jose Eduardo Pessoa Teixeira
Jose Elias Dib
Jose Epitacio Moreira
Jose Fabio Santos Duarte Lana
Jose Francisco Bernardes
Jose Heitor Machado Fernandes
Jose Luiz de Castro Junior
Jose Luiz Pistelli
Jose Luiz Pozo Raymundo
Jose Manes
Jose Marcio Alves Freitas
Jose Maria de Carvalho Costa
Jose Mauricio Dias Junior
Jose Otavio Reggi Pecora
Jose Paulo Inacio Barbosa
Jose Renato Wilke Freitas
Jose Roberto Castro San Miguel
Jose Sergio Franco
Jose Wilson do Bonfim Lopes
Juliano Ferreira Barbosa
Juliano Pacheco Camilotti
Juliano Valente Lestingi
Julio Luz Torres
Julio Santos de Vasconcellos
Justijanio Cacio Leal Teixeira
——————————————————————————————————————————— K
Karina Levy Siqueira
Karen Cristina Romano
Kleberth Borges de Santana
Kleverson Rodrigues Pinheiro
Kodi Edson Kojima
——————————————————————————————————————————— L
Laercio Alves Garcia Junior
Lara Barros Cecílio Mendes
Lauro Alessandro Queiroz Santana
Lauro Rodrigues Casarin da Rocha
Leandro Cardoso Gomide
Leandro Gregorut Lima
Leandro Bonce Leal
Leandro Vieira da Rosa
Leonardo Cortes Antunes
Leonardo Dau
Leonardo de Andrade Moreira
Leonardo Elias
Leonardo Feital Xavier
Leonardo Fossati Metsavaht
Leonardo Martins da Costa Rodrigues
Leonardo Muntada Cavinatto
Leonardo Oliveira Nobre
Leonardo Ornelas Caldas

Leonardo Tonelli Rodrigues Moreira
Leonardo Vieira Santos Moraes
Leônidas de Souza Bomfim
Lessandro Gesser Luciano
Lincoln Vargas da Silva Corrêa
Lucas Braga Jacques Goncalves
Lucas Busnardo Ramadan
Luciana Andrade da Silva
Luciano Atenca Rodrigues Pereira
Luciano Bahia Catabriga
Luciano Pascarelli
Lucio Cesar Silva Righi
Lucio Henrique da Silva Fonseca
Lucio Magno Vianna Lopes
Lucio Sergio Rocha Ernlund
Ludovico Pieri Neto
Luis Alfredo Gomez Vieira
Luis Fernando B. Bergami Antunes
Luis Fernando Ferreira
Luis Fernando Ferreira Mazza
Luis Fernando M. de Castro Machado
Luis Fernando Uyeda
Luis Felipe Dias de Freitas
Luis Filipe Assed de Almeida Senna
Luis Filipe Daneu Fernandes
Luis Francisco Queluz Toledo
Luis Gustavo Chaves Miranda
Luis Gustavo Prata Nascimento
Luiz Antonio Chaves Carvalho
Luiz Antonio Peroni
Luiz Antonio Zonotelli Zanella
Luiz Carlos Angelini
Luiz Carlos Sobania
Luiz Claudio Moraes de Guedes Vaz
Luiz Felipe Saneu Fernandez
Luiz Fernando Cocco
Luiz Felipe Dias de Freitas
Luiz Felipe Thomé Azevedo Marques
Luiz Fernando Barbieri D’elia
Luiz Fernando Rocha Guimaraes
Luiz Fernando M. de Castro Machado
Luiz Fernando Q. Toledo
Luiz Fratari Junior
Luiz Gustavo Estephanelli
Luiz Henrique Tumolo
Luiz Koiti Hoshino
Luiz Marcelo Bastos Leite
Luiz Tadeu de Moura Fachine
———————————————————————————————————————————M
Manoel Augusto de Almeida Neto
Manoel Ilidio Pinto Pinheiro
Marcel Saraiva Monteiro
Marcelo Augusto Soneghet Pimentel
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Marcelo Boulos Dumans e Mello
Marcelo Carvalho Bassani Dias
Marcelo Carvalho Krause Goncalves
Marcelo Costa de Oliveira Campos
Marcelo da Silva Pinto
Marcelo de Carvalho Leite
Marcelo dos Santos Costa
Marcelo Durval Lima Santos
Marcelo Erthal Moreira de Azeredo
Marcelo Fernandes Tribst
Marcelo Fregoneze
Marcelo Gallotti
Marcelo Giovanini Martins
Marcelo Gomes dos Santos
Marcelo Guimaraes Freire Matias
Marcelo Hide Matsumoto
Marcel Jun Sagawara Tamaoki
Marcelo Koh Uezumi
Marcelo Marques Khede Franklin
Marcelo Lemos dos Reis
Marcelo Quitero Rosenzweig
Marcelo Salvador Filardi
Marcelo Sano
Marcelo Saragiotto
Marcelo Sivieri
Marcelo Ricardo Reis Pereira
Marcelo Soares de Vita
Marcello Teixeira Castiglia
Marcelo Zeitoune
Marcilio Henriques da Silva
Marcilio Mariano de Oliveira
Marcio Alberto de Lima Cavalcanti
Marcio Alves Cruz
Marcio Eduardo Kozonara
Marcio Fim
Marcio Jose Soares de Moraes
Márcio Lopes Mendes
Marcio Passos Leandro
Marcio Schiefer de Sá Carvalho
Marcio Soares de Vita
Marcio Theo Cohen
Marcos Vianna da Palma
Marckson Almeida de Lima
Marco Antonio de Castro Veado
Marco Antonio Martins Balduino
Marco Antonio Nicacio
Marco Antonio Sarquis Ude
Marco Aurelio Almeida Lacerda
Marco Aurelio Oliveira Sousa
Marco Aurelio R. de Souza
Marco Vinicio Sauberman
Marcondes Meireles Junior
Marcos André Mendes da Silva
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Marcos Britto da Silva
Marcos Pimentel da Silveira
Marcos Rassi Fernandes
Marcu Tullio Batista Pires
Marcos Vinicius Muriano da Silva
Marcus Valladares Guimaraes
Marcus Vinicius Baptista
Marcus Vinicius de Carvalho Ribeiro
Marcus Vinicius Galvão Amaral
Maria Isabel Pozzi Guerra
Maria Thereza Calil Angelini
Marilia de Aguiar Maia Gomes
Mario Henrique Lobão Gonçalves
Mario Jorge Leal Lemos Pires
Mario Lenza
Mario Roberto Chaves Correa Filho
Martim Teixeira Monteiro
Mauricio Aguiar Foloni
Mauricio de Paiva Raffaelli
Mauricio Guerra Waldrigues
Mauricio Pimenta Velloso Filho
Mauricio Salomao Fadel
Mauricio Wanderley Moral Sgarbi
Mauro Emilio Conforto Gracitelli
Mauro Jose Superti
Mauro Nagasava
Mauro Savio Soares Alves
Max Rogerio Freitas Ramos
Michael Simoni
Miguel Vicente Lenza
Mikael Borges
Milton Cesar Lobato de Souza
Milton Diniz Soares de Oliveira
Moizes Assayag Martins
Mucio Brandao Vaz de Almeida
Murilo Baraldi Tavares de Mello
Murilo Cunha Rafael dos Santos
——————————————————————————————————————————— N
Nagib Nassif
Narcisio Severiano do Nascimento
Narciso Alves Faustino Junior
Nelson Baisi Cerqueira
Nelson Gennaro Junior
Nelson Ravaglia de Oliveira
Nemi Sabeh Junior
Ney Pecegueiro do Amaral
Nicola Archetti Netto
Nicolau Granado Segre
Nilton Cesar Lessa Pereira
Nilton Luiz Correa de Almeida
Nilton Mazzer
Niso Balsini
Niso Eduardo Balsini
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Nivaldo Souza Cardozo Filho
——————————————————————————————————————————— O
Odilmar Barbosa e Silva
Oduvaldo Pimentel de Figueiredo Filho
Oreste Lemos Carrazzone
Osiris Dall`Acqua
Osmar Lucio Sousa Silva
Osvandre Luiz Canfield Lech
Oswaldo de Souza
Oyama Arruda Frei Caneca Jr.
——————————————————————————————————————————— P
Paulo Andre Caldas Bresciani
Paulo Arlei Lompa
Paulo Augusto dos Santos Berlfein
Paulo Bonadio Telles
Paulo Cesar de Jesus Kantovitz
Paulo Cesar Faiad Piluski
Paulo Eduardo Pileggi
Paulo Ernani Greco de Lemos
Paulo Henrique Axer Borges
Paulo Henrique Brazileiro Paranhos
Paulo Henrique Duarte de Castro Silva
Paulo Lobo Junior
Paulo Oliveira Colavolpe
Paulo Randal Pires
Paulo Roberto Kechele
Paulo Roberto Pires Rockett
Paulo Roberto Vilaca Junior
Paulo Sergio Contador Miras
Paulo Sergio dos Santos
Paulo Sergio Mendes de Queiroz
Paulo Sergio Milan Robazzi
Paulo Sergio Miras
Pedro Aleixo Nunes de Siqueira
Pedro Doneux Santos
Pedro Jose Pires Neto
Pedro Leal Mesquita Maranhão Santos
Pedro Luiz Silvestrini
Pedro Paulo Marques Ferreira
Pedro Ricardo de Medeiros Júnior
Pedro Tercio Maia
Peter Karl Przewalla
Petronnius Mônico de Rezende
——————————————————————————————————————————— Q
Quintino Masasi Iamaguchi
——————————————————————————————————————————— R
Rafael Bazílio Aguilar
Rafael Bogado Batista
Rafael Peçanha Pitta
Rafael Ruaro
Rafael Silveira Gusmão
Raimundo de Araujo Filho
Raimundo Nonato de Oliveira Guimarães

Raimundo Nunes Lisboa
Ralf Gerhard Klassen
Ramiro Jose Sales Junior
Raul Luis Martinez Ibañez
Raul Hernandez Juliato
Regina Yumi Saito
Reginaldo Pierry
Regis Albertini
Reinaldo Nakagava
Renata Aparecida Leonel Ramão
Renata Fatima de Oliveira Siqueira
Renato Aroca Zan
Renato da Costa Brito
Renato de Moraes
Renato Fernandes Fontenele
Renato Hurtado Tambani
Renato Labbe Carvalho
Renato Loureiro Teodoro
Renato Luiz Bevilacqua de Castro
Renato Reboucas Stucchi
Renato Sergio Lyrio Mello
Rene Serpa Rouede
Ricardo Alberto Rossi Campedelli
Ricardo Badra
Ricardo Barreto Monteiro dos Santos
Ricardo Nunes Borges de Paula
Ricardo Folador Bergamaschi
Ricardo Issao Otani
Ricardo Leite Cabral
Ricardo Mota de Almeida
Ricardo Rezende Fernandes
Ricardo Sanches Brosco
Ricardo Souza e Silva Morelli
Ricardo Tavares Mendes
Ricardo Violante Pereira
Rickson Guedes de Moraes Correia
Rinaldo Rocha de Lucena
Roberto Araujo Macedo
Roberto Barreto Maia
Roberto Kouetsu Nishi
Roberto Rangel Bongiovanni
Roberto Yukio Ikemoto
Rodolfo Ornelas Saraiva Rodrigues
Rodolpho Lasneau Annicchino
Rodrigo Alexandre Egger
Rodrigo Chauke Rezende
Rodrigo Ferreira Montalvo
Rodrigo Gebara de Aquino
Rodrigo Nogueira Marcelo
Rodrigo Ribeiro Pinho Rodarte
Rodrigo Santos Almeida
Rodrigo Souza Soares
Rodrigo Souto Borges Petros
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Associados da SBCOC

Rodrigo Tormin Ortiz
Rodrigo Vick Fernandes Gomes
Rodrigo Zampieri
Rogerio Almeida da Silva
Rogerio de Andrade Amaral
Rogerio Maschietto
Rogerio Meira Barros
Rogério Padovani Toffoli
Rogerio Pimentel
Rogerio Ribeiro Penna
Rogerio Sano Imoto
Rogerio Serpone Bueno
Romulo Brasil Filho
Romulo Godinho Zeringota
Ronald Cesar Ventura Pinto
Ronald Ferreira
Ronaldo de Souza Mendes
Ronaldo Jose Dalla Bernardina Junior
Ronaldo Percopi de Andrade
Ronaldo Roncetti
Ronaldo Vandre Macedo Marques
Ronilton Silva de Sousa
Roque Pereira Schumann
Ruben Cohen Goldstein
Rui Jose Fernandes
Ruy Rocha de Macedo
Ruy Mesquita Maranhão Santos
——————————————————————————————————————————— S
Salem Cury Neto
Salim Mussi Filho
Salvador Luiggi Oliveira
Samuel Ribak
Sandro da Silva Reginaldo
Satiro Komatsu
Saulo Barbar
Saulo Monteiro dos Santos
Semaan Camis Neto
Sergio Araujo Rodrigues
Sergio Augusto Xavier
Sergio Cabral de Melo
Sergio Camargo de Godoy Penteado
Sergio Correa Pinto Junior
Sergio de Oliveira Bruno Belluci
Sergio de Paula Coelho
Sergio Eduardo Pistarino
Sergio Eduardo Reis Santos
Sergio José da Fonseca
Sergio Jose Nicoletti
Sergio Luiz Checchia

SBCOC - 25 anos de Avanços e Conquistas

Sergio Mainine
Sergio Rowinski
Sergio Sansanovicz
Sergio Schubert
Sesnone Ferreira Alves
Sidney Roberto Waki
Silvio Dias de Oliveira
Simone Tortato
————————————————————————————————————————————T
Tais Stedile Busin Giora
Tarro Kosai
Tiago Akio Sumi
Tiago Kfuri
Thalles Leandro Abreu Machado
Thiago Farias Bujes
Thiago Martins Taglietti
Thiago Medeiros Storti
Thiago Serpa de Azevêdo Silva
Thais de Mello Neves
Thales Wendll de Sousa Maia
Thomas Andreas Huber
Tulio Augusto de Medeiros Tormes
Tulio Dinz Fernandes
Tulio Vinicius do Couto Soares
——————————————————————————————————————————— V
Vagner Pehrsson
Valdir Steglich
Vandick de Queiroz Germano
Vanessa Franca Kikuchi
Vicente Furquim de Oliveira
Victor Hugo Verguti Nunes
Vilmar Loch
Vinicius Dias Carvalho
Vinicius Porto Botelho
———————————————————————————————————————————W
Wagner Castropil
Wagner Luiz Tesinho Brandão
Wagner Minoru Ozaki
Waldir Alves da Cunha Junior
Waldo Lino Junior
Wander Guimaraes Ama
Wellington Manfio Correa
Wilfredo Sergio Sandy Saavedra
Willian Nandi Stipp
Wilson Carlos Sola Júnior
——————————————————————————————————————————— Y
Yonder Archanjo Ching San
——————————————————————————————————————————— Z
Zartur Barcelos Menegassi
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