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Mensagem do Presidente
Estimados colegas,
Este 4º número do nosso informativo está recheado de informações. Depois de finalizados os trabalhos do TROIA Manaus que, devido a grande participação dos associados, o carinho e o zelo do nosso anfitrião, foi um grande sucesso. A
Diretoria, que tem como pilar fundamental de sua gestão a
educação continuada, canaliza, agora, seus esforços para os
dois dias de atividades, em sala exclusiva no Congresso Brasileiro de Ortopedia em Fortaleza, onde teremos uma convidada
internacional, a Dra. Kristy Weber.
Nessa edição, também, destacamos o XIV Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica, que será realizado em Santos/
SP, entre os dias 27 e 30 de maio de 2020, e a visita do Dr.
Jon Davids à AACD, entre outras notícias importantes para os
nossos associados.
Dr. Gilberto Brandão
Gestão 2019 | 2020

Agende esse evento:

Entre 27 e 30 de maio de 2020 você tem um encontro com a Ortopedia Pediátrica
“Amigos, em 2016, em
Belo Horizonte, quando
recebemos a honra de organizar o XIV Congresso
Brasileiro de Ortopedia
Pediátrica, imediatamente
iniciamos uma “contagem
regressiva”, certos de que o
desafio seria imenso.
Em razão disso, temos
trabalhado com a Diretoria e
vários colegas de todo Brasil,
adiantando pautas e organização preliminar. Desejamos
que todos os serviços do país
sintam-se representados, de
alguma forma.
Temos local definido, Parque Balneário Hotel, com a
devida estrutura para a nossa
especialidade. Os convidados
internacionais confirmados,
Kai Ziebarth (Suiça) e Kerr
Graham (Austrália), serão
destaque na programação
científica que, também, contará com temas livres em todos os períodos.

Dr. Marcus Vinicius Moreira

Em 27 de maio, teremos o
Pré Congresso, que será muito atrativo, com dois cursos/
seminários já confirmados:
Fraturas Pediátricas Complexas (Seminário AO), e o tradicional curso de Marcha.
Nossa Presidência de
Honra será uma homenagem
ao Dr. Luciano Souza Dias,

Comunicado oficial
PARECER 01/2019
Os ortopedistas pediátricos brasileiros, membros da SBOP,
têm observado um aumento importante de solicitações de
programas de terapia intensiva com uso de vestes (Pediasuit,
Therasuit, Adelesuit e Theratog) para pacientes com enfermidades neuromusculares, especialmente paralisia cerebral
(PC), por parte de pacientes, médicos e clínicas de fisioterapia. Tendo em vista as implicações de terapias de longa duração e intensidade que submetem os pacientes e famílias a tratamentos custosos, e com as dificuldades inerentes, causando
possíveis prejuízos a outros aspectos do desenvolvimento, é
fundamental comprovar se esta modalidade apresenta resultados importantes na evolução motora dos pacientes. Isto é
mais relevante considerando que outras terapias já são utilizadas, há algumas décadas, com resultados satisfatórios. Dessa maneira é também fundamental demonstrar que, além de
resultados positivos, aqueles são significativamente superio-

presença confirmada em
2020, grande tutor de muitos
colegas da nossa Sociedade.
Somos uma grande família e temos convicção que
Santos / 2020 representará
uma ótima oportunidade
para fortalecermos nossos
laços enquanto uma Sociedade que visa o crescimento

sustentado sem abrir mão de
qualificação constante.
Venha e traga sua família. Santos te espera de braços abertos! Você é nosso
convidado!
Um cordial abraço.
Dr. Marcus Vinicius Moreira
Presidennte do XIV CBOP

res a modalidades menos intensas e já com efeitos comprovados. Para aferir se estas premissas são contempladas pelas terapias intensivas utilizando vestes foi feita uma ampla revisão
da literatura e documentos relevantes. As conclusões foram
as seguintes:
1. Existem poucos estudos na literatura que avaliam os resultados das terapias acima referidas. A grande maioria são
de baixo valor científico, constituindo-se de relatos de caso
ou abrangendo poucos pacientes, curto seguimento ou falta
de uniformidade dos pacientes estudados.
2. Os trabalhos com maior valor científico não mostram,
ou apresentam pequena vantagem sobre os métodos não intensivos. Não há nesses poucos estudos avaliação ou estudo
dos riscos e efeitos colaterais do tratamento intensivo com
vestes.
3. Praticamente não há estudos de qualidade abordando enfermidades neuromusculares diversas da Paralisia Cerebral.
Recomendação da SBOP - Em vista do exposto a SBOP, no
momento, não recomenda a utilização do método de reabilitação intensiva com vestes.

Grupo de Estudo sobre questões de acesso
a cirurgias reconstrutivas para crianças e adolescentes

Reunião do Grupo: Dr. André Andujar é o representante
da SBOP nos estudos
Um grupo de estudo sobre questões de acesso a cirurgias reconstrutivas para
crianças e adolescentes brasileiros está se formando.
Diversas contribuições sobre tema, incluído dissertações de mestrado, têm sido
publicadas e, assim, são de
conhecimento público dos
membros das nossas sociedades SBOT, SBOP e SBC.
A partir do XVII Congresso Brasileiro de Coluna, com a participação do

A Associação de Assistência à Criança Deficiente
- AACD, recebeu no último dia 28 de agosto, em sua
sede, em São Paulo, como
professor visitante, o Dr. Jon
Robert Davids. Ele é Assistant Chief of Orthopaedics
and Medical Director of the
Motion Analysis Laboratory
at the Shriners Hospitals for
Children Northern California e Professor and Ben Ali
Chair in Pediatric Orthopaedics in the Department of
Orthopaedics at the University of California Davis Medical School, Sacramento,
California, EUA.
As atividades científicas
desenvolvidas com o Dr. Davids contaram com a participação de 45 inscritos, entre
estes, profissionais da AACD
e membros da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP), procedentes de
Belo Horizonte, Campinas,
Natal, Porto Alegre, São Luís
do Maranhão e São Paulo.
O programa científico foi
composto por discussões de

nosso colega Fábio Ferri de
Barros, que publicou internacionalmente sobre o tema de
ética de alocação de recursos
no SUS, no último dia 22 de
agosto, um grupo formado
por cirurgiões de coluna de
diferentes serviços do Brasil
reuniu-se no anfiteatro do
IOT-USP/São Paulo. Participaram dese encontro também o Dr. Marcelo Campos
(Min. Saúde), Sérgio Okane
(superintendente HC-USP),
a deputada federal Adriana

Ventura (Partido Novo-SP),
a Professora Carolina Vila
Nova Aguiar (Doutora em
Psicologia na Escola Bahiana
de Medicina).
Tendo por base alguns
trabalhos publicados sobre o
tema de acesso, foram discutidas a situação atual de acesso ao tratamento de crianças
e adolescentes com deformidades da coluna vertebral no
Brasil e várias possibilidades
de encaminhamentos para este
problema.
Os tópicos em pauta foram
o tratamento conservador para
os pacientes com escoliose de
início precoce, o diagnóstico
precoce na atenção básica e
seu encaminhamento para os
centros de referência, utilização da telemedicina, definição
de centros de referência, custo e qualidade dos implantes,
tabela de procedimentos desatualizada, problemas atuais de
infraestrutura e judicialização,
entre outros.

A reunião, em formato
de grupo focal, foi toda gravada. Os dados estão sendo
transcritos e analisados pela
Profa. Carolina Vila Nova
Aguiar para serem publicados. A publicação, com
participação dos membros
do grupo de estudo, será
encaminhada ao Ministério
da Saúde com o objetivo de
desenvolver uma política
pública direcionada para os
pacientes com deformidades
da coluna vertebral.
Presentes os seguintes
serviços: Escola Bahiana de
Medicina, Escola Paulista de
Medicina (UNIFESP), Faculdade de Medicina do ABC,
Hospital de Guarulhos, Hospital Infantil Joana de Gusmão (Florianópolis), Hospital
Pequeno Príncipe (Curitiba),
Santa Casa de São Paulo,
UNESP, Unicamp, USP Ribeirão Preto e USP São Paulo.

Dr. Jon Davids e participantes

Visita do Dr. Jon Davids à AACD *
casos clínicos, intercalados
pelas seguintes aulas do Dr.
Davids: Management of Neuromuscular Hip Dysplasia in
Children with Cerebral Palsy:
Lessons and Challenges; Open
versus Percutaneous Muscle/
Tendon Lengthening in Cerebral Palsy; Orthopaedic Management of Children with CP:

Advances in the Last 15 Years.
Esta atividade científica
foi oferecida de forma gratuita a todos os interessados,
em virtude da cooperação
entre a Sociedade Brasileira
de Análise Clínica da Marcha e do Movimento Humano - SBACMMH e a SBOP,
com apoio da Orthopedia-

trics, considerando-se que
a vinda do Dr. Davids ao
Brasil foi motivada por sua
participação no 2º Congresso da SBACMMH, realizado
em Goiânia, entre os dias 29
e 31 de agosto desse ano.
* Dr. Mauro Morais
Secretário Geral da SBOP

Destaque - Dr. Jamil Soni
Em 2018, o Prof. Dr. Jamil
Soni, ex-presidente da SBOP, foi
eleito Presidente da Sociedade
Latino Americano de Ortopedia
Infantil (SLAOTI) para o Biênio
2021-22.
A SLAOTI congrega todos ortopedistas pediátricos da América Latina, sendo que a SBOP
apresenta o maior número de associados da mesma.
Para nossa Sociedade, destaca seu Presidente atual da SBOP,
Dr. Gilberto Brandão, o retorno

de um de seus membros, a ocupar este cargo, é importante para
continuar nossa consolidação
como entidade científica representativa em nosso continente.
Ressalta-se a Profa. Dra. Patrícia Fucs já ocupou a Presidência da SLAOTI em 2008-2010,
ocupando hoje destacada posição no conselho educacionalda
referida sociedade.
Para este ano, de 7 a 9 novembro, em Santiago do Chile, a SLAOTI, em parceria com

o POSNA e EPOS, seu grande
evento científico teórico-prático com importantes nomes da
ortopedia pediátrica da América
do Norte, Europa e Latino América. Maiores informações em
www.schot.cl.
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