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Mensagem do Presidente
Estimados colegas,

Presidente
Gilberto Brandão

Neste número, vocês encontrarão todas as informações
sobre o nosso Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica,
que ocorrerá na charmosa cidade de Santos, sob a presidência
do nosso colega Marcus Vinícius. Não deixem para a última
hora. Façam suas reservas, com antecedência, no Hotel Oficial. Assim, poderão aproveitar as facilidades e os descontos
da inscrição antecipada.
A Comissão de Educação Continuada da SBOT, após solicitação da diretoria da SBOP, aprovou que o nosso Congresso
Brasileiro de Trauma Ortopédico Pediátrico – TROIA, passe
a fazer parte do seleto grupo de eventos oficiais da entidade,
o que sem dúvida, é uma grande vitória.
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Grande abraço a todos
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Vem para Santos!
Caros colegas,
Sejam bem vindos ao XIV Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica - Santos 2020!
Nossa comissão organizadora está trabalhando intensamente para o evento ser uma experiência inesquecível. Atenção para as novidades, vanguarda em novos procedimentos e respeito aos temas clássicos,
tudo isso aplicado em uma das áreas de maior volume de informação dentro da Ortopedia.
O XVI Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica ocorrerá entre 28 e 30 de maio, no Parque Balneário Hotel, próximo à praia do Gonzaga, no centro turístico de Santos, com localização privilegiada,
grande rede de serviços e fácil acesso.
A agenda científica será dinâmica, com temas clássicos e tendências atuais da medicina esportiva aplicada no esqueleto imaturo, das doenças neuromusculares, coluna, quadril, joelho e pé infantil, traumatologia
infantil, temas abrangentes e conteúdos de alta qualidade a serem apresentados por renomados colegas.
Nossa Presidência de Honra será uma homenagem ao Dr. Luciano Souza Dias, grande tutor de muitos
membros de nossa Sociedade.
Em 27 de maio, teremos o dia do Pré-Congresso com atividades em dois períodos, incluindo cursos/
seminários já confirmados: Seminário AO/Fraturas Pediátricas Complexas, Osteotomias Pélvicas, Bloqueio Químico Guiado por Ultrassom, e o nosso tradicional curso de Marcha e Ultrassonografia na Displasia do Quadril Infantil.
Estímulo à pesquisa também é prioridade. Teremos Temas Livres em todos os períodos do Congresso
e esperamos a participação de todos.
A data limite para submissões dos Trabalhos Científicos encerra-se em 29 de fevereiro.
No site oficial - www.cbop2020.com.br -, vocês encontram acesso direto e exclusivo para as inscrições,
submissões de trabalhos e agência de viagens oficial para Santos 2020.
Façam já as suas inscrições! Valores especiais até 25 de abril.

Dr. Marcus Vinícius
Presidente do CB OP

Trabalho reconhecido
Prezados amigos!
No ano de 2018, conseguimos a publicação da nossa experiência no Tratamento da Osteogênese Imperfeita, utilizando a haste telescopada extensível que criamos para o tratamento de deformidades e fraturas do fêmur nas crianças
portadoras de OI. A haste foi desenvolvida e confeccionada
na oficina de ortopedia da Santa Casa de São Paulo, desde o
início do ano 2000. No trabalho, divulgamos os resultados,
as falhas e limitações no seu emprego e merecemos um comentário especialmente elogioso por parte da Editora Chefe
do Journal Children’s Orthopaedic de que o “paper” está entre os “top ten” e que, certamente, vai colaborar para melhorar o fator de impacto da revista.
Acesse o trabalho pelo link : https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5813132/
Abraço e obrigado!

Dr. Cláudio Santili

Teste de Proficiência em Ortopedia Pediátrica

Dra. Susana Reis: presidente do TEPOP

Caros associados,
Durante o CBOP/Santos,
teremos a eleição da cidade
sede do CBOP 2024.
Baseado em nosso Estatuto,
caso tenham interesse em
candidatar a sua cidade,
é necessário fazer a
inscrição, via email :
secretaria@sbop.org.br .
O prazo termina
dia 29 de abril.

Apoio:

O 4º Teste de Proeficiência em Ortopedia Pediátrica (TEPOP)
será realizado no dia 27 de maio de 2020, durante o pré-curso do
Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica - CBOP, no Hotel Parque Balneário na cidade Santos /SP.
A prova escrita acontecerá às 13h e consistirá em 100 perguntas
de múltipla escolha, seguida de uma prova oral com situações clínicas do dia a dia do ortopedista pediátrico.
As inscrições poderão ser realizadas pelo email secretaria@sbop.
org.br, até o dia 20 de abril.
O edital será em breve disponibilizado no site em conjunto com a
lista de temas e bibliografia sugerida para estudo.
A Comissão da Prova espera contar novamente com o apoio dos
associados da SBOP para o sucesso do exame. Desde já, agradeço.

Destaque:

Dra. Ana Laura Loyola
Munhoz da Cunha

A colega Ana Laura foi selecionada pelo Comitê Selector de Becas de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatologia
Infantil - SLAOT, para intercâmbio
com o POSNA.
Ana Laura fez sua especialização em Ortopedia Pediátrica no
Hospital Pequeno Príncipe, em
Curitiba. Foi research fellowship,
em 2009, no Texas Scottish Rite
Hospital. Foi também Internacional Fellowship no Rady”s Children
Hospital, em 2010.

