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Expediente

Editorial
O ano do Esporte
2018 já começou com tudo! No ano em que será realizada a Copa do Mundo, os nossos especialistas em Artroscopia e Traumatologia do Esporte ganham
mais destaque. A mídia e toda a população mundial voltam-se para o futebol, e
os médicos que trabalham com esporte ficam mais em evidência! E isso é muito
bom! É a nossa oportunidade de divulgarmos a nossa especialidade, a nossa experiência e atuação como médicos do esporte.
Isto posto, vamos aproveitar para implementar algumas melhorias nos nossos canais de comunicação e serviços prestados ao associado. Em abril realizamos um fórum de planejamento (confira matéria nesta edição) justamente com
a ideia de discutir os rumos da SBRATE e traçar um caminho para o aprimoramento e crescimento.
Nosso site será reformulado atendendo as demandas atuais de comunicação
(com um design responsivo), facilidades ao acesso de materiais exclusivos ao associado
e com uma comunicação específica à população em geral. Também estamos reformulando a nossa página no Facebook (https://www.facebook.com/sbrate.portal/) que
trará conteúdo sobre as nossas atividades, mas também informações sobre patologias
e notícias que poderão ser compartilhadas com o público leigo.
Não posso deixar de convidá-los para o nosso simpósio a ser realizado em setembro, em Porto Alegre. A programação será abrangente com temas contemporâneos
relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento nas lesões ocorridas no esporte.
Marque na agenda! O evento acontece 28 e 29 de setembro.
Até lá!
Fábio Krebs
Presidente SBRATE

Sociedade Brasileira de Astroscopia e
Traumatologia do Esporte

Diretoria 2018
Presidente Fábio Krebs
1º Vice-presidente Rodrigo Campos Pace Lasmar
2º Vice-presidente Cristiano Frota de Souza Laurino
1º Secretário Carlos Vicente Andreoli
2º Secretário Mario Ferretti Filho
1º Tesoureiro Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
2º Tesoureiro Marcos Antonio da Silva Girão
Comissão Científica Marcelo Costa de Oliveira Campos
		
Adriano Marques de Almeida
		
João Alves Grangeiro Neto
		
Sandro da Silva Reginaldo
		
Ernane Avelar Fonseca
		
Pedro Baches Jorge
		
André Guerreiro Gonçalves
Editor Sandro Reginaldo
ombroecotovelo@yahoo. com.br
Conselho Editorial Fábio Krebs
Carlos Vicente Andreoli
Cristiano Frota de Souza Laurino
Mário Ferrretti
Projeto e execução Phototexto Comunicação & Imagem
Jornalista responsável Bárbara Cheffer (MTB 53.105/SP)
		
barbara.cheffer@phototexto.com.br
Reportagem:
Bárbara Cheffer e Rodrigo Moraes
Editoração Iuri P. Augusto

Sumário
Fórum SBRATE realiza Fórum para discutir os rumos da

Sociedade................................................................................ 3

Simpósio SBRATE Simpósio Internacional de Artroscopia e

Traumatologia do Esporte......................................... 5

INSCRIÇÕES ABERTAS!

www.sisbrate.com.br
REALIZAÇÃO:

APOIO:

GERENCIAMENTO:

Copa Trabalho na seleção: muito além dos 90 minutos..................... 6

www.sbrate.com.br

Fotos: Bruna Nishihata

Fórum SBRATE Jornal SBRATE

SBRATE realiza
Fórum para
discutir os rumos
da Sociedade
Evento abordou os principais pontos importantes para o crescimento da SBRATE

Sexta-feira à noite e sábado, para muita gente, é sinônimo de descanso. É o momento de relaxar ao lado
dos amigos e da família. Mas para os 25 ortopedistas
membros da SBRATE, a noite do dia 20 de abril e a manhã de 21, foram momentos de pensar no presente e
planejar o futuro da Sociedade.
Reunidos em uma sala do Hotel Blue Tree Faria Lima
em São Paulo, os atuais diretores, ex-presidentes desde
a fundação da SBRATE e membros dos comitês precursores de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, participaram do Fórum de Planejamento Estratégico da
SBRATE. A iniciativa visa estabelecer metas, indicadores
e projetos futuros para alcançar a excelência institucional e proporcionar melhorias aos seus associados.
Patricia Fucs, presidente da SBOT, também participou do evento e parabenizou a SBRATE pela realização
do Fórum. “É bom ver que o fruto do trabalho da SBOT
gera, entre as subespecialidades, a mesma necessidade
de um planejamento estratégico. Eu acho que o objetivo é comum de toda a Ortopedia, e ter mais cabeças
pensando, com certeza é muito melhor”. Ela lembrou

que o trabalho de planejamento estratégico é uma
construção entre todos os envolvidos. “Somente assim
conseguiremos atingir o objetivo final: uma Ortopedia
de qualidade”.
O presidente da SBRATE, Fábio Krebs, contextualizou que o principal objetivo é a valorização do profissional e isso tem sido a premissa das atividades da Sociedade. “Já faz parte da nossa rotina oferecer atualização
educacional de qualidade através de atividades presenciais e materiais disponíveis no nosso site. Mas sabemos
que o nosso associado procura por mais atuação e foi
exatamente isso que discutimos. Como fazer mais para
a nossa classe?!”
Do Fórum, com apresentações de todos os ex-presidentes que contaram sobre suas experiências, o que
deu certo e pode ser repetido, a atuação dos membros
da SBRATE nas instituições internacionais como SLARD,
ISAKOS e em outros comitês, foram instituídas quatro
frentes de trabalho: Educação Médica, Valorização Profissional, Comunicação, Governança e Responsabilidade
Social.
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Bruna Nishihata

conhecimento na área e precisamos aproveitar este momento para evoluirmos nos serviços oferecidos não só aos associados, mas também à população em geral”, explica Fábio.

Convidado especial

Patricia Fucs, presidente da SBOT
parabenizou a SBRATE pela
iniciativa

Aprendizado com o passado

A experiência de renomados profissionais que presidiram a SBRATE também foi um momento importante
no Fórum de Planejamento. Na manhã de sábado, Moisés Cohen, José Runco, Edilson Thielle, André Pedrinelli,
Michael Simoni, Benno Ejnisman, Paulo Lobo, Carlos
Górios, Lúcio Ernlund e Alberto N. Miyazaki falaram sobre suas atividades frente à SBRATE. Os ex-presidentes
Sérgio Luiz Checchia e Rogério Teixeira da Silva, mandaram vídeos contando suas experiências já que não puderam comparecer ao evento.

As potencialidades da SBRATE

Todos sabem que a área da Traumatologia do Esporte cresceu vertiginosamente no Brasil nos últimos anos.
O país sediou os dois mais importantes eventos esportivos, em 2014 a Copa do Mundo e 2016, os Jogos Olímpicos. Consequentemente, o especialista em Traumatologia do Esporte acabou tendo mais destaque e este fato
deve ser explorado pela Sociedade.
“Essa exposição faz com que os nossos especialistas
sejam mais reconhecidos e tenham mais destaque em todas as áreas. Inclusive, mais pessoas passaram a praticar
atividades físicas, atletas ou não, e procurar por especialistas. Ser membro SBRATE é ter um selo de certificação do

Bruna Nishihata

Na sexta-feira, em uma palestra especial, o ex-jogador de vôlei, Paulo Jukoski, falou sobre a sua experiência
e passagem de atleta olímpico a cargo diretivo, mostrando a inovação e a busca de recursos para gerir um clube/instituição. Em sua fala, Paulo parabenizou a SBRATE
pela iniciativa do fórum e lembrou da importância dos
Segundo Fábio Krebs, o importante é mostrar ao asespecialistas na vida dos atletas. “Não podia deixar de
sociado que a SBRATE só existe por causa dele e é preciparticipar do evento a convite de Fábio Krebs e ressaltar
so estreitar este relacionamento. “Como a SBRATE pode
que o trabalho dos ortopedistas especialistas em Traumelhorar esta integração? Como proporcionar aos nosmatologia do Esporte é fundamental para prática esporsos especialistas o que eles mais almejam? Precisamos
tiva. Reconheço e parabenizo o trabalho da SBRATE em
considerar esses tipos de questões em nosso planejavalorizar esses profissionais”.
mento; precisamos ter um olhar para o futuro de como
queremos a SBRATE, buscando um caminhar coeso e
harmônico com os nossos associados”, explica.

Paulo Jukoski, ex-jogador de vôlei também participou do
Fórum contando a sua experiência de vida

Os pilares do Planejamento Estratégico
Educação Médica: A SBRATE oferece cursos, jornadas, simpósios e congressos, além de publicações de
trabalhos disponibilizados aos associados.
Valorização Profissional: Descontos em importantes eventos da SBRATE e da SBOT.
Comunicação: Como potencializar a comunicação
com o associado através de novos canais de comunicação, além de disponibilizar informações pertinentes aos pacientes sobre tratamentos.
Governança: Alteração do Estatuto da SBRATE inclusive com adequação ao próprio Estatuto da SBOT.
Responsabilidade Social: A possiblidade de criação
de campanhas para a população em geral com foco
na prevenção de lesões específicas no esporte.
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Simpósio Internacional
de Artroscopia e Traumatologia do Esporte
Com uma programação abrangente,
serão abordados temas contemporâneos
relacionados à prevenção, diagnóstico,
tratamento, recuperação e retorno à
prática esportiva de lesões ocorridas
no esporte, além de tratamentos
multimodais e interdisciplinares
INSCRIÇÕES ABERTAS!
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Nos dias 28 e 29 de setembro, Porto Alegre receberá
um importante evento da área de Artroscopia e Traumatologia do Esporte: um simpósio com palestrantes
nacionais e internacionais prontos para discutir temas
de grande prevalência nos consultórios médicos: novas
e atuais técnicas cirúrgicas e artroscópicas em lesões
articulares; biomecânica das lesões; tratamento medicamentoso de lesões articulares e esportivas. O evento
Palestrantes internacionais
acontecerá no Sheraton Porto Alegre Hotel.
Simultaneamente, também acontecerá o VI Simpó- confirmados
sio de Cirurgia da Mão, além de cursos relacionados à Palestrantes Internacionais Conﬁrmados
Fisioterapia em lesões esportivas e trabalhos de prevenJavier Y. Leyes
ção e recuperação física de atletas lesionados. Segundo
Futebol Clube Barcelona
Espanha
Fábio Krebs, presidente da SBRATE, as comissões científica e organizadora estão trabalhando ativamente para
Vicente Carratalá
oferecer um evento de qualidade.Fábio
“Aguardamos
a partiKrebs
Espanha
Presidente da SBRATE
cipação de todos os profissionais emédicos
do Simpósio ortopedistas
– traumatologistas, médicos do esporte, fisioterapeutas
e educadores físicos que atuam em atividades relacionaPalestrantes
Nacionais Conﬁrmados
Inscrições
das ao esporte. ”
Categoria
Até 12/07
Médico Sócio SBRATE
R$ 460,00
Envie seu trabalho
R$ 560,00
Aqueles que quiserem participar do Simpósio en- Médico Sócio SBOT
André Pedrinelli
Carlos Górios
Adriano Almeida
André Guerreiro
Benno Ejnisman
Carlos Vicente
Cristiano Frota
Cristiano
R$ Diogo
660,00
viando os seus trabalhos têm até o dia 20 de junho. Médico Não Sócio
Andreoli
Laurino
Netto
Os resumos devem ser submetidos por intermédio do Fisioterapeuta associado SONAFE
R$ 350,00
formulário on-line acessado através da sua área res- Estudante de Graduação
R$ 270,00
trita após a inscrição no evento. As instruções para
Residente e outro profissional
R$ 440,00
submissão de resumos podem Edilson
ser Thiele
conferidas
no site:
José Luiz Runco
Jorge Pagura
Lúcio Ernlund
Ernane Avelar
Felix Drummond
João Alves
João Mauricio
Fonseca
Grangeiro Neto
Barreto
Palestrante
R$
380,00
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Trabalho na seleção:
muito além dos 90
minutos

Desde 2001 na CBF, o ortopedista Rodrigo Lasmar conta
detalhes sobre a sua rotina e fala sobre a complexidade
do trabalho que envolve atletas de alto desempenho em
um esporte que é paixão nacional
4 de julho de 2014. Estádio Castelão em Fortaleza
(CE). Brasil e Colômbia jogam as quarta-de-final da Copa
do Mundo FIFA de futebol. 41 minutos do segundo tempo. Cobrança de escanteio no ataque da Colômbia. A
bola vem no alto para domínio do atacante Neymar. Na
disputa com o lateral Zuniga, sobra um joelho nas costas do brasileiro e ele cai no chão se contorcendo de dor.
Os jogadores percebem a gravidade da lesão e pedem
desesperadamente a entrada da equipe médica para
atendimento do jogador.
Essa provavelmente é a parte da rotina que as pessoas naturalmente reconhecem no trabalho da equipe
médica da seleção brasileira de futebol. Porém, embora
este seja um dos momentos mais importantes – isto é
– na beira do gramado pronto para atender aos atletas,
a rotina dos médicos é muito mais ampla, técnica, complexa e desafiadora.
Campeão do Mundo em 2002 com a Seleção Brasileira, o ortopedista e vice-presidente da SBRATE, Rodrigo Lasmar também trabalhou nas Copas de 2006 e 2014.
Mas a sua história com o esporte vem de muito antes.

Ele é filho do ortopedista Neylor Lasmar, médico da seleção nas Copas de 1982 e 1986. “Aliás, minha primeira
Copa, ainda como torcedor, foi a de 1986, no México,
quando tinha 14 anos. ”
Para ele, a Ortopedia e Traumatologia do Esporte não trabalha somente na questão do diagnóstico e
tratamento das lesões. “O profissional está preocupado com todo um processo que vai desde a prevenção,
diagnóstico, tratamento e recuperação do atleta. Por
isso que a Traumatologia do Esporte é uma área de atuação tão específica. Existe uma parte muito maior que é
a interação com outras áreas. Principalmente para conseguir entender qual é o período ideal para que o atleta volte a fazer determinados estímulos, para não ficar
tanto tempo parado, o entrosamento com a preparação
física, com a própria fisiologia do exercício. São noções
fundamentais. ”
Para falar um pouco mais sobre a atuação da equipe
médica da Seleção Brasileira, Lasmar traça um paralelo entre a evolução da medicina e, especificamente da
Traumatologia Esportiva, e a própria profissionalização
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do esporte. “Em 1982, por exemplo, a seleção brasileira
levou para a Copa uma equipe com ortopedista, meu
pai, dois ou três massagistas e um cardiologista. ” Hoje
a CBF possui uma equipe muito maior e, principalmente, multidisciplinar. “Além da equipe médica nós temos
fisiologistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas e vários outros profissionais preocupados com
cada detalhe que pode fazer a diferença na preparação
dos atletas. ”

Na avaliação do especialista, basta fazer uma comparação entre os valores de mercado dos atletas e do
investimento que é feito em tratamento e prevenção de
lesões para que os mesmos fiquem o mínimo possível
fora de ação. “Esse investimento acabou ‘pressionando
positivamente’ o desenvolvimento da medicina esportiva. E isso é ótimo para o Brasil. Conseguimos conquistar
um reconhecimento importante no cenário internacional. Basta tomar como exemplo os casos de atletas e
clubes que optam por serem operados no País. Recentemente nós tivemos o caso do Neymar, que foi operado
no Brasil, depois de uma decisão conjunta do atleta e de
seu clube e isso ganhou grande proporção, mas já é uma
realidade há muitos anos. ”

A amplitude do trabalho
Confira a seguir algumas das fases e as
diferentes responsabilidades atribuídas ao departamento médico da CBF
segundo Rodrigo Lasmar:
Fora do período de competições
Monitoramento dos atletas que fazem parte de uma
lista de “selecionáveis”. Esse trabalho é constante e
depois repassado à comissão técnica para avaliação
prévia antes das datas de convocação para competições e/ou amistosos.
Fase pré-competições
Avalia o local dos treinamentos, os deslocamentos,
alimentação, descanso e demais fatores que podem
impactar no aspecto físico dos atletas. “Esse é um trabalho interdisciplinar que envolve o departamento
médico e a equipe de fisioterapeutas, nutricionistas,
nutrólogos, fisiologistas, preparadores físicos e a própria comissão técnica. O objetivo é minimizar qualquer tipo de interferência no desempenho do atleta”,
explica Rodrigo.
Pré-viagem
Responsabilidade de organizar a chamada Mala Médica. A equipe leva o máximo de medicamentos que
podem ser necessários durante o período de treinamentos e na competição. Além disso, é preciso levar
equipamentos e utensílios para imobilizações (joelho, polegar, ombro, entre outros), órteses e palmilhas e a própria mala que é usada durante os jogos
- desde uma caixa de sutura até aparelho de pressão,
desfibrilador, entre outros.
Durante a competição
Acompanhamento dos períodos de treinamento.
Diagnóstico e tratamento das queixas e lesões.

Controle anti-doping
Em todas as fases acima citadas, o departamento médico é responsável também pelo controle anti-doping
dos atletas. “A equipe médica precisa estar atenta ao
consumo de medicamentos e até da alimentação. ”
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Jornada Interdisciplinar SBRATE acontece na Bahia

Para uma plateia lotada, os ortopedistas membros da SBRATE: Fábio Krebs,
Mário Ferretti, Carlos Vicente Andreoli e Diogo Rolim fizeram apresentações e
participaram de discussões sobre assuntos ligados a Traumatologia do Esporte
e Artroscopia. A Jornada Interdisciplinar aconteceu em Salvador, nos dias 04 e
05 de maio e teve inscrições gratuitas. O evento abriu o calendário de atividades
que a SBRATE programou para 2018.

Vantagens de ser sócio SBRATE
A campanha para pagamento das Anuidades SBRATE já está disponível no site
com a possibilidade de pagamento por boleto, cartão
de débito e crédito via PagSeguro. Efetuando o seu pagamento, além de ter acesso
a benefícios exclusivos, você
contribuirá para o fortalecimento da SBRATE.

Confira:

- Acesso ao The American Journal of
Sports Medicine;
- Disponibilidade de ter o seu nome e
contato comercial no sistema de busca de especialistas no site;
- Acesso ao acervo digital dos quatro
congressos SBRATE (2011, 2013, 2015
e 2017);
- Diploma de membro titular SBRATE;
- Informativos eletrônicos

Dia da Especialidade
no 50º CBOT

Acesse: www.sbrate.combr e faça agora mesmo!

O Dia da Especialidade no 50º CBOT já está definido! As atividades exclusivas para os interessados em Artroscopia e Traumatologia do Esporte
acontecerão no dia 16 de novembro. A programação científica incluirá atividades relacionadas ao estado atual de várias modalidades terapêuticas das
lesões ocorridas no esporte, do ponto de vista ortopédico traumatológico.
Fábio Krebs, presidente da SBRATE, explica que serão abordadas as lesões articulares do ombro, quadril, joelho e tornozelo, incluindo patologias
ligamentares, osteocondrais com atualizações bibliográficas e experiência
dos palestrantes. “Também realizaremos módulos de fraturas no atleta e a
atividade ‘como eu faço artroscopia nos atletas’, explorando a experiência
dos colegas que atuam nessa área”.
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