


www.sbrate.com.br

Editorial 
Sociedade Brasileira de Astroscopia e 

Traumatologia do Esporte

Diretoria 2017
Presidente Alberto N. Miyazaki
1º Vice-presidente Fábio Krebs Gonçalves
2º Vice-presidente Rodrigo Campos Pace Lasmar 
1º Secretário Cristiano Frota de Souza Laurino
2º Secretário Carlos Vicente Andreoli 
1º Tesoureiro Mario Ferretti Filho 
2º Tesoureiro Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
Comissão Científica Marcos Antonio da Silva Girão   
       Marcelo Campos
       Adriano Almeida
       João Grangeiro Neto
       Ernane Avelar Fonseca
       Sandro Reginaldo
Editor Sandro Reginaldo
             ombroecotovelo@yahoo. com.br
Conselho Editorial Lúcio Ernlund
                  Alberto Miyazaki 
                  Cristiano Laurino
                  Fábio Krebs 
                  Marcelo Campos 
Projeto e execução Phototexto Comunicação & Imagem 
Jornalista responsável Bárbara Cheffer (MTB 53.105/SP)
       barbara.cheffer@phototexto.com.br
Editoração Iuri P. Augusto 

Expediente

Jornal SBRATE  Editorial

Sumário

Fusão   A criação da SBRATE .............................................................. 3 

Congresso   Congresso SBRATE: constante inovação ............................ 6

Diretoria 2018   Fábio Krebs assume a presidência da SBRATE em 2018  ....8

O trabalho em equipe assinalando o crescimento da Artroscopia e 
Traumatologia do Esporte está presente desde a criação da SBRATE. Este 
fato pode ser confirmado na matéria que explica a fusão da Sociedade 
de Artroscopia com o Comitê de Traumatologia Desportiva, realizada em 
2010. Neste ano, durante o Dia da Especialidade no 49º CBOT, homena-
geamos todos os profissionais envolvidos nesta criação. 

Foi um trabalho de muitos especialistas preocupados em ofertar o me-
lhor aos associados em relação à atualização médica continuada e aperfei-
çoamento. E podemos afirmar que esta decisão só trouxe benefícios a todos 
os interessados pela especialidade: já realizamos quatro congressos, além de 
dezenas de cursos e eventos científicos em todo o país nestes sete anos. 

Estive à frente da SBRATE em 2017 e preciso agradecer aos colegas da 
minha diretoria por serem profissionais envolvidos e dispostos ao desen-
volvimento da Sociedade. Ao Lúcio Ernlund, o meu muito obrigado por 
capitanear um congresso inovador em um ano de crise econômica. Com 
certeza todos os participantes ficaram satisfeitos com o resultado. 

Para o novo presidente e amigo Fábio Krebs, desejo somente o me-
lhor na gestão da Sociedade e não tenho dúvidas que estaremos em boas 
mãos. Nesta edição ele já apresenta os seus projetos e mostra a sua ca-
pacitação e envolvimento em realizar o melhor para os especialistas em 
Artroscopia e Traumatologia do Esporte. 

Até breve! 

Alberto N. Miyazaki 

Balanço   Balanço Científico de 2017 .................................................. 7
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Homenagem realizada aos fundadores da SBRATE durante o Dia da Especialidade no 49º CBOT

A criação da

SBRATE
No ano de 2009, a Sociedade de Artroscopia e o Comitê de 

Traumatologia Desportiva uniram-se para realizar, simultanea-
mente, seus congressos. O 5º Congresso Brasileiro de Traumatolo-
gia Desportiva e o 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia acon-
teceram no mês de junho, na cidade de Belo Horizonte. Naquela 
ocasião, Rodrigo Lasmar, presidente do Congresso Brasileiro de 
Traumatologia Desportiva ressaltou que a ideia de unir os profis-
sionais de ambos os comitês em um evento simultâneo foi muito 
feliz, já que todos tiveram acesso às informações e novidades da 
Traumatologia Desportiva em conjunto com a Artroscopia. Inclu-
sive, o sucesso da integração dos eventos ajudou a definir a fusão 
entre os dois comitês. Para Rodrigo, esse foi o ponto alto do even-
to e na ocasião ressaltou: “espero que esse momento se perpetue, 
uma vez que essas duas sociedades se complementam”. 

www.sbrate.com.br



www.sbrate.com.br

Jornal SBRATE  Fusão

O que era apenas uma parceria inicial concretizou-se 
na união dos comitês que se mantém até hoje. Logo no 
ano seguinte (2010), durante Assembleia realizada no 
42º CBOT em Brasília, foi oficializada a fusão e criada a 
Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do 
Esporte (SBRATE), originando o maior comitê dentro da 
SBOT, composto por 913 membros fundadores. André 
Pedrinelli, que veio a ser o primeiro presidente da SBRA-
TE disse em entrevista ao Jornal da SBOT: “...tínhamos a 
certeza de que este novo caminho seria o ideal e agrade-
cemos, aqui, a visão de futuro de pessoas como Sérgio 
Checchia, Jaime Wageck e José Luis Runco”. 

A primeira diretoria da SBRATE foi composta por: 
André Pedrinelli (presidente), Michael Simoni (1º vice-
-presidente), Benno Ejnisman (2º vice-presidente), Lúcio 
Ernlund (1º secretário), Carlos Górios (2º secretário), 
Paulo Lobo Júnior (1º tesoureiro) e Fábio Krebs Gonçal-
ves (2º tesoureiro). Para efeitos legais, um novo estatu-
to foi elaborado levando em consideração a união de 
funções e a nova vigência da diretoria (com um ano de 
mandato). Logo no primeiro ano, a SBRATE já fez o lan-
çamento do seu programa de Fellowship para capacita-
ção e especialização científica dos ortopedistas na área 
de Traumatologia Esportiva, que se perpetua até hoje e 
proporciona aos diversos profissionais a oportunidade 
de aprendizado e atualização. 

Com o passar dos anos é possível afirmar que a 
decisão tomada há 8 anos foi mais do que assertiva. 
Desde então, a SBRATE só cresce e se solidifica como 
importante Sociedade na especialidade. Já foram re-
alizados quatro congressos, sendo que um trouxe um 
formato inovador para os eventos da Ortopedia, e de-
zenas de cursos em todo o país atendendo aos seus 
associados. 

Este reconhecimento tomou forma durante o Dia da 
Especialidade da SBRATE durante o 49º CBOT. Alberto 
Naoki Miyazaki, presidente da Sociedade em 2017, orga-
nizou uma homenagem aos colegas que possibilitaram a 
formação da SBRATE. “Uma singular forma de demons-
trar a importância que estes colegas tiveram no futuro 
da nossa Sociedade. Somos eternamente gratos a todos 
aqueles que, de alguma forma, participaram e trabalha-
ram na criação da SBRATE”, disse ele. 

Presentes na fundação da SBRATE

• André Pedrinelli

• Edilson Thiele

• Rogério Teixeira da Silva

• Michael Simoni

• Lúcio Ernlund

• Paulo Lobo Júnior  

• Fábio Krebs 

• Rodrigo C.P. Lasmar

• Alberto N. Miyazaki

• Júlio César C. Nardelli 

• Cristiano Laurino

• Carlos Andreoli 

• Sérgio Canuto

• Benno Ejnisman

• Sérgio Luiz Checchia

• José Luis Runco

• Carlos Górios

• Moisés Cohen

• João M. Barretto
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Breve histórico

Sobre a SBA 
A Sociedade Brasileira de Artroscopia foi fundada em 30 de dezembro de 1981, representada por Yoshiki Okumura. 
Sua missão era a de estimular o estudo e a pesquisa científica, melhorar a prática, elevar os padrões e alavancar os 
avanços da Artroscopia. 

1ª Diretoria
Presidente: Francisco Antonio Silveiro Cafalli
Vice-presidente: Jayr Vieria Gomes 
1º Secretário: Yoshiki Okumura 
2º Secretário: Osmar Arbix de Camargo 

1º Tesoureiro: Gilberto Luis Camanho 
2º Tesoureiro: Paulo Cesar de Araujo Lima 
Diretor Científico: Luis Roberto Stigler Marczyk

Sobre a ABTD 
As primeiras atividades da ABTD datam de 1999, mas sua ata de fundação só foi assinada em 200 e teve Moisés 
Cohen como presidente. Os objetivos da ABTD eram o de promover e ministrar cursos e eventos; reunir e coorde-
nar trabalhos sobre Traumatologia Desportiva; promover intercâmbio de ideias e procedimentos; editar publica-
ções técnicas e científicas; e avaliar e referenciar os serviços profissionais e de ensino da área. 

Primeiras diretoriais 
Gestão 1999 a 2000
Presidente: José Carlos Barbi Gonçalves
Vice‐Presidente: Marcos Hajime Tanaka
1º Secretário: Alejandro Cassone
2º Secretário: Eduardo Antonio Bertacchi Uvo
1º Tesoureiro: Reinaldo Gamba
2º Tesoureiro: Glauco Pauka Melo
Gestão 2001 e 2002
Presidente: João Maurício Barretto
Vice‐Presidente: Glaydson Gomes Godinho
1º Secretário: Rogério Teixeira da Silva
2º Secretário: José Luiz Runco
Tesoureiro: Edílson Thiele

Delegados Regionais: Elson Miranda (Norte-Nordeste), 
Paulo Lobo Junior (Centro-Oeste), Julio Cesar Nardelli 
(Rio de Janeiro), Thiago Jacques Gonçalves (Minas 
Gerais), João Luiz Ellera Gomes (Sul)
Gestão 2003 e 2004 
Presidente: Moisés Cohen
Vice‐Presidente: José Luiz Runco
1º Secretário: Edílson Thiele
2º Secretário: João Alves Grangeiro Neto
1º Tesoureiro: Rogério Teixeira da Silva
2º Tesoureiro: André Pedrinelli
Comissão Científica: Michael Simoni e Lucio Sérgio 
Rocha Ernlund 

Fusão   Jornal SBRATE  
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Reunir ortopedistas interessados em se aperfeiçoar 
através de uma programação científica de qualidade 
com a presença de 20 convidados internacionais e 100 
palestrantes nacionais foi o objetivo da comissão organi-
zadora do IV Congresso SBRATE que aconteceu em con-
junto com o VIII Congresso SLARD em Curitiba, Paraná, 
nos dias 18 e 19 de agosto. 

Com a participação de 500 especialistas de todo o 
Brasil e de países filiados a Sociedad Latinoamericana 
de Artroscopia, Rodilla y Deporte (SLARD), o congres-
so da SBRATE destacou-se por sua organização –três 
salas tiveram uma programação simultânea permitindo 
que o congressista trocasse de aula, mas sem trocar de 

Jornal SBRATE  Congresso 

Congresso SBRATE: 
constante inovação

Simpósio marca fusão da SBRATE RJ com  
Comitê de Desportiva da SBOT-RJ 

Em 23 e 24 de junho foi realizado o Simpósio 
de Trauma do Esporte, no Centro de Trauma em 
Esporte do INTO para 284 participantes. O even-
to foi coordenado por Rodrigo Goes, Guilherme 
Runco e Ricardo C. Bastos e contou com a parti-
cipação dos convidaos: Alberto N. Miyazaki, An-
dré Pedrinelli e Lúcio Ernlund. 

Segundo Rodrigo Goes, coordenador da 
SBRATE RJ, a fusão das entidades tem proporcio-
nado a realização de reuniões científicas mensais 
com temas relevantes à especialidade. “O curso 
foi um sucesso e posso afirmar que é a combi-
nação perfeita. Vamos trabalhar para repetir o 
simpósio em 2018”, disse ele. 

lugar –, pela qualidade científica, pelas palestras de re-
nomados colegas e a visita dos “Travelling Fellows” da 
AOSSM e da ESSKA. “É a sensação de dever cumprido, 
pois só recebemos elogios dos colegas sobre a organiza-
ção e a qualidade científica das aulas”, comemora Lúcio  
Ernlund, presidente do congresso. 

Dentre as atividades científicas, o congresso SBRATE 
trouxe uma novidade: a sessão “Como eu faço”. Segun-
do Lúcio, essa nova atividade mostrou o “pulo do gato” 
dos especialistas durante as cirurgias. “Foi uma atividade 
simples, mas de grande aceitação, pois renomados pro-
fessores mostraram detalhes das técnicas importantes 
para o dia a dia”, acrescentou Lúcio. 
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O ano de 2017 foi muito profícuo para a SBRATE. 
Foram realizados cursos, eventos voltados para a atuali-
zação dos associados e o congresso em Curitiba. Alber-
to Naoki Miyazaki, que esteve à frente da Sociedade ao 
lado dos colegas Fábio Krebs (1º vice-presidente), Rodri-
go Campos Pace Lasmar (2º vice-presidente), Cristiano 
Frota de Souza Laurino (1º secretário), Carlos Vicente 
Andreoli (2º secretário), Mario Ferretti Filho (1º tesou-
reiro) e Sérgio Marinho de Gusmão Canuto (2º tesourei-
ro), acredita que o envolvimento de todos os colegas foi 
fato decisivo para tantas realizações, científicas e insti-
tucionais. “Agradeço o envolvimento de toda minha di-
retoria e acredito que 2018 não será diferente”, ressalta. 

Marcelo Campos, membro da Comissão Científi-
ca da SBRATE em 2017 acrescentou que a Sociedade 
também esteve presente em diversos eventos através 
de apoio institucional. “Nosso objetivo é aproximar os 
especialistas da SBRATE promovendo atualização e in-
tercâmbio constante de informações. Para 2018, plane-
jamos continuar os nossos cursos científicos itinerantes 
e também já estamos trabalhando na grade científica do 
Dia da Especialidade no 50º CBOT. Outro destaque é o 
Simpósio SBRATE que acontecerá em Porto Alegre”, fi-
naliza, pedindo para que os associados fiquem atentos 
às notícias no site da SBRATE. 

Balanço Científico de 2017

Conteúdo on-line para sócios SBRATE

Os associados SBRATE têm direi-
to a atualização on-line através dos 
conteúdos disponibilizados no site:  
www.sbrate.com.br. Atualmente, são 
disponibilizados conteúdo dos quatro 
últimos congressos SBRATE, além de ar-
tigos científicos e casos clínicos. Acesse 
e usufrua deste benefício exclusivo! 

Confira as principais realizações: 

 y IV Congresso SBRATE e VIII Congresso SLARD 
 y Curso Interinstitucional de Cirurgia do Ombro e Cotovelo
 y Curso de Lesão do Ligamento Cruzado anterior no atleta 
 y 26º Congresso Panamericano e 29º Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte 
 y Congresso Internacional – CETE 
 y I Jornada Científica do Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital HOME
 y Simpósio Multidisciplinar de profissionais ligados ao futebol de Minas Gerais
 y 2º Encontro do LCA 
 y Curso de Entorse de Tornozelo e Pé 
 y Curso SBRATE em Manaus 
 y Simpósio SBRATE no Rio de Janeiro

www.sbrate.com.br
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Fábio Krebs assume a presidência da SBRATE em 2018

Dia da Especialidade no 49º CBOT

A sala 6 – Dr. Sérgio Ferreira dos Santos do Centro de Convenções Goiânia, ficou 
lotada para o Dia da Especialidade SBRATE, em 17 de novembro, durante o 49º CBOT. 
Dezenas de colegas ortopedistas participaram das atividades científicas que tiveram 
palestras dos colegas internacionais Gilles Walch e William Bugbee e de renomados 
especialistas abordando temas como as Lesões Osteocondrais de joelho e tornozelo, 
Lesões ligamentares e tendinosas de ombro, joelho e tornozelo e sessão de temas livres. 

Também foi o momento para definir as principais metas para 2018, com 
a realização de uma reunião com as diretorias de 2017 e 2018, além de ho-
menagear os colegas que participaram da criação da SBRATE, em 2010. “A 
homenagem, organizada por Alberto N. Miyazaki (presidente SBRATE em 
2017), foi um dos pontos altos do nosso Dia da Especialidade, pois pudemos 
agradecer e prestigiar ainda mais todos aqueles profissionais que se envolve-
ram nesta fundação e que tanto nos auxiliam a engrandecer a nossa SBRATE”,  
disse Fábio Krebs, presidente da Sociedade em 2018. 

Desde janeiro de 2018, a SBRATE passou a ser gerida pe-
los especialistas: Fábio Krebs (presidente), Rodrigo Campos 
Pace Lasmar (1º vice-presidente), Cristiano Frota de Souza 
Laurino (2º vice-presidente), Carlos Vicente Andreoli (1º 
secretário), Mário Ferretti Filho (2º secretário), Sérgio Mari-
nho de Gusmão Canuto (1º tesoureiro) e Marcus Antonio 
da Silva Girão (2º tesoureiro). Em entrevista ao Jornal da 
SBRATE, Fábio revelou os principais projetos: 

Quais são os planos para SBRATE em 2018?
Minha principal missão é dar seguimento aos exce-

lentes trabalhos realizados pelos presidentes anteriores 
em suas administrações, nas quais sempre fiz parte. Es-
tou planejando a realização de um Fórum SBRATE, com 
a presença da diretoria de minha gestão juntamente com 
os ex-presidentes com o intuito de analisar os caminhos 
percorridos por nossa Sociedade e discutir os projetos, 
objetivos e realizações para as próximas gestões. Quero 
ouvir o associado para poder representá-lo ainda melhor.  

Quais tem sido os desafios enfrentados pela SBRATE 
e o que o senhor pretende fazer a respeito?

Um dos desafios é buscar valorizar os membros de 
nossa Sociedade, além de mantê-los presentes e ativos 
com as portas abertas para que possamos discutir, trocar 

ideias, ensinar e aprender. Vamos nos reaproximar das ou-
tras especialidades ortopédicas, como Joelho e Tornozelo.

Vamos manter todos os benefícios que o associado 
já possui, como o acesso às publicações internacionais, 
descontos em eventos relacionados a SBRATE, agilizar as 
solicitações de associações respeitando o nosso estatuto 
e reorganizar as nomeações dos Delegados da SBRATE 
nas Regionais da SBOT. 

Quais atividades científicas deste ano que podemos 
destacar? 

Realizaremos o Simpósio Internacional SBRATE nos 
dias 28 e 29 de setembro, em Porto Alegre. Além disso, es-
tamos programando uma grade de eventos com Jornadas 
a serem realizadas em cidades de outras regiões, contem-
plando Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 

Fábio Krebs ao lado de Alberto N. Miyazaki 

“São 15 anos de 
participação na 
SBRATE sempre 
com o objetivo de 
aprender, auxiliar 
e ensinar”


