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A SBRATE nas Olimpíadas
João Grangeiro fala sobre a
participação da Sociedade

Publicações Ortopédicas
Número de trabalhos
aumentou desde 2009

Mensagem do presidente
Queridos amigos,
Depois de mais de 15 anos nos quadros
diretivos da SBRATE chego, finalmente, ao
cargo de presidente. Cargo em cuja cadeira
já se sentaram grandes nomes da Traumatologia Esportiva brasileira. Homens do quilate
de João Carazatto, João Maurício, Moisés
Cohen, José Luiz Runco, Edilson Thiele, Rogério Teixeira da Silva, Michael Simoni, Benno Ejnisman, Paulo Lobo e Carlos Górios. Gostaria
ainda de prestar tributo especial aos colegas que lideraram a Sociedade de Artroscopia até sua união com a Traumatologia do Esporte
pelas mãos do Runco e do Checchia.
Nesses anos, vivenciei o crescimento da SBRATE não somente
no aumento de associados, hoje chegando a quase mil membros,
mas no incremento da qualidade técnica de seu quadro associativo
e na importância que essa sociedade assumiu frente à SBOT.
Sabendo da enorme responsabilidade assumida, iniciamos os
nossos trabalhos com o apoio do agora ex-presidente Carlos Górios, com a realização da nossa primeira reunião via internet já em
dezembro com o objetivo de apresentar nossa linha de trabalho.
Justamente por temos a convicção de que uma diretoria unida e
engajada é de suma importância para o crescimento da sociedade,
dividimos tarefas e desenhamos metas para o ano de 2016.

Já oficialmente empossados, em janeiro iniciamos nossas reuniões na sede da SBOT em São Paulo, e traçamos todos os passos
da SBRATE:
1) Início da organização do congresso brasileiro da SBRATE 2017 em
agosto, em Curitiba;
2) Coordenação de três mini eventos em parceria com as regionais
do Nordeste, Norte e Centro Oeste;
3) Organização do Congresso Multidisciplinar Pós Olimpíadas, em
Curitiba, em outubro de 2016 com a participação confirmada do
diretor médico do COI, Dr. Lars Engebretsen;
4) Confecção do Manual Médico para Imprensa para as Olimpíadas
2016, uma adaptação e revisão do manual entregue na Copa de 2014;
5) Desenvolvimento das ações de engajamento de colegas membros bem como aumento da adimplência e busca de novos sócios;
6) Fortalecimento da parceria estratégica com a ISAKOS.
Agradeço, de coração, cada um dos meus diretores e membros
da comissão científica. Sem a parceria incondicional de cada um de
vocês jamais teríamos uma SBRATE tão forte.
Um maravilhoso 2016 para todos nós! Sucesso para a nossa
SBRATE!
Lúcio Ernlund
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Editorial

Expediente

Sociedade Brasileira de Astroscopia e
A cada ano a SBRATE tem se tornado mais forte e reconhecida por
Traumatologia do Esporte
todos nós, ortopedistas brasileiros. Procurando manter o crescimento da nossa entidade, a diretoria 2016 está investindo em vári- Diretoria 2016
as ações em prol dos associados, aprimorando cada vez mais o ex- Presidente Lúcio Ernlund
1º Vice-presidente Fabio Krebs Gonçalves
celente trabalho feito pelas diretorias anteriores.
2º Vice-presidente Alberto Naoki Miyazaki
1º Secretário Rodrigo Campos Pace Lasmar

Nosso objetivo com esse Jornal é o de estimular todos os nossos 2º Secretário Cristiano Frota de Souza Laurino
sócios para que continuem fazendo parte da SBRATE, além de des- 1º Tesoureiro Carlos Vicente Andreoli
pertar o interesse e a curiosidade dos ortopedistas da SBOT sobre a 2º Tesoureiro Mario Ferretti Filho
Comissão Científica Marco Antonio da Silva Girão
nossa sociedade.
Marcelo Costa de Oliveira Campos
Através dessas páginas, nossos colegas conhecerão algumas das nossas realizações e se informarão sobre os benefícios de ser um membro da SBRATE, essa entidade que só cresce no âmbito ortopédico
nacional.
Procuraremos sempre levar a melhor informação a vocês!
Boa leitura!
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Comissão de médicos avalia
estádios de futebol

Anuidades Sbrate
A partir do mês de abril, os associados já poderão quitar suas anuidades de 2016 com a SBRATE. As informações
sobre as formas de pagamento serão disponibilizadas no
site www.sbrate.com.br e também através de newsletters.
Ao quitar a anuidade, os associados passam a ter
acesso a diversos benefícios. Confira abaixo:
Acesso ao portal SBRATE
Recebimento do American Journal of Sports Medicine (AJSM)
Programa de atualização online
Diploma de membro titular SBRATE
Informativos eletrônicos
Informações atualizadas sobre todos os assuntos
pertinentes à Artroscopia e próximos eventos

Coordenada por Fábio Krebs, 1º Vice-presidente da
SBRATE, a Comissão Nacional de Médicos de Futebol,
entidade que faz parte da CBF, presidida por Jorge Pagura,
supervisionou os serviços médicos prestados em 19 jogos,
sendo dois da Série B e 17 da Série A do Campeonato Brasileiro de 2015.
Segundo o coordenador, o objetivo foi o de observar a
organização, operação, efetividade e regulamentação das
equipes que prestaram atendimentos médicos. “Fizemos
um modelo de relatório do jogo para que pudéssemos
efetuar nossas análises e discussões sobre como auxiliar a
operacionalização dessa atividade”, explica Krebs.
Para o futuro, a CBF está verificando a possibilidade
de fazer essas avaliações e fiscalizações em todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2016 da série A, com a
intenção também de atingir as séries B e C.
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A SBRATE nas Olimpíadas
Médicos associados farão parte da coordenação da
equipe médica nos Jogos Olímpicos Rio 2016
De 5 a 21 de agosto serão realizados os Jogos Olímpicos
Rio 2016, denominado o maior evento esportivo do planeta. E a SBRATE estará presente sendo representada por uma
equipe de médicos especialistas.
Segundo João Grangeiro, diretor médico do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e membro da comissão científica da SBRATE, os médicos serão os venue medical management (VMM), ou seja, eles serão os responsáveis pelas
equipes médicas que atuarão nas instalações esportivas. “Os
nossos colegas coordenarão todos os médicos voluntários que trabalharão durante o período de jogos. Uma
responsabilidade dada pelo comitê organizador que entendeu que essas pessoas tem experiência e capacidade para
liderar os outros profissionais. É uma posição de destaque
durante as olimpíadas”, explica.

“Será uma estrutura médica gigante
montada exclusivamente para os jogos
olímpicos Rio 2016.”
Foram convidados dez profissionais. São eles:
Benno Ejnisman levantamento de peso
Carlos Vicente Andreoli basquete
Carlos Górios ciclismo
Fábio Krebs Gonçalves tênis
Lúcio Ernlund voleibol de praia
Paulo Lobo Jr. futebol na cidade de Brasília
Sérgio Ricardo Gonçalves Freire Jr. futebol na cidade de
Belo Horizonte
Luiz Marcelo Bastos Leite futebol na cidade de Salvador
Eduardo Machado de Menezes futebol na cidade de Manaus
Michael Simoni futebol na cidade de Rio de Janeiro
Além desses profissionais, Grangeiro afirma também
que ainda existe a possibilidade de trabalhar como médico voluntário durante os jogos para aqueles que tiverem interesse. Para isso, basta enviar um e-mail para:
adriano.valadao@rio2016.com.

João Grangeiro,
diretor médico
do comitê dos
Jogos Olímpicos

Cerca de 4.500 pessoas trabalharão na área médica divididas nos locais de competição, realizando atendimentos pré-hospitalares. “As equipes realizarão atendimentos
de emergência dos atletas nos locais de competição, e os
casos mais complexos serão tratados na policlínica ou nos
hospitais de referência”, conta Grangeiro.
Essa policlínica terá capacidade para atender cerca
de 20 mil pessoas, dentre elas 10.500 atletas e profissionais oficiais como técnicos, preparadores físicos, administrativos etc. Todos residentes na vila olímpica. “Será
uma estrutura médica gigante montada exclusivamente
para os jogos olímpicos Rio 2016.”
Essa será a décima edição dos Jogos Olímpicos que
João Grangeiro participará. A primeira foi em 1980
como atleta. Desde então, ele atua como médico do comitê olímpico e agora como diretor médico dos jogos.
Quando questionado sobre a magnitude do desafio, ele
explica que levará a sua experiência como atleta e médico para a coordenação da equipe médica. “Costumo
dizer que eu mudei de lado no balcão. Antes eu era um
tomador de serviço e agora serei o provedor. Como conheço as demandas dos atletas e das equipes, procurarei
atender da melhor forma todas as necessidades, sobretudo a dos atletas”, finaliza.

Maquete da
vila olímpica
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Um salto nas publicações
ortopédicas brasileiras
Número dos trabalhos publicados passaram de seis para mais de
1700 desde 2009
A produção científica ortopédica brasileira vem crescendo vertiginosamente. Segundo Gilberto
Camanho, editor da RBO (Revista
Brasileira de Ortopedia) – a principal publicação científica no País
– esse fato está associado ao interesse pelo profissional brasileiro em
disseminar seu conteúdo e conhecimento. Mas nem sempre foi assim.
“Quando assumimos a revista em
2009, recebíamos uma média de seis
trabalhos para montarmos a RBO.
O que eu pude observar é que havia uma má informação das pessoas.
Elas não tinham ideia do que e como
publicar e qual era o real valor disso. Hoje em dia, já editamos mais de
1700 artigos”, conta ele.

Para criar essa cultura nos ortopedistas e estimular as publicações,
Camanho participou de diversos
eventos pelo Brasil a fora levando
importantes informações sobre
como publicar um trabalho científico. “E foi aí que começamos a ter
um aumento na recepção de trabalhos. Em seis anos
“A publicação é você eternizar a sua
tivemos um salto
opinião, a sua vivência, a sua experiência”
incrível.” No coGilberto Camanho Editor-chefe
meço o índice de rejeição estava em
18%, passou para 30% e agora, com
a indexação, é de 50%. De cada dois de e oportunidade, eu posso ajudar
trabalhos recebidos, um é recusado a fazer um formato de qualidade”. E
e a qualidade da revista aumentou o quarto e último critério é a insermuito.
ção do tema no universo ortopédiA maioria dos trabalhos recebi- co atual. “São esses quatro critérios
dos pela RBO são relatos de casos que norteiam todo o meu trabalho
e descrições de técnicas cirúr- como editor”, explica.
gicas com nível 3 de evidência.
Apesar das novas tecnologias e a
Também é maior o número facilidade do acesso às informações
de trabalhos retrospectivos por causa da internet, Camanho enjá que, segundo Camanho, na fatiza a importância da publicação
área ortopédica os resultados no formato original, através dos trademoram muitos anos para se balhos científicos. “Eu acredito que
manifestarem.
as pessoas devem, cada vez mais,
Para fazer uma publicação continuar publicando, pois é um
de qualidade, o editor explica conhecimento que será eternizado,
que existem critérios de exce- diferentemente de uma palestra ou
lência que devem ser seguidos. uma aula. Daqui a 100 anos alguém
O primeiro é a seriedade. O poderá ver o seu trabalho. E como a
segundo é a oportunidade. Se medicina é cíclica, não é raro você
aquele assunto que será publi- descobrir coisas que foram descricado é oportuno. O terceiro é o tas há 40 anos. A publicação é você
formato. “Mas esse eu deixo em eternizar a sua opinião, a sua vivênterceiro, pois sei que posso me- cia, a sua experiência”, finaliza.
xer. Se o trabalho tiver serieda-

RBO
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