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Caros colegas, 

É com grande satisfação que estamos encerrando essa gestão. Foi um 
ano intenso, com importantes participações que fizeram a SBRATE se des-
tacar no mundo da Medicina Esportiva. O nosso Manual voltado para os 
profissionais da imprensa, o envolvimento de dezenas de especialistas nas 
Olimpíadas, e o Simpósio sobre o Atleta Olímpico, divulgaram ainda mais a 
nossa Sociedade e a nossa especialidade no Brasil e no mundo.

Nesta edição especial, com oito páginas, destacamos todas essas rea-
lizações, bem como os cursos regionais e as ferramentas de atualização e 
importantes serviços que o nosso site oferece aos associados. Veja tam-
bém a entrevista com o nosso presidente, Lúcio Ernlund, sobre sua gestão 
e o depoimento dos nossos membros que participaram das Olimpíadas. 
Se você também participou e quer deixar as suas impressões e fotos, nos 
envie o seu material no e-mail: comites@sbot.org.br, que a gente publica 
no site. 

Para finalizar, um agradecimento especial à SBOT na pessoa do presi-
dente Luiz Antonio Munhoz da Cunha, pela essencial parceria e apoio na 
confecção deste Jornal, que será enviado aos ortopedistas brasileiros. Nosso 
objetivo é apresentar a SBRATE e estimula-los a conhecer um pouco mais 
sobre a nossa sociedade. 

Muito obrigado! 

Conselho Editorial
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O atleta além 
das Olimpíadas

A abordagem multidisciplinar sobre lesão, desempenho 
e reabilitação do atleta olímpico reuniu mais de 150 pes-
soas no Simpósio SBRATE, realizado nos dias 7 e 8 de ou-
tubro, em Curitiba

Após os Jogos Olímpicos, a SBRATE organizou um 
simpósio para discutir e fazer uma avaliação completa 
sobre o atleta olímpico com análise científica de pre-
venção, desempenho, tratamento e reabilitação. Com 
uma grade excepcional, o evento teve temas como for-
ça e velocidade no alto rendimento; lesões musculares; 
lesão: prevenção e reabilitação; o desafio médico nas 
Olimpíadas no Brasil; lesões ligamentares no joelho; 
formas de tratamento e reabilitação; experiências no 
futebol; atletismo; fraturas de estresse; lesões menis-
cais; lesões ligamentares do ombro; tendinopatias; im-
pacto da lesão das cartilagens articulares nos atletas, 
entre outros.  

“Além da participação de vários colegas ortopedis-
tas e membros da SBRATE que atuaram diretamente nas 
Olimpíadas, contamos com a presença do convidado 
internacional, Lars Engebretsen, diretor médico científi-
co do COI (Comitê Olímpico Internacional) e de João 
Grangeiro Neto, diretor médico do Rio 2016”, acrescenta 
Lúcio Ernlund, presidente da SBRATE. 

Ao total, o evento teve 18 Key Note Lectures, 6 Me-
sas Redondas Modernas e 2 Simpósios Satélites. “As ati-
vidades trouxeram a experiência pessoal dos palestran-
tes além do elevado conteúdo científico necessário para 
o manejo de atletas e de toda a população que requeira 
atendimento ortopédico especializado”, finaliza o presi-
dente, satisfeito com o resultado atingido. 

Curitiba

SIMPÓSIO SBRATE
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Da esquerda para direita: Lúcio Erlund, Lars Engebretsen e Luiz Antonio 
Munhoz da Cunha 

Palestrantes e a diretoria da SBRATE 
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Jornal SBRATE  Olimpíadas

“Participar das Olimpíadas foi a maior 
experiência profissional de minha 

carreira. Todos nós que participamos 
tivemos a oportunidade de agregar um 

vasto conhecimento pessoal que, com 
certeza, foi o nosso maior legado. ”  

Lúcio Ernlund

“Iniciei a minha jornada nos jogos 
olímpicos de Moscou, em 1980, 
como jogador de vôlei. Após muitas 
participações como médico, os jogos 
do Rio me emocionaram da mesma 
maneira como há 36 anos. Talvez esta 
renovação seja a magia do esporte. 
Não tenho dúvidas que o maior 
evento do mundo fez bem a todos 
nós, brasileiros. Agradeço do fundo da 
alma a todos que se entregaram para 
este projeto vitorioso. ” 
João Grangeiro

“Foi uma experiência incrível como médico e como 
ser humano! Tive a oportunidade de conviver com 
profissionais de vários lugares do mundo e ver como 
o voluntariado pode aproximar pessoas com um só 
objetivo: a paixão pelo esporte e a vontade de fazer 
o evento acontecer. Também fiquei maravilhado 
com a equipe paraolímpica. São pessoas que têm 
demandas extraordinárias e com grandes limitações 
físicas, mas que têm capacidade de superar tudo 
isso. Eu não tinha ideia da grandeza dos Jogos 
Olímpicos. Posso repetir essa experiência algumas 
vezes na minha vida! ” 
Marcelo Campos
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“Trabalhar como Gerente de Serviços Médicos 
do Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão) 

foi a experiência mais intensa da minha vida 
profissional. Agradeço ao Atletismo Brasileiro, 

à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), 
ao Clube de Atletismo BM&FBOVESPA e a todos 

os profissionais da área de saúde com quem 
trabalhei, pois foram a escola e impulso para 

o desenvolvimento de todo o conhecimento 
específico da área médica no atletismo atual. ” 

  Cristiano Laurino

“Dentre muitas histórias a “Minha História Olímpica” 
ocorreu no quinto dia dos jogos. Um pai entrou no 
posto médico com uma criança de 10 anos de idade, 
15 minutos antes de começar o jogo de basquete. A 
criança, alérgica a proteína animal, provavelmente 
ingeriu pipoca com manteiga e apresentava um quadro 
acentuado de reação alérgica. Ela foi medicada, mas 
teve que ser transferida para o hospital, perdendo o jogo. 
Dois dias depois, recebi a visita de ambos, agradecendo o 
atendimento. O pai havia comprado outro ingresso, pois 
era o sonho do menino assistir a um jogo de basquete. 
Valeu a Olimpíada. ” 
Carlos Andreoli

“O contato que se estabeleceu durante os jogos 
entre os voluntários, atletas e equipes médicas 
foi extremamente enriquecedor tanto para o 
lado profissional como para o pessoal. Será uma 
experiência que levarei para sempre. ”  
Fábio Krebs

Participou das Olimpiadas? 
Conte a sua experiência! Mande seu depoimento e foto para o e-mail: comites@sbot.org.br que divulgaremos no site da SBRATE! 
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Lúcio Ernlund comandou a Sociedade Brasileira de 
Artroscopia e Traumatologia do Esporte em 2016. Um 
ano de extrema importância para a medicina esportiva, 
com a realização das Olimpíadas na cidade do Rio de 
Janeiro. Diversos profissionais ortopedistas e membros 
da SBRATE fizeram parte desse importante evento que 
ficou para a história. Abaixo, ele conta sobre essa partici-
pação, além de destacar os principais feitos da Socieda-
de para seus associados. Afinal, “toda a nossa dedicação 
e esforço visaram proporcionar o melhor para os espe-
cialistas”, diz Lúcio. 

- O senhor esteve à frente da SBRATE durante as 
Olimpíadas no Brasil. Fale sobre o envolvimento da 
Sociedade com os Jogos Olímpicos.

Acho que este foi o ano mais importante para a Trau-
matologia do Esporte brasileira. Tivemos  o envolvimen-
to direto de sete membros da diretoria nos Jogos Olím-
picos (eu, João Grangeiro, Fábio Krebs, Rodrigo Lasmar, 
Cristiano Laurino, Carlos Andreoli e Marcelo Campos), 
além de ex-presidentes da SBRATE que também atua-
ram na RIO 2016. O excelente trabalho realizado pela 

Jornal SBRATE  Entrevista

A SBRATE em 
evidência

“Neste ano, mostramos ao mundo a 
pujança da Traumatologia Esportiva 

brasileira” 
Lúcio Ernlund

equipe médica brasileira, sobre chefia do colega João 
Grangeiro, membro da comissão científica da SBRATE, 
mostrou ao mundo a relevância que a Traumatologia do 
Esporte brasileira tem.  

- Quais foram os principais eventos neste ano? Fale 
um pouco a respeito deles.

Neste ano tivemos três eventos regionais nas cidades 
de Goiânia, Maceió e Belém. Posso dizer que o sucesso foi 
total em todos eles, com mais de 40 inscritos em cada um. 

Lúcio Ernlund, durante o Simpósio 
sobre o atleta olímpico 
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No dia 7 e 8 de outubro, foi realizado o Simpósio SBRATE 
– O Atleta Olímpico, em Curitiba. Foram mais de 150 ins-
critos que puderam se atualizar sobre o tema – ainda em 
evidência por causa das Olimpíadas – e assistir a aula do 
nosso convidado internacional, Lars Engebresten, diretor 
médico científico do COI (Comitê Olímpico Internacional).  

- Quais eram os seus objetivos assim que assumiu a 
SBRATE e pode-se dizer que todos foram cumpridos?

Tínhamos vários objetivos e posso dizer sim, que to-
dos foram alcançados. A manutenção de um programa 
intenso de ensino e treinamento com os quatro cursos 
realizados e a manutenção da parceria com importante 
publicação internacional AJSM (The American Journal 
of Sports Medicine) foram as nossas principais realiza-
ções. Além disso, do ponto de vista administrativo, tive-
mos a entrada de novos sócios e conseguimos moder-
nizar toda a contabilidade e atualizar as questões fiscais 
da entidade. Trabalho burocrático enorme, porém, de 
extrema importância para a Sociedade.

- Quais foram as principais realizações neste ano? 

Acho que o evento mais marcante para a SBRATE foi 
sem dúvidas, o Simpósio SBRATE - O Atleta Olímpico. A 
vinda de Lars Engebretsen realmente coroou nossa ges-
tão 2016 (Veja a matéria na página 3). Mas também pre-
cisamos destacar a parceria criada com o The American 
Journal of Sports Medicine (AJSM) e com a plataforma 
Edanz. Atualmente, os sócios quites têm acesso gratui-
to ao AJSM, que é um importante jornal científico na 
área da medicina esportiva. Para se ter uma ideia, o valor 
da mensalidade deles é de US$200,00 por ano, mas os 
nossos associados podem acessar todo o conteúdo gra-
tuitamente. Também investimos na plataforma Edanz, 
importante ferramenta para correção e adequação dos 
artigos científicos. Eles podem corrigir e adaptar seus 
trabalhos segundo as exigências editoriais das principais 
revistas científicas, para depois enviá-los, diminuindo o 
risco de rejeição.

Cursos Regionais   Jornal SBRATE  

A disseminação da  
Medicina Esportiva

A SBRATE, como um dos maiores comitês da SBOT, 
tem como um dos seus principais objetivos a interiori-
zação dos conhecimentos da Artroscopia e da Trauma-
tologia do Esporte. Por isso, no ano de 2016, organizou 
três cursos de reciclagem nas regiões norte, nordeste e 
centro-oeste do país. 

O primeiro aconteceu na cidade de Goiânia coorde-
nado por Sandro Reginaldo, nos dias 10 e 11 de junho, 
o segundo, em Belém, por Alberto Miyazaki, de 1 e 2 
de julho e o terceiro, realizado em Maceió, nos dias 2 e 
3 de setembro e foi coordenado por Sérgio Canuto. Se-
gundo Lúcio Ernlund, os eventos fizeram parte do obje-
tivo da Sociedade que é o de disseminar a especialidade 
em todas as regiões do país. “Com auditórios repletos, a 
realização dos eventos mostrou a importância da nossa 
proposta de gestão para integração da medicina espor-
tiva”, disse. 
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Jornal SBRATE  2017

Congresso, cursos  
presenciais e muito mais!

Com uma diretoria coesa, a 
SBRATE já tem programada algumas 
atividades para os associados no ano 
de 2017. Segundo o vice-presiden-
te, Alberto Naoki Miyazaki, o foco 
principal será o 4º congresso, que 
acontecerá de 18 a 19 de agosto, em 
Curitiba. “Já estamos trabalhando 
para proporcionar uma programa-
ção científica interativa, trazendo o 
que há de mais recente na medicina 
esportiva”. 

Também já estão sendo elabora-
dos cursos presenciais em algumas 
cidades brasileiras, além dos bene-
fícios aos associados como o acesso 
ao The American Journal of Sports 
Medicine (AJSM) e a plataforma 

Edanz, que serão mantidos. “Os nos-
sos associados são a nossa principal 
razão por todo esse trabalho e de-
dicação. Por isso, fiquem atentos as 
notícias no site e acompanhem as 
atividades que estamos programan-
do para o ano que vem”, finaliza. 

Conheça nosso site! 
http://sbrate.com.br/ 

Alberto N. Miyazaki


