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Editorial
Bem Vindo ao COTESP 2016

Nesse mês, entre os dias 23 e 25, a acolhedora Ribeirão 
Preto sediará o maior evento da Regional São Paulo da SBOT: o 
26º COTESP. Desde o ano passado, a comissão científica está 
trabalhando arduamente para proporcionar um grande evento 
para os ortopedistas do Estado de São Paulo e demais regiões 
brasileiras, superando todas as dificuldades que o momento 
econômico do país nos impõe.

As lesões articulares, tema central do congresso, estão presen-
tes no nosso dia a dia, independentemente da subespecialização. 
O crescente número de lesões traumáticas nas articulações e o 
processo de envelhecimento da população fazem com que esse 
tema seja de interesse a todos. Será uma grande oportunidade de 
atualização e reciclagem. 

Nesta edição, trazemos uma apresentação dos nossos tão 
esperados convidados internacionais: Michel Pierre Jacques 

Bonnin e Roger Badet, reno-
mados especialistas da França, 
que nos brindarão como temas 
de atualização e uma salutar 
discussão sobre as novidades 
técnicas cirúrgicas e ortopédi-
cas em seus centros de atua-
ção. Também conversamos 
com o homenageado do CO-
TESP deste ano: Moisés Cohen. 
Em entrevista exclusiva, ele se 
mostra um grande defensor dos 
congressos gerais em prol da 
especialidade. 

75 anos de muitas histórias
Não podemos esquecer de comemorar o nosso jubileu de 

diamante. São 75 anos de muitas histórias, dedicação dos nos-
sos colegas para transformar e fortalecer, a cada dia, a nossa 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional 
São Paulo. Na ocasião, lançaremos um livro contando essa tra-
jetória de sucesso e muitas conquistas. 

Paralelamente, teremos atividades desenvolvidas especial-
mente aos nossos residentes do terceiro ano. Para eles, é uma 
grande oportunidade de treinamento para a mais esperada pro-
va da carreira ortopédica: o TEOT. Confira a programação com-
pleta aqui, na nossa revista. 

Até Ribeirão Preto! Até o COTESP! 

João Damasceno Lopes Filho  
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Durante o COTESP deste ano, a SBOT-SP homenageará o Prof. Dr. Moisés Cohen, 
reconhecido profissional no meio ortopédico e acadêmico. Com diversas contribuições 
para a especialidade tanto no campo de atuação nacional como internacional, Moisés é 
um defensor dos congressos gerais para o desenvolvimento profissional. 

Segundo ele, é através desses eventos que muitas vezes o especialista tem aces-
so a novos conhecimentos que os ajudam na prática clínica ou cirúrgica diária. “Não deixa de ser um auxílio  
conhecer sobre as outras articulações. Haja visto que muita coisa que se aplica hoje, por exemplo, no ombro 
ou no tornozelo, foi oriunda do quadril, do joelho ou vice-versa”, acredita. 

Confira abaixo uma entrevista exclusiva com esse brilhante professor e defensor dos congressos gerais de 
Ortopedia. Nela, ele discorre sobre a importância desses eventos para a carreira do ortopedista e para valoriza-
ção das sociedades de especialidade. 

Cada vez mais os ortopedistas têm participado apenas de eventos de subespecialidades. Mas os con-
gressos gerais, como COTESP e o CBOT, são muito importantes. Fale sobre isso.

Sem dúvida é uma realidade as subespecialidades dentro da Ortopedia. Não tenho dúvida que isso, por 
um lado, é positivo, porque o especialista pode se aprofundar e conhecer mais sobre determinado assunto. 
Mas por outro lado, a presença em congressos gerais é uma necessidade. Nós não podemos pensar dentro 
da caixinha, focando nossa atenção apenas no que fazemos no dia a dia. Precisamos ter uma ideia geral 
de como as coisas estão evoluindo e caminhando. É primordial para a formação de todo ortopedista e para 
aquele que está, no dia a dia, lidando principalmente com pacientes de emergência e que não escolhe que 
articulação atenderá. 

Não deixa de ser um auxílio conhecer sobre as outras articulações. Haja visto que muita coisa que se aplica 
hoje, por exemplo, no ombro e no tornozelo, foi oriunda do quadril, do joelho ou vice-versa. Ou seja, vendo 
técnicas de outras áreas nós temos ideias e condições de ter uma abordagem um pouco maior da própria arti-
culação que nós estamos nos dedicando mais. 

Outro ponto importante é o momento que vivemos em nosso país. Acredito que a união da classe é agora 
mais fundamental do que nunca. E eu não vejo momento melhor do que eventos como o COTESP, por exem-
plo, para nos unirmos, discutirmos a nossa especialidade e, juntos, tomarmos decisões para continuarmos 
fazendo uma Ortopedia de alto padrão em prol dos nossos pacientes.  

Sobre o tema do evento: Evidências na abordagem das lesões articulares. Qual é a importância desse 
tipo de discussão? 

Acho que não existe nada mais importante para o ortopedista do que refazer uma articulação. É um grande 
desafio. Seja no trauma ou em um processo degenerativo, onde se busca evidências para abordar essas lesões 
articulares. Acho que foi muito bem escolhido e com certeza todos nós aproveitaremos a programação científica 
com esse enfoque.  

O que significa, para você, ser o professor homenageado durante o 26º COTESP? 
Realmente é um orgulho muito grande poder ser reconhecido por aquilo que nos dedicamos a vida inteira. E 

nada melhor e mais agradável quando esse reconhecimento parte dos nossos pares. Acho que esse é o melhor 
reconhecimento que um profissional pode ter. Estou muito contente e agradeço aos colegas que me escolhe-
ram para receber essa homenagem.  

EntrEvista 

Congressos gerais não são vilões
A importância dos grandes eventos nacionais e estaduais para 
o desenvolvimento profissional e acadêmico dos ortopedistas 
brasileiros 
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Ribeirão Preto, uma cidade pujante, tanto econômica, como centro de referência científica, sediará pela 
segunda vez o Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado de São Paulo – 26º COTESP.

O tema central deste ano é “Evidências na abordagem das lesões articulares – do diagnóstico ao trata-
mento”. A escolha se deu por conta do aumento da frequência de lesões articulares, tanto as lesões traumá-
ticas quanto as degenerativas.

Neste ano, vamos comemorar o Jubileu de 75 anos da SBOT-SP e o grande presenteado será você. A 
comissão científica preparou temas que tem como objetivo atualizar todos os ortopedistas – do residente ao 
superespecialista, sobre o que tem de mais atual nas diferentes subespecialidades da nossa área e assim tor-
nar cada um de nós mais completo nessa grande especialidade. Com convidados estrangeiros e os maiores 
especialistas nas diferentes áreas, temos certeza que será um grande intensivo para todos renovarem nos 
seus conceitos.

Um Congresso para todos: o evento também trará uma vasta 
programação voltada para o preparo do exame para obtenção de 
título de especialista, por meio de realização de provas teóricas, 
habilidades, workshop e revisões.

E é claro, sua participação ativa nas discussões só enriquecerá 
o evento. 

Contamos com sua Presença!

Um grande abraço

Dr. Roberto Dantas Queiroz
Presidente do Congresso 26º COTESP 2016

COtEsP 

CoTesP - Um Congresso Para Todos

Agende a data: 
23 a 25 de junho!

Inscreva-se: www.cotesp.org.br
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QuIntA-feIrA - 23 de junho de 2016
7:30 Abertura da secretaria 
horário Sala topázio
14:00 - 14:44 Módulo I - Atualidades 

Presidente: Sergio Piedade
14:00 - 14:05 Mensagem de boas vindas 

Palestrante: Marcelo Tadeu Caiero (FMUSP)
14:05 - 14:18 LCP lesão isolada e associada: abordagem terapêutica 

Palestrante: Roger Badet
14:18 - 14:31 Ankle fusion or total replacement: Making the right choice

Palestrante: Michel Bonnin 
14:31 - 14:44 Menu a la Carte moderna nas instabilidade femoropa-

telares
Palestrante: Roger Badet

14:44 - 16:15 Módulo II - Quadril 
Presidente: Alexandre de Paiva Luciano 
Secretária: Laís Nunes Salles Pinheiro

14:44 - 15:04 Caso Clínico 
Moderador: José Ricardo Negreiros Vicente (FMUSP)  
Debatedores:  
Flavio Leite Aranha (UNICAMP)  
Takeshi Chikude (FMABC)  
Fabio Stuchi Devito (FMSJRP) 
Celso Herminio Ferraz Picado (FMUSPRP)

15:04 - 15:12 Pre op planning int THA 
Palestrante: Michel Bonnin 

15:12 - 15:20 Osteosíntese X Artroplastia em fraturas do quadril 
Palestrante: Edison Noboru Fujiki  (FMABC)

15:20 - 15:28 Tendência atual das vias de acesso no quadril 
Palestrante: Aluizio de Paiva Gonçalves 

15:28 - 15:36 Evitando complicações na PTQ 
Palestrante: Emerson Kiyoshi Honda (FCMSCSP)  

15:36 - 15:44 Uso do metal trabeculado nas próteses de quadril. É o 
futuro?
Palestrante: Roberto Dantas Queiroz (HSPE)

15:44 - 15:57 Can patients really do sports after THA? 
Palestrante: Michel Bonnin 

15:57 - 16:05 Conclusões finais
Palestrante: Luiz Sérgio Marcelino Gomes (CE-SECROT/
Batatais) 

16:05 - 16:15 Perguntas e discussão 
Coordenador: Luiz Sérgio Marcelino Gomes (CE-SECROT/
Batatais) 

16:15 - 16:45 Intervalo
16:45 - 18:47 Módulo III - Ombro 

Presidente: Rodrigo Gonçalves Pagnano 

16:45 - 17:05 Caso Clínico 
Moderador: Benno Ejnisman (UNIFESP) 
Debatedores: 
Mauricio Wanderley Moral Sgarbi (SCSantos) 
Luis Gustavo Prata Nascimento (FMABC) 
Adriano Marchetto (PUCCAMP) 
Elpídio da Graça (Hospital Santa Lydia - Ribeirão Preto) 
Fernando Brandão de Andrade Silva (USP) 

17:05 - 17:13 Instabilidade do ombro em esportista 
Palestrante: Nicola Archetti Netto (UNIFESP)

17:13 - 17:21 Lesões parcias do manguito rotador. Tratamento Clínico 
X Cirúrgico 
Palestrante: Marcello Teixeira Castiglia (FMUSPRP)

17:21 - 17:29 Fraturas complexas do ombro. Reconstrução ou Artro-
plastia? 
Palestrante: Pedro Doneux Santos (FCMSCSP)

17:29 - 17:37 Transferências musculares nas lesões irreparáveis do 
MR é uma opção de tratamento? 
Palestrante: Romulo Brasil Filho (HSPE)

17:37 - 17:45 Artrose do ombro em pacientes jovens . Opcões de 
tratamento 
Palestrante:  Marcel Jun Sugawara Tamaoki (UNIFESP)

17:45 - 17:53 Capsulite Adesiva do Ombro. Diagnóstico e Tratamento 
Palestrante: Alcides Durigan Júnior (FAMEMA)

17:53 - 18:01 Prótese reversa do ombro. Qual a tendência atual? 
Palestrante: Luis Gustavo Prata Nascimento (FMABC)

18:01 - 18:07 Conclusões finais 
Palestrante: Arnaldo Amado Ferreira Neto (FMUSP)

18:07 - 18:17 Perguntas e discussão 
Palestrante: Arnaldo Amado Ferreira Neto (FMUSP)

18:17 - 18:47 Solenidade de abertura  
Marcelo Tadeu Caiero (FMUSP) 
Moisés Cohen (UNIFESP)

18:47 Happy Hour  
SextA-feIrA - 24 de junho de 2016
7:30 Abertura da secretaria
horário Sala topázio
08:00 - 09:40 Módulo IV - Osteoartrose 

Presidente: Alceu José Fornari Gomes Chueire
08:00 - 08:20 Caso clínico de paciente com artrose do joelho 

Moderador:  Ricardo Cury (FCMSCSP) 
Debatedores: 
Marcos Henrique Ferreira Laraya (FAMEMA) 
Rogério Teixeira de Carvalho (HSPE)  
Marco Kawamura Demange (FMUSP) 
Carlos Gorios (Faculdade de Medicina São Camilo)

08:20 - 08:30 Transplantes osteocondrais. Retorno a atividades 
esportivas 
Palestrante: Moisés Cohen (UNIFESP) 

08:30 - 08:40 A importância do exercício físico na osteoartrite 
Palestrante: Ricardo Munir Nahas (Hospital Ipiranga-SP)

08:40 - 08:50 Controle da osteoartrite com uso de medicamentos 
Palestrante: Flavio Petean - HCFMRP 

COtEsP 

CoTesP - Programação
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08:50 - 09:00 Como tratar a osteoporose pós fratura em idosos? 
Palestrante: Alexandre Fogaça Cristante (HC-FMUSP)

09:00 - 09:10 Osteoartrite do quadril. Limite do tratamento clínico 
Palestrante: Rodrigo Pereira Guimarães (FCMSCSP)

09:10 - 09:20 Multiple deformities en TKA.Which is the strategy 
Palestrante: Michel Bonnin 

09:20 - 09:30 Ondas de choque na osteoartrite 
Palestrante: Paulo Facciolla Kertzman (FCMSCSP) 

09:30 - 09:40 Uso de condroprotetores. Qual a evidência científica 
Palestrante: Gustavo Constantino de Campos 

09:40 - 10:10 INTERVALO
10:10 - 12:04 Módulo V - Esportiva 

Presidente: Fabio Stuchi Devito
10:10 - 10:40 MRM.Olimpíadas 2016 

Moderador: Moises Cohen 
Debatedores: 
Ana Carolina Corte (Ginastica Olimpica 2016) 
Breno Schor 
Antonio Carlos Marttos Junior
Alberto de Castro Pochini

10:40 - 10:50 Lesão de cartilagem em atletas  
Palestrante: Adriano Marques de Almeida  (HCFMUSP)

10:50 - 11:00 Tratamento cirurgico de lesão muscular - conceitos 
atuais  
Palestrante: Alberto de Castro Pochini - UNIFESP 

11:00 - 11:10 Tríade da mulher atleta  
Palestrante: Ana Paula Simões - SCSP

11:10 - 11:20 O Brasil está inserido no contexto internacional do 
controle antidoping?  
Palestrante: Bernardino Santi - COB (Rio 2016)

11:20- 11:40 Atendimento de emergências em eventos esportivos (o 
passado e o que esperar na Rio 2016)  
Palestrante: Antonio Carlos Marttos Junior - Jackson Memo-
rial Hospital / Ryder Trauma Center  

11:40- 11:50 Reabilitação do atleta de alto nivel   
Palestrante: Flavio Bryk  

11:50-12:04 Perguntas - Discussão
12:04 - 13:04 Temas livres   
13:04 - 14:04 Almoço
13:04 - 14:04 Reunião Defesa Profissional ( M.Tadeu - Araf - Akira - 

CRM região )
14:04 - 15:30 Módulo VI - Desastres / Complicações 

Presidente: João Antonio Rossi Machado 
Secretário: Marcos Henrique Ferreira Laraya

14:04 - 14:24 Caso clínico: Falha no tratamento de fratura (compli-
cado) 
Moderador: Kodi Kojima  
Debatedores:  
Fabio Lucas Rodrigues (FMABC) 
José Octavio Soares Hungria (FCMSCSP) 
Carlos Augusto Finelli (Tatuapé) 
Fabricio Fogagnolo (FMUSPRP)

14:24 - 14:33 Infecção pós osteosíntese 
Palestrante: José Octávio Soares Hungria (FCMSCSP) 

14:33 - 14:42 Falha da osteosíntese. O que fazer? 
Palestrante: Fernando Baldy dos Reis (UNIFESP)

14:42 - 14:51 Politraumatizados. Controle de danos 
Palestrante: Jorge dos Santos Silva (FMUSP)

14:51 -15:00 Fraturas periprotetica do MMII 
Palestrante: Marcos de Camargo Leonhardt (usp)

15:00-15:12 - Revisão de artroplastia de quadril. O que esperar? 
Palestrante: Itiro Suzuki

15:12 - 15:21 Revisão de artroplastia de joelho. O que esperar? 
Palestrante: Gilberto Luis Camanho (FMUSP)

15:21 - 15:30 Perguntas - Discussão
15:30 - 16:43 Módulo VII - Pé / Tornozelo 

Presidente: Henrique Carlos Lazar 
15:30 - 15:50 Caso clínico: Lesão articular  

Moderador: Jorge Mitsuo Mizusaki (UNIFESP)  
Debatedores: 
Márcio Gomes Figueiredo (FSJRP) 
Joaquim Maluf Neto (Mandaqui) 
Welligton Faria Molina (HSPE) 
Rodrigo Gonçalves Pagnano (UNICAMP)

15:50 - 15:58 Lesão osteocondral do talus. Qual as opções de tratamento?
Palestrante: Rogério Carneiro Bitar

15:58 - 16:06 Hallux valgus. Escolha da técnica adequada 
Palestrante: Luiz Carlos Ribeiro Lara (Taubaté)

16:06 - 16:14 Pé diabético 
Palestrante: Rafael Barban Sposeto 

16:14 - 16:22 Pé reumatóide. Uma abordagem multidisciplinar 
Palestrante: Jorge Mitsuo Mizusaki (UNIFESP) 

16:22 - 16:30 Tratamento da lesão do tendão aquileu 
Palestrante: Tulio Diniz Fernandes

16:30 - 16:43 Long term results of salto prosthesis 
Palestrante: Michel Bonnin 

16:43 - 17:13 Intervalo
17:13 - 18:20 Módulo IX - Fratura articular 

Presidente: Marina Itapema de Castro Monteiro
17:13 - 17:33 Caso clínico 

Moderador: Jorge dos Santos Silva  
Debatedores:  
André Luis Lugnani de Andrade (UNICAMP) 
Gustavo Sanches  
Fabio Lucas Rodrigues (FMABC) 
Rogério Carneiro Bitar (FMUSPRP)

17:33 - 17:46 Limitações da placa volar na fratura do radio distal  
Palestrante: Edgar de Novaes França Bisneto (FMUSP) 

17:46 - 17:54 Como decidir a via de acesso na fratura do planalto tibial
Palestrante: Fabricio Fogagnolo (USP Ribeirão Preto)

17:54 - 18:07 Fraturas intercondileanas do úmero: placas ortogonais 
x placas paralelas 
Palestrante: Guilherme Henrique Vieira Lima 

18:07 - 18:20 Fratura bimaleolar do tornozelo 
Palestrante: Jorge Rafael Durigan (SCSP)

18:20- 18:50 Homenagem aos Ex Presidentes

SábAdo - 25 de junho de 2016
7:30 Abertura da secretaria
horário Sala topázio
08:00 - 09:16 Módulo XI - Mão 

Presidente: Mauricio Wanderley Moral Sgarbi (SCSantos)
08:00 - 08:20 Caso clínico  

Moderador: Nilton Mazzer  
Debatedores: 
Roberto Della Torre dos Santos (HSPE) 
Mogar Dreon Gomes (Vpenteado) 
Eduardo Martinelli Jacob (FAMEMA)
João Baptista Gomes dos Santos (UNIFESP)

08:20 - 08:28 Fratura do escafoide 
Palestrante: Nilton Mazzer (FMRP)
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08:28 - 08:36 Instabilidade do carpo 
Palestrante: Márcio Issamu Oide (Hospital Ipiranga)

08:36 - 08:44 Artrodese do punho. Conduta de salvamento? 
Palestrante: Luis Antonio Buendia (Tatuape)

08:44 - 08:52 Fratura luxação rádio-cárpica  
Palestrante: Ivan Chakkour (FCMSCSP)

08:52 - 09:00 Rizartrose 
Palestrante: Samuel Ribak (PUCCAMPINAS)

09:00 - 09:08 Mão reumatoide 
Palestrante: Marcelo Tavares de Oliveira(HSPM)

09:08 - 09:16 Considerações finais  
Palestrante: João Baptista Gomes dos Santos (UNIFESP)

09:16 - 09:45 Intervalo
09:45 - 11:45 Módulo XII - Temas de interesse - Quais são as ten-

dências?
Presidente: Ricardo Antonio Tavares

09:45 - 10:00 Doença degenerativa lombar. Tratamento cirúrgico 
Palestrante: Helton Luiz Aparecido Defino (FMUSPRP) 

10:15 - 10:30 IFA. Qual a espectativa para o paciente desportista? 
Palestrante: Giancarlo Polessello (FCMSCSP)

10:30 - 10:45 Tema: O que se pode esperar no futuro da ortopedia 
oncológica?
Palestrante: Olavo Pires de Camargo ( FMUSP)

10:45 - 11:00 Reparo do LCA em pacientes com fise aberta 
Palestrante: Arnaldo José Hernandez (FMUSP)

11:00 - 11:15 Doença de Legg-Calvé-Perthes - estado da arte  
Palestrante: Akira Ishida

11:15 - 11: 30 PSI: uma nova forma de navegacao na artroplastia do 
joelho 
Palestrante: Roger Badet

11:30  - 11:45 Encerramento 
Palestrante: Marcelo Tadeu Caiero (Presidente Regional SP)

11:45 - 12:15 Assembleia

SextA-feIrA - 24 de junho de 2016

horário Sala ágata 
15:30 - 16:43 Módulo VIII  - Coluna  

Presidente: Alexandre Fogaça Cristante 
15:30 - 15:50 Caso Clinico: Trauma / Degenerativo 

Moderador: Helton Luiz Aparecido Defino (FMUSPRP) 
Debatedores:  
Fernando Herrero 
Robert Meves  
Renato Hiroshi Salvioni Ueta  
Pedro Araújo Petersen 

15:50 - 15:58 Avanços nas patologias degenerativas cervicais 
Palestrante: Pedro Araújo Petersen

15:58 - 16:06 Avanços nas patologias degenerativas lombares 
Palestrante: Renato Hiroshi Salvioni Ueta 

16:06 - 16:14 Como tratar a escoliose idiopática do adolecente 
Palestrante: Robert Meves (SCSP)

16:14 - 16:22 Fraturas da coluna . Como sistematizar o atendimento 
Palestrante: Fernando Herrero (FMRP-USP)

16:43 - 17:13 Intervalo 
17:13 - 18:20 Módulo X -Ortopedia Pediátrica 

Presidente: Alceu José Chueire (FMSJRP)
17:13 - 17:33 Caso clínico: Fraturas articulares do cotovelo na infância

Moderador: Rui Maciel de Godoy Junior  (FMUSP) 
Debatedores:   
Marcus Vinicius Moreira – (Santa Casa Santos)  
Gilberto Waisberg (FMABC) 
Rafael Yoshida (AACD)

17:33 - 17:46 Como tratar a condrólise após epifisiolise femoral proximal?
Palestrante: Gilberto Waisberg (FMABC)

17:46 - 17:54 Como evitar complicações no tratamento das lesões fisárias
Palestrante: Daniel Maranho (FMRP – USP)

17:54 - 18:07 Fraturas articulares do tornozelo na criança  
Palestrante: Rui Maciel de Godoy Junior (FMUSP)

18:07 - 18:20 Tratamento das sequelas de pioartrite do quadril na criança
Palestrante:  Alexandre Zuccon (AACD)

Além da programação científica com diversos temas de atualização, o 26º COTESP traz também uma programa-
ção voltada especificamente para os residentes de Ortopedia e Traumatologia. Serão atividades direcionadas para o 
preparo do exame para obtenção do título de especialista, o TEOT, com a realização de provas teóricas e workshops. 

Segundo o presidente do evento, Roberto Dantas Queiroz, serão repetidas as mesmas atividades do último 
COTESP, consideradas um sucesso por todos. “Teremos uma prova escrita preparatória e um treinamento para 
a prova de habilidades”, adianta ele. 

Confira abaixo a programação exclusiva para os residentes e inscreva-se agora mesmo no site: 
www.cotesp.org.br

COtEsP 

aTividades exClUsivas Para os residenTes

SextA-feIrA - 24 de junho de 2016
horário Atividade
07:30 - 08:15 Revisão de Tumores Benignos 

Palestrante: Daniel Reboledo (FMABC)
08:15 - 09:00 Revisão de Tumores Malignos 

Palestrante: Eduardo Sadao ( SCSP)
09:00 - 10:30 Habilidades/ Radiografias
19:00 Correção da prova - comentário das questões mais erradas

QuIntA-feIrA - 23 de junho de 2016
horário Atividade
7:00 Abertura da secretaria e entrega de material
08:00 - 08:05 Abertura  -  Presidente da Regional SP
08:05 - 09:35 Simulado - prova escrita
09:35 - 10:00 Intervalo
10:00 - 12:40 Habilidades/ Workshop (prótese do quadril e joelho, 

haste intramedular de fêmur e tíbia, placas)
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Médico ortopedista formado pela Faculdade de Me-
dicina de Lyon, possui mestrado em Anatomia e DEA (Di-
plome Des Études Approfondies) em Biomecânica. O Dr. 
Bonnin atua na área de Artroplastia Total dos Membros 
inferiores: quadril, joelho e tornozelo, realizando entre 500 
a 600 artroplastias por ano. Paralelamente, a sua exten-
sa atividade cirúrgica, ele atua como revisor do American 
Journal of Sport Medicine; Revue Française de Chirurgie 
Orthopédique; Knee Surgery Sports Traumatology & Ar-
throscopy; Clinical Orthopaedics and releated research.

O caráter acadêmico da sua atuação profissional 
é ratificado pela importante produção de artigos cien-
tíficos e livros publicados. O Dr. Bonnin publicou em 
2003, com a participação do Dr Chambat, o livro “La 
Gonartrhose, traitement chirugicale de l’arthroscopie a 
la prothese”, obra traduzida para o inglês. Posterior-
mente, em 2012, juntamente com o Dr. Amendola, Dr. 
Bellemenans, Dr. MacDonald e Dr. Ménétrey, publicou 
o livro “The Knee Joint: surgical techniques and stra-
tegies”, referência internacional na cirurgia do joelho. 

Para ele, será uma honra participar do 26º CO-
TESP. “É uma honra participar deste evento. Esta será 
uma oportunidade interessante para discutir com os 
colegas brasileiros as nuances da artroplastia, seu pla-
nejamento pré-operatório e suas particularidades no 
quadril, joelho e tornozelo.”

Sem dúvida, o Dr. Bonnin terá uma participação 
muita interessante no COTESP, pois coube a ele apre-
sentar temas que abordam diferentes articulações e, 
portanto, contemplam o interesse de maior número 
de participantes. Dentro deste contexto, merecem ser 
destacadas as conferências “Artrodese do tornozelo 
X artroplastia total: fazendo a escolha certa”; “Plane-
jamento pré-operatório na ATQ”; Deformidades múlti-
plas na ATJ: quais são a estratégias”.

Bonnin e Badet oferecerão ao ortopedista 
mais jovem e ao mais experiente, a oportunida-
de de aprofundar conhecimentos, além de susci-
tar debates e questionamentos que contribuirão 
para abrilhantar ainda mais o COTESP e as co-
memorações dos 75 anos da SBOT-SP .

Por Sérgio Rocha Piedade 

Médico ortopedista formado pela de Faculdade de 
Medicina de Lyon, possui Mestrado em Biomecânica 
e DEA (Diplome Des Études Approfondies) em Enge-
nharia Biológica e Médica. No início de sua carreira, 
Dr. Badet se dedicou a cirurgia do ombro, tendo feito 
sua formação com Dr. Gilles Walch. Posteriormente, 
ele passou a trabalhar especificamente com a cirurgia 
dos membros inferiores, sob a influência do Profes-
sor Philippe Neyret, Dominique Saragaglia e Dr. Pierre 
Chambat. Atualmente, ele desenvolve atividades de 
ensino na área de cirurgia do joelho na França, Marro-
cos e outros países. 

O Dr. Roger tem uma relação muito próxima com 
os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho e, frequentemente, recebe ortopedistas brasi-
leiros interessados em aprimorar seus conhecimentos 
na área de artroplastia total do joelho e do quadril, as-
sim como as lesões do esporte com foco para recons-
truções ligamentares. 

Em 2014, juntamente com o Professor Philippe 
Neyret, Professor Dubrana e Dr Tarik Ait Si Selmi, o 
Dr. Roger publicou o livro intitulado “Balanço ligamen-
tar na Artroplastia Total do Joelho”, na sua versão em 
português, abordando em situações clínicas distintas 
na ATJ, em especial, a artroplastia após cirurgia pre-
cedente.

Perguntado sobre o 26º COTESP, o Dr. Roger mos-
trou-se muito entusiasmado com a possibilidade de 
participar do evento e diz que “É sempre um grande 
prazer, estar no Brasil e participar do congresso da 
SBOT-SP, pois ele nos oferece oportunidades de com-
partilhar experiências e conhecimentos com os amigos 
brasileiros.” 

Durante a sua participação no COTESP, ele irá 
abordar temas importantes como: “LCP lesão isolada 
e combinada: abordagem terapêutica”; “Menu a car-
te moderna nas instabilidades femoropatelares”; “PSI: 
uma nova forma de navegação nas artroplastias”.

dr. miChel Bonnin dr. roger BadeT 


