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Editorial
Caro colega
Estam os com mais esta edição da Revista da SBOT-SP trazendo 

importantes informações ao associado. 
Neste semestre, a SBOT-SP trabalhou intensamente na Jornada 

dos Residentes dos serviços credenciados do estado. O evento foi 
um sucesso e teve a presença de mais de 200 residentes, inclusive de 

outros estados da União. 
Juntamente com a SBOT nacional, 

a Regional São Paulo vem lutando para 
a valorização profi ssional do ortopedista 
para a melhora das condições de trabalho 
e de sua remuneração. 

Entrevistamos o Dr. Yussef Ali Abdou-
ni, presidente da Comissão de Valoriza-
ção Profi ssional, para ouvir quais são as 
perspectivas e os projetos da SBOT. 

Dando seguimento à apresentação 
dos serviços credenciados do estado 
de São Paulo, convidamos o Dr. Wu Tu 
Chung para contar a história do Hospital 
do Servidor Público Municipal. 

Por fi m, é uma grande satisfação para nós anunciar o lançamento 
do livro “The Sports Medicine Physician”, que tem como um dos edito-
res o Dr. Sérgio Piedade, membro da nossa diretoria, e que certamente 
será uma importante fonte de referência em Medicina Esportiva para 
muitos ortopedistas que se interessam pela área. E não esqueça de 
anotar na agenda: o próximo COTESP acontecerá de 25 a 27 de junho 
de 2020, no Hotel JP, em Ribeirão Preto! 

Uma boa leitura a todos

Roberto Ikemoto 
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O já tradicional evento para residentes de todo o 

Brasil aconteceu no dia 10 de agosto no Novotel Cen-

ter Norte e teve a participação de interessados de to-

das as regiões do país. “Diferentemente do encontro 

do começo do ano, voltado apenas para os residentes 

do estado de São Paulo, a Jornada é aberta a todos os 

interessados, independentemente da região do país. 

E ver a participação de residentes de estados como 

Bahia, Minas Gerais e Paraná é muito gratifi cante”, diz 

Marcelo Navarro, um dos coordenadores  da Jornada. 

Durante todo o dia, os residentes tiveram a oportu-

nidade de fazer uma prova escrita simulando a prova 

teórica do TEOT e, à tarde, participar de workshops de 

habilidades com aulas práticas sobre diversos temas 

da especialidade. No fi nal do evento, os residentes pu-

deram ainda discutir as questões das provas tirando 

as principais dúvidas. 

CAPA

III Jornada dos Residentes reuniu mais de 
200 residentes de todo o Brasil 
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A SBOT tem estado atenta à valorização profi ssional, que é um dos seus pilares. Acreditamos que o anseio 

dos associados por condições de trabalho e remuneração dignas deve ser prioridade. Por isso, estamos atuan-

do em diversas frentes:

• Em conjunto com a AMB conseguimos uma ampla atualização da CBHPM, com a inclusão de novos pro-

cedimentos, revisão de alguns portes que estavam incompatíveis e a valorização dos auxiliares cirúrgicos. 

A nova versão da CBHPM começou a vigorar no início deste ano e funciona como base para o TUSS.

• Não pretendemos parar aí: em conjunto com o Instituto Brasil de Medicina (IBDM), estamos em contato 

permanente com a Frente Parlamentar da Medicina (outra conquista com a participação da SBOT) para 

que um projeto de lei que torne a CBHPM a referência nacional de honorários médicos seja votado.

• Ainda com a Frente Parlamentar da Medicina, estamos lutando pelo Ato Médico, pelo Revalida e para 

barrar a abertura indiscriminada de escolas de Medicina. São temas árduos, pois envolvem interesses 

políticos diversos. Mas não vamos desanimar em nenhum momento.

• Revisão da tabela SUS: um grupo de trabalho, com participação da SBOT, irá apresentar ao Ministério da 

Saúde um estudo amplo para corrigir, ou pelo menos minimizar, as graves defasagens do SIGTAP.

• Por fi m, estamos em vias de fi nalizar o projeto Consensos: um gigantesco trabalho de revisão científi ca 

para garantir respaldo ao ortopedista quando se deparar com negativas infundadas por parte dos audi-

tores dos planos de saúde. 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

SBOT na luta pela valorização 

Dr. Yussef Ali Abdouni
Presidente da Comissã o de 

Valorização Profi ssional da SBOT

“A SBOT atua ativamente 

na luta por melhores 

condições de trabalho e 

remuneração digna dos 

ortopedistas brasileiros”
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Dia 31 de dezembro de 1957. Famílias da cidade 

de São Paulo se preparam para celebrar a chegada 

de mais um ano. Enquanto isso, na Rua Castro Alves, 

no bairro da Aclimação, inaugurava-se ofi cialmente o 

complexo hospitalar do Hospital do Servidor Público 

Municipal (HSPM) de São Paulo. 

Com 258 leitos, o HSPM tem como fi nalidade pres-

tar assistência médica, odontológica e farmacêutica 

aos servidores públicos municipais ativos e aposen-

tados, seus dependentes e munícipes que chegam ao 

hospital por meio do Pronto-Socorro.

Antes disso, em 1936, foi criada na Praça Almeida 

Júnior, nº 98, a Divisão Hospitalar Municipal. Um in-

cêndio, em 1944, fez com que a prefeitura assinasse 

um convênio com o Hospital Santa Cruz. Dois anos 

após, em 1946, o município adquire a Casa de Saúde 

Santa Inês, localizada na Rua Castro Alves, 60, na Li-

berdade, onde seria construído o complexo. 

Mais de 60 anos de história do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo

SERVIÇO CREDENCIADO

Hospital do Servidor Público Municipal 

Dr. Wu Tu Chung
Chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatolo-
gia do Hospital do Servidor Público Municipal 
de São Paulo
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Serviço de Ortopedia e Traumatologia

O Serviço de Ortopedia e Traumatologia teve iní-

cio junto com o lançamento do hospital, sob a res-

ponsabilidade do Prof. Dr. Orlando Pinto de Souza. 

Atualmente, de acordo com o chefe do Serviço de 

Ortopedia e Traumatologia do Hospital do Servidor 

Público Municipal de São Paulo, Dr. Wu Tu Chung, 

o Serviço de Ortopedia e Traumatologia possui uma 

equipe com 44 ortopedistas - divididos entre Ambu-

latório e Pronto-Socorro - que prestam grande varie-

dade de atendimentos à população entre traumas, 

fraturas e lesões ortopédicas. “É um serviço bem 

equipado e que, dentro das possibilidades, presta 

um bom atendimento à população com uma equipe 

integrada e harmônica”, ressalta Chung, que está à 

frente do serviço pela segunda vez. A primeira, entre 

maio de 2006 e dezembro de 2010, e, agora, desde 

março de 2017. “Para mim é gratifi cante ser respon-

sável pelo serviço. O trabalho é realizado de maneira 

bastante harmônica, temos o apoio da equipe e dos 

residentes para atender a população.”

Residência médica

Já a formação via residência médica em Ortope-

dia e Traumatologia teve início no hospital em janeiro 

de 1975. De lá para cá, já foram formados 147 resi-

dentes. Hoje são 22 residentes, sendo 18 em Ortope-

dia e Traumatologia e quatro em Cirurgia da Mão. De 

acordo com Wu Tu Chung, o grande destaque para a 

residência no HSPM é a amplitude da prática pela qual 

os residentes passam ao longo do período de treina-

mento. “Temos 10 subespecialidades na estrutura do 

nosso serviço, mas os residentes não fi cam restritos à 

atuação nessas subespecialidades. Portanto, o resi-

dente tem condições de conhecer, entender e praticar 

as mais diferentes situações que envolvem a atuação 

do ortopedista. A parte prática é realmente um diferen-

cial da nossa residência.”
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No mês em que é comemorado o Dia do Ortope-

dista, a campanha explora os benefícios de ser mem-

bro titular SBOT e incentiva a população a se consultar 

com um ortopedista SBOT. 

Comemorado em 19 de setembro, o Dia do Orto-

pedista é mais do que uma data de festividades para 

os ortopedistas brasileiros, é também um momento 

de conscientização do valor de ser SBOT. Com base 

nessa data, a SBOT lança duas grandes campanhas: 

para a população, mostrando a importância de se 

consultar com um médico ortopedista titular da SBOT; 

e para os associados, mostrando o Orgulho de Ser 

SBOT e os serviços e benefícios que ela oferece para 

esses profi ssionais.

Benefícios aos ortopedistas

Confi ra a seguir os principais benefícios

#SBOTVALESER  

Clube de Benefícios 

O Clube de Benefícios SBOT oferece descontos e 

convênios exclusivos para os seus membros quites. 

No site, você pode consultar os serviços oferecidos e 

descontos a que o associado tem direito. 

DIA DO ORTOPEDISTA 

SBOT realiza campanha de valorização 
do ortopedista 

Serviço de Localize Ortopedista 
Todos os associados quites com a SBOT têm direi-

to de ter o seu nome na busca por um ortopedista. É 
através desse canal que a população em geral procura 
seu ortopedista. Uma vantagem para a população e 
para o ortopedista. 

SBOTPREV 
O SBOTPREV é um fundo de pensão exclusivo 

para os associados da SBOT. Uma de suas prin-
cipais vantagens é a de ser administrado por uma 
Entidade Fechada de Previdência Complementar 
(EFPC) e toda a rentabilidade obtida através da apli-
cação de recursos fi nanceiros é repassada aos par-
ticipantes. O SBOTPREV oferece também aposen-
tadoria programada, aposentadoria por invalidez e 
pensão por morte. 

Mini site e carteira digital 
A SBOT oferece um serviço exclusivo para aquele 

ortopedista que não tem um site, mas gostaria de ter 
um endereço para apresentar seu consultório e seus 
trabalhos. Na área logada do portal da SBOT, o asso-
ciado pode criar o seu mini site, além de gerar uma 
carteira digital que servirá como seu cartão de visitas. 
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O 1º Tesoureiro da SBOT-SP, Sérgio Rocha Pieda-

de, lançou o livro “The Sports Medicine Physician” so-

bre Medicina Esportiva com a participação de especia-

listas de 20 países. 

O livro fornece informações sobre lesões esportivas e 

condições que envolvem a área do esporte, bem como 

muitos outros tópicos relacionados à atividade esportiva. 

 Sérgio Piedade ressalta que a produção do livro é 

fruto de uma estreita colaboração entre os membros de 

vários comitês da ISAKOS. Além dele, participaram os 

editores: Andreas B. Imhoff (Alemanha) Moisés Cohen 

(Brasil), Mark Clatworthy (Nova Zelândia) e João Espre-

gueira-Mendes (Portugal). “Médicos de todo o mundo 

que são especialistas reconhecidos em Medicina Es-

portiva e Ortopedia”, fi naliza. 

O 28º COTESP - Congresso de Ortopedia e Traumatologia do 

Estado de São Paulo acontecerá de 25 a 27 de junho de 2020 

no Hotel JP, em Ribeirão Preto. 

O COTESP é o principal congresso ortopédico de São Paulo 

e é quando os ortopedistas e residentes de todo o estado se 

reúnem para discutir avanços científi cos. 

LANÇAMENTOS

Ortopedista lança livro sobre Medicina 
Esportiva

COTESP

Save the Date!

Ficha técnica: 

THE SPORTS MEDICINE 

PHYSICIAN

Editora: Springer; Edição: 1st 

ed. 2019 (13 de abril de 2019)

Hardcover 695 páginas, 273 

illus., 233 illus. in color, 40 in wb

I Jornada Integrada de Traumatologia Esportiva do ABC • Data: 31/10/2019

Local: Faculdade de Medicina do ABC - Santo André • Tema: prevenção de lesões e melhora do rendimento no atletismo

Organização: Marcelo Schmidt Navarro Eiffel Dobashi e Felipe Piratininga
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