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Apresentação

Por meio deste livro, nosso colega, Dr. Hélio Barroso dos Reis, 
pelo qual tenho a mais alta consideração, resolveu retratar e re-
cuperar toda a rica e virtuosa história da prática ortopédica em 

nosso Estado, gratificando a todos os colegas dessa especialidade.
Gostaria de objetivar algumas peculiaridades que deverão ser ex-

postas nesta apresentação. O referido colega foi meu contemporâneo na 
faculdade, e durante toda a graduação demonstrávamos interesse pela 
Ortopedia. Quando nos formamos, fizemos residência médica no Rio 
de Janeiro e, ao retornar para Vitória, iniciamos uma sociedade muito 
bem-sucedida que durou 8 anos. Mesmo com o fim da sociedade, conti-
nuamos amigos e mantivemos contato no dia a dia, com muito respeito 
e admiração.

O prezado Dr. Hélio tem características que admiro: homem inteli-
gente, sério e que aceita os desafios com muita determinação . 

O levantamento histórico representou oportunidade ímpar de dei-
xar registrado, eternamente, um pouco de memórias, lembranças, fa-
tos e sonhos realizados por nossos ortopedistas, que ao longo da vida se 
dedicaram ao bem-estar do próximo e da comunidade capixaba.
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Desejamos que a obra seja uma referência bibliográfica, seguindo 
o exemplo de outras coirmãs regionais, e possa contribuir para o enri-
quecimento histórico da SBOT.

Dr. Geraldo Lopes da Silveira
Presidente SBOT-ES 1995-1996 e 1997-1998 

Presidente COOTES: 2004-2005
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Prefácio

Historicamente, a contribuição do Espírito Santo à ciência, ao 
saber e à cultura sempre foi de grande relevância para o cres-
cimento do país. Um exemplo disso é a história da Ortopedia 

e Traumatologia no Estado. Tudo começou no início dos anos 1950, 
quando competentes pioneiros semearam as condições para a evolução 
e crescimento da especialidade, tornando a Regional Espírito Santo, 
nos dias atuais, uma das mais ativas regionais da SBOT no país.

As criativas iniciativas implementadas por esses colegas visioná-
rios da especialidade e da digna atividade médica, ultrapassaram as 
fronteiras do Estado, pois foram alicerçadas no compromisso, na de-
dicação e no exemplo de profissionalismo responsável de cada colega.

Eles prepararam e semearam o campo com afinco, e os frutos 
estão aqui registrados nesta obra de experiências enriquecedoras, de 
exemplos de lutas e vitórias, de reconhecimento e de emoções reais vi-
vidas pelos protagonistas que dedicam este livro ao passado e ao futuro 
da especialidade no Espírito Santo e no Brasil.

São dos colegas capixabas alguns dos mais importantes fatos da 
Ortopedia brasileira, como a vitória alcançada pela Cooperativa dos 
Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo frente ao governo, 
demonstrando como a união de uma classe reflete em uma política 
de saúde séria e, consequentemente, em uma melhor remuneração do 
profissional e no atendimento de excelência à população. 

Outro exemplo dos capixabas foi a ousadia de oferecer, pela pri-
meira vez na história da SBOT, aos colegas ortopedistas e seus fami-
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liares, um show particular com maior cantor do país – o rei Roberto 
Carlos.  Os presentes jamais se esquecerão daquela que é uma das mais 
belas e emocionantes homenagens prestada pela ortopedia brasileira 
a um dos seus especialistas, o professor Donato D’Angelo. Esta home-
nagem aconteceu durante o Congresso Brasileiro Científico da SBOT, 
em 2005, organizado e primorosamente conduzido pelos colegas capi-
xabas.

A História da Ortopedia Capixaba retratada neste livro, organi-
zado por Hélio Barroso dos Reis, emociona, tem consistência e reco-
nhece os valores éticos e morais que são os pilares de nossa atividade 
profissional. 

Sendo assim, é de leitura obrigatória para nossos especialistas, 
pois certamente irá influenciar positivamente a atividade diária de to-
dos os ortopedistas do Brasil. 

Boa leitura!

Marcos Esner Musafir
Presidente da SBOT - 2007

José Sérgio Franco
Presidente da SBOT - 2003
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Capítulo 1

A história





A história da medicina 
e da ortopedia

3

Se a Medicina é a prática consciente do homem no combate às  
doenças, pode-se dizer que é tão antiga quanto a própria 
consciên cia. Perante o medo da doença e da morte, o homem 

começou a investigar a natureza da própria existência. A partir daí, a 
história da Medicina acompanha a história da humanidade – começa 
imbuída da magia do homem primitivo e prossegue com as conquistas 
modernas e a visão de futuro. 

A medicina praticada pela civilização suméria, que floresceu há 
aproximadamente 6 mil anos em Ur, na Mesopotâmia, é a mais antiga 
de que se tem conhecimento. A medicina entre os assírios e os babilô-
nios era prerrogativa dos sacerdotes, que prestavam contas aos deuses. 
Embora esses médicos baseassem suas teorias em simbolismo mágico, 
eram grandes observadores da natureza e contribuíram para o desen-
volvimento da medicina empírica, assim como os feiticeiros. Estes, con-
siderados os primeiros médicos, acreditavam agregar poderes místicos, 
alegando possuir conhecimento sobre as estrelas, as ervas curativas e os 
venenos, além de terem o poder de aplacar a fúria dos demônios. 

Apesar da disposição ao charlatanismo, seus ritos não deixam de 
ter certa relação com a medicina moderna. Uma prova disso são as prá-
ticas de perfuração craniana no ser humano, com o objetivo de aliviar 
dores de cabeça ou epilepsias. Era comum que os pacientes sobrevi-
vessem às operações, pois, em muitos crânios encontrados em diversas 
partes do mundo, havia sinais de cicatrização no osso. Com isso, não 
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há dúvida de que alguns cirurgiões dos períodos remotos possuíam 
grande habilidade técnica (Margotta, 1998).

A verdade, porém, é que o saber “como tratar” surgia da observa-
ção constante da natureza e também das próprias doen ças, que eram 
entendidas como atos punitivos dos deuses. Na Grécia, a medicina re-
ligiosa era praticada em templos dedicados aos filhos de Apolo: Ascle-
pius (Esculápio, para os romanos), que aprendeu medicina com o Cen-
tauro de Chiron; Panacéia, deusa da cura de todos os males; e Hygeia, 
deusa da saúde, que deu origem ao termo “higiene”.

A separação entre o empírico e o mágico-religioso na prática mé-
dica ocorreu na Grécia, no século V a.C., personificada em Hipócrates 
de Cós, considerado o pai da Medicina. Hipócrates deu à Medicina o 
espírito científico e seus ideais éticos substituí ram a superstição por 
obser vação diagnóstica para tratamento clínico. Ele colocou o médico 
a serviço do paciente, afirmando que seu lugar era ao lado dos enfer-
mos, e demonstrou como o sofrimento podia ser aliviado, não por in-
termédio de magia, mas por meio da higiene e das curas comprovadas. 

A medicinA nAs civilizAções 

Todas as civilizações antigas desenvolveram métodos próprios de tra-
tamento médico de acordo com os recursos disponíveis em cada época.

No antigo Egito, o papiro de Erbes1, que data dos anos de 1500 
a.C., começou com uma prece a Ísis, mas é essencialmente um trata-
do médico. O papiro de Smith2, também produzido pela civilização 
egípcia e ainda mais antigo, contém instruções para o tratamento de 
feridas, luxações e fraturas (Scliar, 1996). 

1 Manuscrito que descreve centenas de plantas medicinais e métodos de ação no combate a enfer-

midades. Datado de 1500 a.C., é considerado o primeiro documento com essa finalidade do qual se 

tem notícia.

2 Datado de aproximadamente 1700 a.C., é considerado o tratado mais antigo do qual se tem  

conhecimento a fazer uma referência direta ao cérebro.
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A Índia era avançada em cirurgias, mas pouco desenvolvida em 
anatomia (um campo fundamental para o ato cirúrgico), provavelmen-
te, em razão das imposições das leis religiosas, que proibiam o uso de 
facas em cadáveres. As plásticas eram bastante comuns, na tentativa 
de reconstruir a aparência normal do indivíduo que tinha seu nariz 
mutilado por pena de adultério (Margotta, 1998). 

Os princípios da medicina tradicional chinesa, conhecidos e usa-
dos até hoje, envolvem o restabelecimento da ordem orgânica basea da 
no equilíbrio do yin (negativo, passivo, feminino, associado ao lado 
direito) e do yang (positivo, ativo, masculino, associado ao lado esquer-
do). Juntamente com o sangue, esses dois princípios constituíam, se-
gundo os chineses, a substância vital que circulava pelo corpo. Acredi-
tava-se que as doenças eram causadas por um desequilíbrio dos dois e 
que a morte ocorria quando o fluxo cessava. 

Substâncias como o ópio (na narcose) e o caolim (na diarreia) 
eram muito usadas pelos chineses, assim como a acupuntura (Scliar, 
1996). Eles também contavam com outras formas de tratamento en-
contradas ainda hoje nas farmacopeias modernas, como o sulfeto de 
sódio (para purgação) e o ferro (para anemia), além de preparações 
essencialmente chinesas contendo ginseng. Também foram eles os pri-
meiros a desenvolver a imunização contra a varíola, introduzindo cros-
tas de pústulas em pó nas narinas.

Embora os médicos romanos não fossem grandes teóricos, suas leis 
de higiene, com regulamentos para banhos públicos e aquedutos, eram 
exemplares. Os sistemas de canais e esgotos eram fiscalizados regular-
mente e as condições para a venda de alimentos nos mercados eram 
sujeitas a rígidos controles. Além disso, havia leis específicas para o en-
terro e a cremação dos mortos, podendo-se dizer que os romanos foram 
responsáveis por grandes avanços no que diz respeito à saúde pública.

Cláudio Galeno (Grécia, 130-200 d.C.) é figura de grande destaque 
na Medicina. Ele resumiu e sistematizou todo o conhecimento médico 
da antiguidade com um senso de lógica sempre baseado na observação 
e experimentação, além de dar numerosas contribuições aos estudos 
da anatomia, da semiologia e da terapêutica (Margotta, 1998). 

Assim, as civilizações contribuíram para que a humanidade con-
tinuasse a evoluir, apesar das guerras, das catástrofes naturais e das 
doen ças. Em todas as eras existiram médicos e curandeiros para cui-
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dar do aparelho locomotor, pois a recuperação dos membros era essen-
cial para que os indivíduos pudessem se locomover, lutar nas guerras 
e trabalhar.

A evolução 

A Medicina evoluiu com o crescimento das cidades, o aumento das po-
pulações e as grandes descobertas. Ao final da Idade Média, os hospitais 
começaram a se desenvolver. Apareceram também as universidades e 
as escolas médicas de Salerno, Paris, Bolonha, Montpellier e Pádua. 
Novos medicamentos surgiram, assim como estudos sobre higiene e 
hábitos alimentares, agora reconhecidos como causa e tratamento de 
doenças. Os médicos e cirurgiões do século XV, bem treinados, sabiam 
tratar membros quebrados, cauterizar, fazer curativos, operar hérnia 
e vesícula, fazer cesariana e alguma cirurgia plástica. Além disso, já 
utilizavam substâncias anestésicas. 

No período do Renascimento, os progressos da Medicina acele-
raram graças aos estudos avançados de anatomia em cadáveres e ao 
incremento da prática cirúrgica. Leonardo Da Vinci, expressão maior 
do humanismo renascentista, dissecava cadáveres e estudava os mús-
culos, as válvulas venosas e as coronárias, e criou o método de injeção 
de cera líquida nas cavidades para, assim, revelar melhor as estruturas 
do corpo. Foi ele quem desenhou com exatidão, pela primeira vez, o 
esqueleto humano. Com o surgimento das armas de fogo e da tática 
militar, a medicina do Renascimento concentrou-se nas inúmeras le-
sões dos membros dos militares, desenvolvendo estudos anatômicos e 
fisiológicos, o que contribuiu de forma notável para a prática cirúrgica.

Outros fatores auxiliaram para as invenções e descobertas da 
ciên cia moderna. Os descobrimentos marítimos revelaram a existência 
de novas terras, alargaram a visão de mundo e introduziram novos cos-
tumes; o advento da imprensa disseminou ideias; uma nova doutrina 
religiosa que não via o lucro como pecado, mas como recompensa ao 
empreendedor, foi admitida; e os métodos científicos de Bacon e Co-
pérnico mostraram que a Terra não é o centro do sistema solar. 

O século XVI, além de ser considerado o século das grandes des-
cobertas, foi também o da mecânica. Foi nessa época que o francês 
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Ambroise Paré (1510-1590) criou instrumentos cirúrgicos, coletes, fór-
ceps e outros procedimentos, facilitando as amputações. Na medicina, 
surgiram os primeiros microscópios e caiu a teoria de que o fígado era 
o centro da circulação, ao descobrir-se que o coração é a bomba mus-
cular que impulsiona o sangue (Scliar, 1996).

No século XVII, houve um aprofundamento do debate entre as an-
tigas concepções e os novos conhecimentos científicos, como a intensa 
mudança na clínica. Foi nessa época que começaram a ser aplicados 
os conhecimentos da Física (iatrofísica) e da Química (iatroquímica) 
na Medicina. Contudo, foi somente no século XVIII que a medicina 
moderna começou a surgir. Essa foi uma fase de grandes descobertas 
relativas ao corpo e à mente do homem. Sob o olhar iluminador dos 
clínicos, a doença adquiriu um novo sentido. 

O nascimento da clínica foi grandemente facilitado pelo surgi-
mento do hospital moderno. De depósito de moribundos e instituição 
nosocomial, o hospital passou a ser um lugar de cura e de devolução 
do indivíduo para a sociedade. 

O século XVIII também ficou marcado por grandes progressos 
relativos à saúde pública, pelo desenvolvimento dos serviços sanitários 
e pelas medidas de proteção à saúde dos trabalhadores da indústria. 
Viu-se o desenvolvimento da química orgânica e fisiológica (bioquí-
mica), assim como dos anestésicos e da bacteriologia. Especialmente 
com o desenvolvimento da bacteriologia, houve um enorme avanço 
da assepsia e da identificação diagnóstica de grande número de en-
fermidades. Também foram inventados novos instrumentos, como o 
estetoscópio, para auscultar o coração e os pulmões; o oftalmoscópio, 
para exame dos olhos; o esfigmógrafo, para medir a pressão do sangue; 
e o laringoscópio, inventado pelo professor de canto Manoel Patrício 
Rodrigues Garcia, para o estudo da garganta. Além disso, o diagnóstico 
de doenças foi facilitado com a introdução dos raios X por Wilhelm 
Conrad Roentgen (Calder, 19--). 

Nesse mesmo período, diversos cirurgiões se destacaram por 
conta  da criação de técnicas importantes para o desenvolvimento da 
medicina ortopédica. Entre eles, estão o francês Nicholas Andry (1658- 

-1759), primeiro autor a usar o termo ortopedia para a correção de 
defor midades ósseas e considerado o pai da ortopedia; Jean-Andre 
Venel  (1740-1791), médico de Genebra, que estabeleceu o primeiro ins-
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tituto de ortopedia do mundo em Canton Waadt, em 1780; Antonius 
Mathysen  (1805-1878), cirurgião militar holandês que, em 1851, inven-
tou a atadura de gesso, proporcionando grande avanço na imobiliza-
ção de membros fraturados; e o inglês Robert Jones (1835-1933), que 
fundou associações e hospitais ortopédicos e escreveu seu livro-texto 
Orthopae dic Surgery, tido como o primeiro a abordar sistematicamente 
o diagnóstico e o tratamento das fraturas recentes (Karan; Lopes, 2005).

A ortopediA 

A palavra “ortopedia” surgiu do grego orthos (correto) e paedia (crian-
ça), cujo significado etimológico é “correção dos defeitos da criança”. 
Segundo o dicionário de Língua Portuguesa organizado por Aurélio 
Buarque de Holanda, o termo é definido como o “ramo da Medicina 
que se ocupa da preservação ou restauração anatômica e/ou funcional 
do esqueleto”. Em suma, pode-se dizer que a ortopedia é a especialida-
de médica que cuida das doenças e deformidades de ossos, músculos, 
ligamentos e articulações, ou seja, das doenças relacionadas ao apare-
lho locomotor. 

Traumatologia é a especialidade médica que lida com traumas do 
aparelho musculoesquelético. No Brasil, as especialidades são unifica-
das, recebendo o nome de Ortopedia e Traumatologia. 

A afirmação da ortopedia e da traumatologia como especialidade 
ocorreu definitivamente na primeira metade do século XX, por ocasião 
das grandes guerras mundiais. Depois delas, muitos nomes se destaca-
ram, tanto no avanço das técnicas ortopédicas quanto na utilização de 
materiais de osteossíntese. A partir dos grandes avanços verificados no 
passado, chegou-se ao século XXI com o surgimento de novas técnicas, 
aparelhos, exames, internet e grandes aprofundamentos nos estudos 
biomecânicos (Karan; Lopes, 2005). Entretanto, como disciplina, essa 
especialidade só foi instituída no século XVIII, com a publicação do 
francês Nicolas Andry, em 1741. O título era L’Orthopédie: l’art de preve-
nir et de corriger dans les enfants, trabalho que consistia em um tratado 
de como prevenir e tratar as deformidades no corpo das crianças. Uma 
das ilustrações do livro, uma árvore retorcida, foi consagrada como 
símbolo da especialidade. 
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Em 1790, Juan André Venel, de Genebra, inaugurou o primeiro 
hospital para o tratamento das deformidades do esqueleto, na cidade 
de Orbe, na Suíça. O exemplo foi seguido por diversos médicos e cirur-
giões em diferentes países, como Delpech (1777-1832), em Montpellier, 
França, e J. G. Heine (1770-1838), em Wurzburgo, Alemanha. 

A ortopediA no BrAsil 

No Brasil, os antecedentes mais remotos da ortopedia datam do período 
colonial. O baiano Manuel Alves da Costa Barreto publicou um livro no 
ano de 1797, em Lisboa, com o título Ensaio sobre as fraturas. Já a pri-
meira tentativa de criação de um serviço de ortopedia e traumatologia 
aconteceu em 1840, com o mineiro Antônio José Peixoto (1816-1864), 
que estudou nas universidades de Paris e Montpellier, na França. Graças 
a ele, foi criada a Casa de Saúde e Instituto Ginástico Ortopédico, no Rio 
de Janeiro, para o tratamento de pacientes “desprovidos” (Oliveira, 19--). 

O ensino da ortopedia e da traumatologia no País tem seu principal 
alicerce na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 
idealizada por Luiz Ignácio Barros Lima, Luiz de Resende Puech e 
Achilles  Ribeiro de Araújo. As sociedades ortopédicas foram formadas 
entre o final do século XIX e início do século XX em diversos países, 
como Estados Unidos (1887), Itália (1891), Holanda (1898) e Alemanha 
(1901). No Brasil, a SBOT foi fundada somente no dia 19 de setembro de 
1935, data instituída, mais tarde, como o Dia do Ortopedista. 

Na época, o Brasil era governado pelo presidente Getúlio Dornel-
les Vargas (1883-1954), criador de um estado autoritário e populista, 
que fez grandes investimentos na indústria pesada (metalurgia e si-
derurgia). O desenvolvimento industrial trouxe a criação de empresas 
estatais e, com isso, as pessoas migraram do campo para a cidade com 
o objetivo de trabalhar nas obras e nas grandes indústrias. Essa mi-
gração fez com que o governo destinasse mais atenção às condições 
do trabalhador brasileiro, investindo na saúde pública e dando início 
à medicina social no País, criando, inclusive, institutos de pensões e 
aposentadorias que começaram a prover assistência médica.

Em 1930, a partir da desintegração das atividades do Departa-
mento de Saúde Pública, foi criado o Ministério da Educação e Saúde 
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Pública, que, em 1953, foi desmembrado para o Ministério da Saúde. 
Foi instituída também a reforma Barros Barreto, que incluiu a criação 
de órgãos normativos e supletivos para orientar a assistência sanitá-
ria e hospitalar, o fortalecimento do Instituto Oswaldo Cruz, a maior 
atenção aos problemas de doenças degenerativas e mentais, com a fun-
dação do Instituto Nacional do Câncer, e a formação de órgãos executi-
vos de ação direta contra endemias, como a malária e a febre amarela 
(Scliar, 1996).

espírito sAnto 

Nessa mesma época, no Espírito Santo, Punaro Bley, indicado por Var-
gas para assumir a administração do Estado, fortaleceu o espaço ur-
bano, diversificou a agricultura e incentivou a industrialização. O mar-
co do governo Bley foi o investimento em infraestrutura. Investiu na 
área da saúde e assistência social, criando o Hospital Estadual Infantil  
Nossa  Senhora da Glória, o Hospital dos Servidores Públicos e o Sana-
tório Getúlio Vargas, melhorou o saneamento básico, implantou linhas 
de bonde e criou as faculdades de Odontologia, Direito e Farmácia no 
Espírito Santo.

Na década de 1950, principalmente na gestão Jones Santos Neves,  o 
Espírito Santo começou a vivenciar um forte desenvolvimento sociocul-
tural. Foi Jones quem incluiu o Estado na rota do desenvolvimento 
industrial em seu segundo mandato (1951-1954) e foi ele o primeiro 
governador a estabelecer um plano de desenvolvimento espacial no 
Espírito Santo que priorizou quatro setores: porto de Vitória, energia 
elétrica, malha rodoviária e fomento de produção. O governo passou a 
intervir diretamente na economia, a fim de criar condições que propor-
cionassem o arranque industrial. 

Na educação, com o objetivo de preparar e qualificar a mão de 
obra do Estado, criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do 
Espírito Santo, a Escola Politécnica, a Escola de Belas Artes, a Escola 
de Música, o Instituto de Tecnologia e a Universidade Estadual do Es-
pírito Santo, que, mais tarde, foi federalizada, sob a denominação de 
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A área social recebeu 
tratamento à altura, com a criação, por exemplo, do Instituto de Bem- 
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-estar Social (Ibes), um projeto habitacional com verbas estaduais que 
visava à criação de residências populares para operários.

O período que compreende a metade de século XX foi marcado 
por profunda transformação das políticas institucionais e da prática 
médica no Estado, especialmente após a promulgação do Decreto-lei n. 
3.268, de 1957, tornando os Conselhos de Medicina autarquias dotadas 
de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira. 
O Decreto-lei obrigou os médicos a registrarem-se em seus respecti-
vos Conselhos Regionais de Medicina, pois apenas dessa maneira po-
deriam emitir atestados de óbito e saúde reconhecidos pelos poderes 
públicos. 

A década de 1960, no Brasil, foi marcada por transições políticas e 
econômicas. Em 1959, Carlos Monteiro Lindenberg assumiu seu segundo 
mandato como governador do Espírito Santo, buscando estabilizar a eco-
nomia estadual e colocar em dia o pagamento do funcionalismo público. 
Em 1962, foi eleito, também para o segundo mandato, Francisco Lacerda 
de Aguiar, cujo governo foi interrompido pelo golpe militar de 1964. Em 
1967, Christiano Dias Lopes Filho foi nomeado o primeiro governador 
pela ditadura, que iria enfrentar os efeitos da política de erradicação dos 
cafezais do Governo Federal.

Ortopedia no Espírito Santo 

O desenvolvimento da Ortopedia e Traumatologia no Espírito Santo 
começou na década de 1950, com os primeiros especialistas capixabas, 
Paulo Diniz Oliveira Santos e Alzir Bernardino Alves. Santos retornou 
da Itália e criou o primeiro serviço de ortopedia e traumatologia do 
Estado, que ficava no primeiro andar da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia (ISCMV) de Vitória. Criou também a primeira clínica or-
topédica do Estado, a Clínica de Acidentados de Vitória (CAV), que foi 
inaugurada no período em que o Espírito Santo começava a realizar 
importantes transformações em sua economia, passando de um esta-
do agroexportador, centrado na produção cafeeira em pequena escala, 
para produtor de commodities industriais, alavancados com a implan-
tação do Porto de Tubarão e da primeira usina de pelotização de miné-
rio de ferro da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 
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Nessa época, os pacientes com afecções traumáticas e ortopédi-
cas do Estado ainda eram assistidos por médicos de várias especia-
lidades, como cirurgiões gerais e pediátricos. A necessidade de im-
plantar um serviço especializado em ortopedia e traumatologia, face 
às transformações econômicas e sociais que traziam cada vez mais 
gente para os grandes centros do Estado, era urgente. A CAV, consi-
derada precursora da especialidade em terras capixabas, mantém-se 
até hoje como um dos principais centros de referência no tratamento 
traumato- ortopédico  do Espírito Santo.

Do início dos anos 1960 até a década de 1970, novos ortopedistas 
começaram a atuar no Estado, como Eli Brotto Pires, Wilson Richa 
e Laugeci dos Santos Costa. Embora tivessem mais experiência, co-
nhecimento e habilidade, os locais em que trabalhavam não ofereciam 
equipamentos adequados para aplicar modernas técnicas. Assim, os 
resultados eram pouco satisfatórios. Desde então, vários outros profis-
sionais da categoria também vieram para o Espírito Santo e mudaram 
completamente o quadro da ortopedia capixaba, fazendo com que ela 
chegasse ao patamar em que se encontra hoje e à representatividade 
que tem perante o setor de saúde do Brasil.
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Capítulo 2

Os pioneiros
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Os pioneiros 
no Espírito Santo

15

O verbete “pioneiro”, em todos os seus significados, serve para 
designar aquele que é precursor, desbravador de uma região 
mal conhecida. Que toma a frente de qualquer coisa que al-

guém jamais se atreveu a fazer, que prepara resultados futuros, ou, 
simplesmente, o primeiro a fazer algo. 

Em qualquer área, ser pioneiro não é uma tarefa fácil. O trabalho 
do pioneiro é árduo, muitas vezes realizado em condições precárias e 
em ambientes totalmente desconhecidos. Poucos chegam a receber os 
louros dos frutos plantados, que são colhidos por quem vem a seguir. É 
comum passar anos conhecendo o desalento, as lágrimas e o desespero. 
Em certos momentos, o pioneiro chega a pensar que não está no lugar 
certo, que outro poderia fazer mais e melhor, e pode até pensar em 
abandonar a sua missão. 

Este capítulo tem a difícil incumbência de identificar e reconstruir 
um pouco da história daqueles que merecem a honra de receber a deno-
minação de pioneiros da Ortopedia e Traumatologia no Estado do Es-
pírito Santo. Médicos que, em meados do século XX, abraçaram uma 
especialidade que começava a se desenvolver no Estado por uma nobre 
necessidade: a de corrigir deformidades, restabelecer funções e, princi-
palmente, aliviar a dor e salvar vidas de muitos capixabas. 
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Paulo Diniz De oliveira SantoS 

No início dos anos 1950, não havia especialistas em ortopedia e trauma-
tologia no Espírito Santo. O atendimento para diagnóstico e tratamento 
de traumas, lesões e disfunções do sistema locomotor era de respon-
sabilidade exclusiva dos cirurgiões gerais. Entre os mais requisitados, 
estavam Dório Silva, Frank Carvalho e Luiz Castelar da Silva. Esse ce-
nário começou a mudar a partir de 1953, com a chegada de Paulo Diniz 
de Oliveira Santos, o primeiro médico com especialidade em Ortopedia 
e Traumatologia a fazer carreira e história no Espírito Santo.  

Se não fosse por persistência e desobediência aos planos  da famí-
lia, a ortopedia capixaba teria perdido seu primeiro  espe cialista  e ga-
nhado mais um engenheiro. O pai de Paulo, Armando Oliveira  Santos, 
imigrante português com vasto recurso financeiro, formado em Direito 
em Portugal e proprietário de fazendas de cacau em Linhares, ao norte 
do Estado, queria que o filho seguisse os mesmos caminhos do primo-
gênito: a engenharia. Chegou, inclusive, a matriculá-lo em um curso 
na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mas sua vocação para 
a Medicina foi mais forte e Paulo acabou ingressando na Faculdade 
Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. 

Durante o curso, Paulo começou a se dedicar com afinco à Orto-
pedia, acompanhando, como interno, os professores Darcy Monteiro, 
na Irmandade Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e Nova 
Monteiro, no Hospital Miguel Couto. Paulo se formou no final de 1951 e, 
no ano seguinte, casou-se com Ângela Maria Brennand Salazar da Veiga 
Pessoa. Ganhou, como presente de casamento, um curso de especiali-
zação no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Instituto Ortopédico 
Rizzoli, em Bolonha, Itália.

Inaugurado em 1896, o Instituto Ortopédico Rizzoli era conside-
rado, naquele tempo, um dos melhores centros de ortopedia do mun-
do. Sob a orientação do professor Francesco Dellitala, Paulo passou 
um ano aprendendo muito e fazendo vários amigos. No início de 1953, 
retornou ao Espírito Santo e colocou em prática o que aprendera na 
Itália, ao organizar o primeiro serviço de ortopedia e traumatologia 
do Estado, que foi implantado no primeiro andar da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória. Anos depois, criou o Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória 
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Paulo Diniz de Oliveira Santos (2/4/1928 a 
30/8/2003), persistente, não atendendo às 
expectativas de sua família, cursou Medicina 
em vez de Engenharia. No decorrer do curso, 
Paulo se dedicou à Ortopedia e formou-se 
em 1951, pela Faculdade Nacional de Me-
dicina, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, 
iniciou sua especialização em ortopedia no 
Instituto Ortopédico Rizzoli, em Bolonha, 
Itália. Em 1953, voltou para o Espírito Santo 
e foi o primeiro especialista em Ortopedia e 
Traumatologia do Estado a fazer carreira e 
história.

(HEINSG) e, em 1964, fundou a primeira clínica ortopédica particular 
do Espírito Santo, que recebeu o nome de Clínica de Acidentados de 
Vitória.1

Apesar de se dedicar com obstinação às atividades médicas, o con-
tato com o meio acadêmico jamais foi deixado de lado. Desde que retor-
nou a Vitória, em 1953, Paulo pesquisou e publicou, na Revista Médica 
Municipal, uma série de estudos de casos que passaram pela Clínica de 
Câncer de Vitória. Terapêutica cirúrgica do sarcoma osteogênico do joe-
lho e Tumores ósseos – Terapêutica e evolução foram alguns deles. Além 
disso, Paulo publicou outros artigos na Revista Brasil Médico e na revista 
Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia e apresentou trabalhos no 17º Con-
gresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, em 1969.

A oportunidade de proporcionar uma boa formação aos mais jo-
vens surgiu, de fato, em 1961, com a federalização da Universidade 
Estadual do Espírito Santo, atual Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), e o início das primeiras aulas do curso de medicina, em 

1 Saiba mais sobre a fundação da Clínica de Acidentados de vitória no Capítulo 5 – Os serviços no 

Espírito Santo.
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13 de abril de 1961. Com a criação do curso, Paulo tornou-se professor  
titular de Ortopedia e Traumatologia e foi presidente da Comissão Per-
manente de Integração Curricular do curso médico da universidade. 
Quando se afastou da instituição, em 1980, escreveu o livro Trauma-
tologia básica, publicado pela editora da Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida, cujo objetivo era tornar acessíveis, aos seus alunos de gradua-
ção, conhecimentos acadêmicos de forma simples e objetiva, encontra-
dos somente em publicações de alto custo financeiro.

As ilustrações do livro foram todas feitas por Paulo, que, além da 
ortopedia, sustentava grande paixão pelas artes e era conhecido por 
seu dom e sua capacidade criativa para retratar e desenhar o aparelho 
locomotor. Além de relatar os atos cirúrgicos, o médico os reproduzia 
nos documentos de descrição da intervenção. Essa aptidão também o 
levou a se tornar professor catedrático de Anatomia Artística da Escola 
de Belas Artes da Ufes.

Consciente de que era necessário criar uma associação que pu-
desse alçar a especialidade a outro patamar, Paulo começou a parti-
cipar, no início da década de 1970, das primeiras reuniões visando a 
fundar uma entidade de referência que discutisse problemas de inte-
resse médico-profissional, científico e social, para os especialistas em 
Ortopedia e Traumatologia do Estado. Dois anos mais tarde, em 29 de 
julho de 1972, na sede da Associação Médica do Estado do Espírito 
Santo (Ames), foi criada a seção regional da Sociedade Brasileira de 
Ortope dia e Traumatologia (SBOT), tendo Paulo Diniz de Oliveira San-
tos como seu primeiro presidente.2 

Paulo ficou à frente da Sociedade durante o biênio 1972-1973. A 
criação da entidade foi o primeiro passo do que é hoje a Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Espírito Santo (SBOT- 

-ES). Além dessas instituições, ele também foi membro titular de outras 
entidades médicas, como a Sociedade Latino-americana de Ortopedia 
e Traumatologia (SLAOT), o Colégio Internacional de Cirurgiões, o Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões, a Associação Médica do Espírito Santo 
(Ames) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão (SBCM).

2 Mais informações sobre a presidência de Paulo Diniz de Oliveira Santos na SBOT-ES no Capítu- 

lo 3 – As entidades.
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Paulo, que nasceu no dia 2 de abril de 1928, em Vitória, teve três 
filhos e faleceu na mesma cidade, no dia 30 de agosto de 2003, aos 75 
anos, em função de problemas renais. Por todos os seus feitos, o nome 
Paulo Diniz de Oliveira Santos sempre será lembrado e associado ao 
pioneirismo da especialidade no Estado do Espírito Santo.

alzir BernarDino alveS 

Em 1956, três anos após a chegada de Paulo Diniz de Oliveira Santos, 
mais um especialista em Ortopedia e Traumatologia aportou no Esta-
do: o mineiro Alzir Bernardino Alves.  

Nascido em 6 de janeiro de 1926, na cidade de Carangola, Alzir 
também quase se tornou um engenheiro, mas decidiu cursar medicina 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde se formou no 
final de 1952. Em abril de 1953, ciente da carência de especialistas 
em Ortopedia e Traumatologia e também das poucas alternativas de 
especialização no País, mudou-se para os Estados Unidos e iniciou seu 
internato no Methodist Hospital of Chicago, em Illinois. Ainda em Chi-
cago, foi admitido, em 1954, no Programa de Residência Médica em 
Ortopedia e Traumatologia do Saint Luke’s Hospital e permaneceu lá 
até 1956, quando se casou com a iugoslava Juliana Krajnc Alves e se 
mudou para o Espírito Santo.

Chegando à capital, iniciou suas atividades como especialista na 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória e no Hospital São Sebastião. No 
início da década de 1960, começou a implementar nesses locais vá-
rias técnicas de artroplastias parciais que estavam começando a surgir. 
Alzir  foi um dos grandes incentivadores da ortopedia infantil e traba-
lhou por bastante tempo no HEINSG. Sua esposa, Juliana, lembra que, 
naquela época, o movimento no hospital era tão grande que Alzir saía 
de madrugada para trabalhar e só voltava tarde da noite. A família só 
conseguia se reunir nos finais de semana, quando iam, todos juntos, 
visitar os pacientes do marido.

Seu vínculo profissional com a Santa Casa impeliu-o a participar 
do grupo que, em 1968, fundou oficialmente a Emescam, a segunda 
escola médica do Espírito Santo. Desde 1966, Alzir vinha lutando, ao 
lado de homens como Virgílio Brito de Souza Neto, Aloísio Sobreira 
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Alzir Bernardino Alves (06/01/1926 a 
29/05/2000) se formou em Medicina na Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, em 1952. 
No ano seguinte, mudou-se para os Estados 
Unidos, onde foi interno no Methodist Hos-
pital of Chicago, em Illinois. Foi admitido, em 
1954, no Programa de Residência Médica em 
Ortopedia e Traumatologia do Sain´t Lukes 
Hospital. Em 1956, depois de se casar e findar 
a residência, mudou-se para o Espírito San-
to, onde foi membro do grupo que fundou a 
Escola Superior de Ciências da Santa Casa 
de Misericórdia de vitória (Emescam)  e foi 
membro fundador do Hospital São José, hoje 

Hospital Central. Em 1974, tendo como assistente Joelmar César de Almeida e Jar-
bas Lima da Silva, Alzir foi autor da primeira artroplastia total de quadril realizada 
no Estado. Foi membro titular da SBOT, vice-presidente da Sociedade de Ortope-
dia e Traumatologia do Espírito Santo (Sotes) e segundo secretário no Conselho 
Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES).

Lima, Eli de Barros e Edson Ribeiro de Sousa, com o apoio do então 
provedor da Santa Casa, Constanteen Helal, para viabilizar a autori-
zação de funcionamento da faculdade, que acabou por formar a sua 
primeira turma em 1973.

Na Emescam, Alzir foi professor titular de ortopedia e traumato-
logia por um longo período. Também deu aulas de Biomecânica, como 
professor adjunto, na Escola de Educação Física, que pertencia ao go-
verno do Estado e, mais tarde, foi incorporada à Ufes.

O pioneirismo sempre foi latente em Alzir, tanto que em 1968, ele 
se tornou sócio de Paulo Diniz de Oliveira Santos, Eli Brotto Pires e 
Roberto Farias Scampini na Clínica de Acidentados de Vitória. Mais 
tarde, ao lado dos médicos Benício Tavares e Joaquim Figueiredo Cor-
tês, fundou o antigo Hospital São José, atual Hospital Central, onde 
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trabalhou durante vários anos. Em 1974, tendo como assistente Joel-
mar César de Almeida e Jarbas Lima da Silva, Alzir foi autor da primei-
ra artroplastia total de quadril realizada no Espírito Santo. Na cirurgia, 
ele utilizou uma prótese de McKee-Farrar, tipo metal-metal, em um 
paciente com necrose avascular de cabeça femoral.

Intelectual, estudioso e participativo, Alzir chamava a atenção pelo 
seu envolvimento com a especialidade. Acreditava que, para chegar a 
um diagnóstico perfeito, era preciso uma boa consulta. Causava nele 
profunda tristeza saber que muitos profissionais solicitavam exames 
complementares sem sequer examinar o paciente. Membro titular da 
SBOT, também foi integrante da Comissão de Ensino e Treinamento. 
Na Sotes, hoje SBOT-ES, foi vice-presidente na gestão de Paulo Diniz 
de Oliveira Santos, em 1972-1973. Ocupou também o cargo de segundo 
secretário do CRM-ES, cujo edifício atual foi batizado com o seu nome.

Com mais de 45 anos dedicados à especialidade, Alzir Bernardino 
Alves faleceu em Vitória, no dia 29 de maio de 2000, aos 74 anos. Em 
memória desse pioneiro, que se tornou referência no Estado pelo ele-
vado padrão ético, bem como pelos seus conhecimentos técnicos, seu 
nome foi eternizado no prédio do CRM-ES e na unidade hospitalar 
estadual localizada no bairro Soteco, em Vila Velha, chamado Hospital 
Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Heimaba).

zoel Correia Da FonSeCa 

Outro pioneiro legitimamente capixaba foi Zoel Correia da Fonseca. 
Nascido no bairro Argolas, município de Vila Velha, no dia 24 de se-
tembro de 1925, e filho de um comerciante natural de Sergipe e de 
uma capixaba de São Mateus, Zoel foi o segundo de uma prole de sete 
irmãos. Sua base educacional foi feita no Colégio Estadual e, quando 
se decidiu pela Medicina, deixou a terra natal rumo ao Rio de Janeiro 
para ingressar na Faculdade Nacional de Medicina, de onde só saiu já 
formado, em 1954.

Diferentemente de Paulo Diniz de Oliveira Santos e Alzir Bernardi-
no Alves, Zoel não havia se especializado em Ortopedia e Traumatologia 
quando retornou ao Espírito Santo e não se fixou em Vitória ou Vila 
Velha. Foi desbravar o interior do Estado, exercendo a medicina de for-
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ma generalizada nas cidades de São Gabriel da Palha, Colatina, Santa 
Tereza, Governador Lindenberg e Vila de Itapemirim. 

Em 1961, casou-se com Yeda Despinoy Alvarenga e retornou à ca-
pital no ano seguinte. Em Vitória, iniciou-se na especialidade trauma-
to-ortopédica com o colega Paulo Diniz de Oliveira Santos, na Clínica 
de Acidentados de Vitória. Pouco tempo depois, nessa mesma clínica, 
Zoel se tornou, ao lado de Eli Brotto Pires, sócio de Paulo Diniz; porém, 
não ficou muito tempo na sociedade e preferiu se juntar, algum tempo 
depois, a Pedro Nelson Pretti e Jair Simmer no Instituto Capixaba de 
Ortopedia e Traumatologia (ICOT), na capital.

Zoel também trabalhou no pronto-socorro da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Vitória e ingressou no serviço público federal como médico 
ortopedista e traumatologista do antigo Instituto Americano de Pesqui-
sa, Medicina e Saúde (IAPEESP). No meio acadêmico, foi assistente de 

Zoel Correia da Fonseca (24/9/1925 a 
10/1/2008) nasceu no Espírito Santo, estudou 
no Colégio Estadual e se formou em Medici-
na pela Faculdade Nacional de Medicina, no 
Rio de Janeiro, em 1954. Mudou-se do Rio de 
Janeiro para o interior de seu estado natal, 
exercendo a medicina de forma generalizada. 
Casou-se em 1961 e retornou a vitória. Um 
ano depois, na capital, iniciou a especiali-
zação traumato-ortopédica. Foi, por pouco 
tempo, sócio de Paulo Diniz e do Instituto 
Capixaba de Ortopedia e Traumatologia, tra-
balhou no pronto-socorro da Santa Casa de 
Misericórdia de vitória, foi médico ortope-

dista e trau matologista no serviço público federal, assistente de Paulo Diniz de 
Oliveira Santos na cadeira de Ortopedia e Traumatologia da Ufes e professor da 
Emescam. Depois de aposentado, dedicou-se à literatura e foi autor de vários ar-
tigos publicados pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo (IHGES).
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Paulo Diniz de Oliveira Santos na cadeira de Ortopedia e Traumatolo-
gia da Ufes e professor da Emescam.

Quando se aposentou, dedicou-se à sua segunda paixão: literatura. 
Profundo conhecedor da Segunda Guerra Mundial, publicou os livros Ao 
apagar das luzes, em 1992, e Impostura – O sinistro perfil de Dr. Benevides, 
em 1994. Como membro do IHGES, escreveu vários artigos que foram 
publicados na revista da instituição.

No dia 10 de janeiro de 2008, com 83 anos incompletos, a ortopedia 
e traumatologia capixaba perdeu mais um de seus pioneiros. Zoel faleceu 
em Vitória, vítima de complicações decorrentes de insuficiência renal.

roBerto FariaS SCamPini 

Ao lado de Alzir Bernardino Alves, Roberto Farias Scampini foi um dos 
pioneiros da especialidade e teve grande importância para a ortope-
dia infantil. Nascido em Vitória, no dia 6 de junho de 1932, Scampini, 
desde jovem, tinha uma imensa aptidão para os estudos. Em 1950, aos 
18 anos, fez as malas e partiu rumo à Escola de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro, da qual saiu diplomado em 1956. No ano seguinte, 
iniciou seu internato na Casa de Saúde Santa Terezinha e também no 
Hospital Miguel Couto, neste último sob orientação do professor Nova 
Monteiro. 

Em 1962, casou-se com Marlene Esteve Scampini e regres-
sou ao Espírito Santo no mesmo ano. Em Vitória, foi prontamente 
recepcio nado e acolhido por Alzir Bernardino Alves, médico do qual 
se tornou  amigo e, em 1968, também sócio, na Clínica de Acidenta-
dos de Vitória. 

Roberto sempre demonstrou profundo interesse em ortopedia in-
fantil e trabalhou ao lado de Alzir por vários anos no HEINSG. Na 
sua labuta médica diária, conquistava facilmente a confiança de seus 
pacientes por conta da sua invejável habilidade para resolver, com ra-
pidez e praticidade, os casos que a ele chegavam. 

Detentor de uma imensa bagagem cultural, Roberto adorava li-
vros e desvendava as curiosidades do mundo por meio da leitura. Ele 
também atuou na docência. Na Ufes, foi Titular da cadeira de Educa-
ção Física e Professor Adjunto na Emescam.
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No dia 16 de agosto de 1993, aos 61 anos, sofreu um acidente, 
rumo a Guarapari, que lhe tirou a vida. Todos que conviveram com ele 
são unânimes em destacar o humor característico que Scampini pos-
suía. Sempre alegre, fazia questão de lembrar a todos que a vida será 
sempre bela se vivenciada com humildade, determinação, trabalho e 
confiança.

eli Brotto PireS 

De João Neiva, município localizado a 80 km da capital Vitória, sai-
ria mais um dos pioneiros da especialidade a se formar na década de 
1950: Eli Brotto Pires. Primogênito de uma família simples, cujo pai 
alimentava o sonho de um dia ter um filho médico, Eli nasceu em 26 de 
dezem bro de 1925. Aos 21 anos, com muito esforço financeiro da famí-
lia, foi para o Rio de Janeiro cursar a Faculdade Nacional de Medicina. 

Em 1948, com dois anos de curso, começou a frequentar serviços 
de várias especialidades. O primeiro foi o de Cardiologia e Clínica Mé-
dica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, assistido pelo 

Roberto Farias Scampini (6/6/1932 a 16/8/1993), 
desde jovem, era dedicado aos estudos. Em 
1956, foi diplomado pela Escola de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro. Em 1957, iniciou seu 
internato na Casa de Saúde Santa Terezinha e 
também no Hospital Miguel Couto. Em 1962, 
após se casar, voltou para o Espírito Santo. 
Por seu grande interesse em ortopedia infantil, 
trabalhou ao lado de Alzir Bernardino Alves no 
HEINSG. Foi professor da Ufes, titular da ca-
deira de Educação Física e professor adjunto 
na Emescam.
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professor Magalhães Rosa. Um ano depois, em 1949, foi a vez de se 
aprofundar em Cirurgia Geral, acompanhado pelo professor Raimun-
do Pires de Albuquerque, no Instituto de Aposentadorias e Pensões 
dos Estivadores e Transporte de Cargas (IAPTEC). No ano seguinte, 
tornou-se interno do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospi-
tal Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), pertencente à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Eli aproveitou cada oportunidade que teve para adquirir conhe-
cimento. Além dos serviços já citados, ele ainda acompanhou especia-
listas em Neurocirurgia, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia. 

A graduação só aconteceu em 1952 e Eli continuou no Rio de Ja-
neiro por mais um ano para fazer um curso de especialização em Ci-
rurgia Geral, que aconteceu no Hospital Universitário Antônio Pedro 
(HUAP), em Niterói. Ele retornou ao Espírito Santo em 1954, mas, de-

Eli Brotto Pires (26/12/1925) ingressou na gra-
duação em Medicina em 1946. Após dois anos 
de curso, Eli começou a frequentar o serviço 
de várias especialidades, aproveitando cada 
oportunidade que tinha para adquirir conhe-
cimento. Em 1952, terminou a graduação e 
iniciou sua especialização em Cirurgia Geral, 
o que lhe fez ficar por mais um ano no Rio de 
Janeiro. voltou para o Espírito Santo em 1954, 
mas se fixou em Minas Gerais, em Nanuque, 
onde foi o Chefe de Saúde do município de 
Nanuque, permanecendo por 12 anos. Em 
1967, mudou-se para vitória. Lá, trabalhou na Santa Casa de Misericórdia, assumiu 
o cargo de ortopedista do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social, foi sócio da Clínica de Acidentados de vitória, chefe de serviço da Unida-
de Sanitária da Glória, diretor do Hospital Infantil e Membro Efetivo do CRM-ES e 
também da primeira diretoria da SBOT-ES. Eli faleceu em 17 de maio de 2011.



26

pois de uma curta passagem por Colatina, fixou-se em Minas Gerais, 
onde trabalhou e foi chefe do Centro de Saúde de Nanuque, onde per-
maneceu por 12 anos. Eli era o único cirurgião geral e ortopedista da 
cidade. “Foram tempos difíceis, mas extremamente compensadores”, 
lembra Eli. Segundo ele, quando retornava à cidade, era sempre rece-
bido com muita atenção e carinho por seus antigos pacientes.

Em busca de melhores escolas para os seus filhos, mudou-se para 
Vitória em 1967. Logo que chegou, tornou-se assistente de Alzir Ber-
nardino Alves na Santa Casa de Misericórdia. Em seguida, assumiu o 
cargo de ortopedista do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps), onde pôde trabalhar em todos os ambu-
latórios. Além de se tornar sócio da Clínica de Acidentados de Vitória, 
Eli Brotto Pires foi chefe de serviço da Unidade Sanitária da Glória e 
diretor do HEINSG. Nas entidades de classes, foi membro efetivo do 
CRM-ES e também da primeira diretoria da SBOT-ES. 

Na década de 1990, vendeu sua parte da sociedade na Clínica de 
Acidentados de Vitória e, mais à frente, aposentou-se em função de 
dificuldades visuais causadas por um glaucoma. Eli faleceu em 17 de 
maio de 2011. 

Deixou quatro filhos; um deles é ginecologista. Quando pergunta-
do se aconselharia algum neto a fazer ortopedia, Eli ria, afirmando que 
havia coisas melhores para se fazer na Medicina. Para ele, a Ortopedia 
era uma especialização que exigia muito.

Atualmente, Wilson Richa é o único remanescente dos seis primei-
ros ortopedistas que iniciaram suas atividades na década de 1950 no 
Espírito Santo.

WilSon riCha 

Wilson Richa foi um dos últimos pioneiros de ortopedia que se forma-
ram ainda na década de 1950. Natural de Colatina, norte do Espírito 
Santo, nasceu no dia 7 de fevereiro de 1933. A escolha pela medici-
na foi natural, assim como para outros dois irmãos que também se 
formaram  na área. No ano de 1951, ele embarcou para o Rio de Janeiro 
para cursar a Faculdade Nacional de Medicina, dedicando-se nos seis 
anos seguintes a realizar seu sonho de se tornar um médico.



27

Wilson Richa (7/2/1933) embarcou para o Rio 
de Janeiro com o propósito de iniciar o curso 
de Medicina na Faculdade Nacional de Me-
dicina, em 1951. Durante a graduação, pôde 
acompanhar vários serviços de Ortopedia 
e Traumatologia. Desde o primeiro ano, já 
prestava atendimentos clínicos e ambula-
toriais em pequenas cirurgias ortopédicas. 
Estagiou no Hospital de Urgência Santa 
Cruz e no Hospital Souza Aguiar, onde ficou 
até terminar sua graduação, em 1957. Em 
1958, Wilson voltou à  sua cidade natal e, por 
sete anos, trabalhou no Hospital Santa Rosa. 
Mudou-se para vitória em 1968, e foi sócio do ICOT. Um ano depois, tornou-se 
professor da Emescam, onde permaneceu por sete anos, e trabalhou na ICOT 
até 1977, quando a sociedade chegou ao fim. Em 1978, foi chamado para trabalhar 
no Hospital Estadual São Lucas, foi chefe do Serviço de Medicina Social e diretor 
do Posto de Assistência Médica, trabalhou no pronto-socorro da Maternidade 
de Jaburuna e foi um dos fundadores da SBOT-ES. Hoje, atua como perito mé-
dico judicial e ainda atende na Clínica Sete de Setembro, empreendimento que 
ajudou a fundar.

Desde o primeiro ano do curso, Wilson acompanhou vários servi-
ços de ortopedia e traumatologia. O primeiro foi o da Clínica Cirúrgica 
Infantil, no Hospital Escola Rio de Janeiro, sob a orientação do profes-
sor Achiles Araújo. Nesse período, já prestava atendimentos clínicos e 
ambulatoriais e era auxiliar em pequenas cirurgias ortopédicas. Mais 
tarde, em 1954, passou a acompanhar os médicos Donato D’Ângelo e 
Paulo Santiago nos serviços de ortopedia do Hospital Ipanema e na 
Santa Casa de Saúde Santa Teresinha, respectivamente. No mesmo 
ano, passou em sétimo lugar em um concurso para trabalhar como 
acadêmico bolsista no Hospital Souza Aguiar, mas, ao passear pelo Es-
pírito Santo, perdeu o prazo para se apresentar e, consequentemente, 
a vaga.
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Sua boa colocação, no entanto, garantiu-lhe a oportunidade de 
estagiar no Hospital de Urgência Santa Cruz. Durante seis meses, Wil-
son, que, na época, precisava se sustentar no Rio, cumpriu uma dura 
rotina: pegava um trem na Central do Brasil e andava mais de 60 km 
até o bairro de Santa Cruz, onde se localizava o hospital. Até que um 
dia recebeu uma carta do secretário-geral de Saúde do Rio de Janeiro 
convidando-o a estagiar no Souza Aguiar, e lá ficou por mais oito meses 
após se graduar, em 1957. 

Um convite do irmão Farid Richa, cirurgião-geral e ginecologista 
que trabalhava no Hospital Santa Rosa, em Colatina, fez Wilson retor-
nar à cidade natal em 1958 e permanecer no mesmo hospital que o ir-
mão por sete anos. Algum tempo depois, fundou o primeiro serviço de 
ortopedia e traumatologia da cidade, no Hospital Santa Rosa. Naquela 
época, Colatina não oferecia a menor condição de trabalho; tudo era 
precário. Os representantes de material médico raramente passavam 
por lá por causa das péssimas estradas. Com a chegada de Laugeci dos 
Santos Costa à cidade, em 1968, Wilson deixou a clínica, passou para o 
colega a missão de prosseguir com o desenvolvimento da especialidade 
na cidade e mudou-se para a capital.

Logo que chegou à Vitória, Pedro Nelson Pretti o convidou a entrar 
na sociedade do ICOT, um serviço idealizado pelo próprio Nelson e que 
teve grande relevância para o crescimento da especialidade no Estado. 
Um ano depois de entrar no ICOT, Alzir Bernardino Alves, que era titu-
lar da cadeira de Ortopedia e Traumatologia da Emescam, convidou-o 
para se tornar professor da instituição. Wilson aceitou e passou a fazer 
parte do excelente grupo de professores-assistentes, com Zoel Correia 
da Fonseca, Roberto Farias Scampini e Nilton Gomes Oliveira. Perma-
neceu por sete anos na Emescam, afastando-se da docência em 1975. 
No ICOT, Wilson trabalhou até 1977, quando a sociedade, já sem seu 
idealizador, chegou ao fim.

 Em 1978, o médico Luiz Buaiz, responsável pelo Inamps – que, 
na Constituição de 1988, passou a se chamar Sistema Único de Saúde 
(SUS) –, chamou Wilson para trabalhar no Hospital Estadual São Lu-
cas. Como médico do Inamps, Wilson ocupou cargos de chefia do Ser-
viço de Medicina Social, do setor de Perícias Médicas e foi diretor do 
Posto de Assistência Médica. Ainda no final da década de 1970, come-
çou a trabalhar no pronto-socorro da Maternidade de Jaburuna, que 



29

hoje se chama Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias (HEABF), 
localizado em Vila Velha.

Um dos fundadores da SBOT-ES, Wilson atuou como Secretário 
de Conferências Internacionais do 37º Congresso Brasileiro de Orto-
pedia e Traumatologia, realizado em Aracruz. Hoje, atua como perito 
médico judicial e ainda atende na Clínica Sete de Setembro, empreen-
dimento que ajudou a fundar. 

Wilson se dedicou, em seus mais de 50 anos de profissão, ao de-
senvolvimento da especialidade no Estado. Com muito orgulho do que 
faz, costuma dizer que, se pudesse ter duas profissões, seria ortopedis-
ta e traumatologista duas vezes.  

PeDro nelSon Pretti 

Se Paulo Diniz de Oliveira Santos foi uma referência para os ortope-
distas formados na década de 1950, Pedro Nelson Pretti teve a mesma 
importância para aqueles que se formaram a partir da década de 1960 
e que também retornaram ao Espírito Santo para fazer história. 

Pedro Nelson Pretti nasceu em Santa Teresa, pequena cidade do 
interior do Estado colonizada por italianos, no dia 28 de junho de 1934. 
Nelson jamais teve dificuldade para escolher a profissão, muito menos 
a especialidade. Ele costuma brincar com as pessoas dizendo que foi 
para o Rio de Janeiro fazer Ortopedia, e não Medicina. Essa decisão 
foi tomada ainda muito jovem, quando o pai sofreu um acidente, fra-
turou uma das pernas e passou a andar com dificuldades. O desejo de 
se tornar ortopedista para resolver situações como a do seu pai passou 
a ser um sonho. Enquanto a idade não chegava para partir atrás desse 
sonho, Nelson se contentava em cuidar dos bezerrinhos machucados 
na propriedade do pai.

O dia, enfim, chegou. O ano era 1954 e o destino, o mesmo  para a 
maioria dos capixabas que queriam ser médicos, a Faculdade Nacional de 
Medicina, no Rio de Janeiro. Após três anos de faculdade, Nelson passou a 
ser interno do Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de Mi-
sericórdia do Rio de Janeiro, sob a orientação dos professores Henrique 
Góes, Lúcio Pinto e Odílio Silva. No mesmo ano, fez acompanhamentos 
no Hospital Carlos Chagas e, no ano seguinte, no Hospital Miguel Couto.
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A formatura aconteceu em 1960. A partir dessa data, Nelson esta-
va devidamente apto a realizar o seu sonho de infância. Estava pronto, 
também, para uma verdadeira maratona de trabalho que viria a seguir. 
Até seu retorno definitivo ao Estado, em 1963, trabalhou como ortope-
dista na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital Infantil Menino Jesus, 
sob a orientação do professor Arcelino Bittar, e no Hospital Central da 
Aeronáutica, todos no Rio de Janeiro. Também teve uma breve passa-
gem pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Contudo, desde que se formou, Nelson alimentava o sonho de vol-
tar ao Espírito Santo. A oportunidade surgiu em 1962, quando houve 
um concurso para o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comer-
ciários (IAPC). Após ser aprovado, começou a trabalhar no Hospital 
São Sebastião. 

Nelson cumpriu, por seis meses, uma dura rotina. Trabalhava du-
rante a semana em Vitória, e toda sexta-feira viajava mais de 500 km de 
carro, até o Rio de Janeiro, para dar plantão no Hospital Carlos Chagas.

Pedro Nelson Pretti (28/6/1934), desde cedo, 
estava decidido a ser ortopedista. Em bus-
ca de realizar seu sonho, em 1954, iniciou a 
graduação em Medicina na Faculdade Na-
cional de Medicina, no Rio de Janeiro. Du-
rante o curso, passou pelos seguintes hos-
pitais: Santa Casa de Misericórdia do Rio de 
Janeiro,  Hospital Carlos Chagas e Hospital 
Miguel Couto. Depois de formado, passou 
por mais quatro hospitais no Rio. Em 1963, 
ficou definitivamente no Espírito Santo à 
frente do Serviço de Ortopedia da Santa 
Casa. Em 1968, criou, juntamente com ou-

tros três colegas, o ICOT, que deixou um ano mais tarde para fundar a Clínica 
Ortopédica de vitória. Também foi titular da cadeira de Ortopedia da Ufes.
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Pedro Nelson Pretti 
em atuação.

Inauguração do 
ICOT – José virgílio 
Schwab Leite, Luiz 
Carlos Campinhos, 
Zoel Correia da 
Fonseca, Jair Sim-
mer e Pedro Nelson 
Pretti.

Em 1963, Nelson deixou definitivamente o Hospital Carlos Cha-
gas e o Rio de Janeiro. Logo que chegou ao Espírito Santo, foi convi-
dado por Paulo Diniz de Oliveira Santos para ajudá-lo na Santa Casa. 
Um ano depois, Paulo se afastou para montar a Clínica de Acidentados 
de Vitória, e Nelson assumiu, sozinho, os trabalhos na Santa Casa. O 
volume de trabalho era intenso e desgastante. Essa situação perdurou 
até 1967, quando Jair Simmer chegou a Vitória e passou a ajudá-lo. 
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Mesmo depois de a Clínica de Acidentados de Vitória ser fundada, 
em 1964, o número de pacientes era muito além do que os serviços de 
ortopedia do Estado podiam dar conta. Foi então que, em 1968, Nel-
son fundou, ao lado de Jair Simmer, José Virgílio Schwab Leite e Luis 
Carlos Campinhos, o ICOT. O instituto foi credenciado, de 1967 a 1977, 
ao Inamps, período no qual realizava tratamentos clínicos e cirúrgicos.  

Naquela época, o atendimento de urgência da região metropoli-
tana era dividido entre o ICOT, a Clínica de Acidentados de Vitória, o 
Hospital Evangélico, a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Nossa 
Senhora da Penha; era a chamada “Semana de Urgência”. Cada uma 
dessas instituições era responsável por parte do atendimento duran-
te determinados dias do mês. O ICOT, mesmo com apenas oito leitos, 
dava conta de sua parte. Três anos depois da sua fundação, Wilson 
Richa e Zoel Correia da Fonseca entraram na sociedade.

Vários nomes da ortopedia capixaba, como Emídio Perim Jú-
nior, Carlos Orlando Neto e Gilberto Malta Leite, passaram pelo ICOT 
quando ainda eram estudantes. Nelson deu apoio a todos eles. Um ano 
depois da fundação, Nelson deixou o instituto, juntamente com José 
Virgílio, para fundar a Clínica Ortopédica de Vitória. 

Em 1970, Nelson recebeu um novo convite de Paulo Diniz de Oli-
veira Santos para ser seu assistente na cadeira de Ortopedia da Ufes. 
Paulo deixou a universidade um ano depois e Nelson se tornou o pro-
fessor titular da disciplina até 1993. Deixando de lado os problemas 
de falta de material – Nelson passou 15 anos pedindo, em vão, um 
artroscópio para o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 
(Hucam)  –, a experiência de dar aula foi extremamente gratificante, 
pois ele ficava feliz ao ver que seus alunos tinham se tornado bons mé-
dicos e alguns, inclusive, retornavam como professores. 

Pode-se dizer que Nelson cumpriu sua missão como médico, 
como empreendedor da área médica e como docente. Faltava apenas 
a vivência na política de classe, que veio no início da década de 1970, 
quando participou do grupo que fundou a Sotes3, hoje SBOT-ES.

3 Mais informações sobre o período em que Pedro Nelson Pretti presidiu a Sociedade encontram-se 

no Capítulo 3 – As entidades.
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arthur CânDiDo De almeiDa SantoS 

O ortopedista Arthur Cândido de Almeida Santos foi outro importante 
pioneiro da especialidade a chegar ao Espírito Santo na primeira meta-
de da década de 1960, mais precisamente em janeiro de 1964. Formado 
pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, Arthur nasceu 
em 30 de novembro de 1935, filho de Waldemar Rosa dos Santos, médi-
co e professor da cátedra de Ortopedia e Traumatologia da mesma facul-
dade em que se formou. Profissional extremamente habilidoso e com-
petente, era o único dos seus contemporâneos no Estado a possuir livre 
docência, graduação adquirida logo após sua formatura em Medicina.

A inquietude por conhecer lugares e coisas novas não permitia 
que Arthur se fixasse em nenhum lugar por onde passava. Logo após 
concluir sua graduação, foi exercer a profissão em Paranavaí, no Para-
ná. No Sul, ficou por dois anos e, logo depois, seguiu para Belém, no 
outro extremo do País. A estadia em Belém durou apenas seis meses e, 
em seguida, Arthur aportou no Espírito Santo. Logo que chegou à ca-
pital, foi convidado por Paulo Diniz de Oliveira Santos para trabalhar 
na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória. 

Excêntrico e de “pavio curto”, como lembra o ortopedista e colega 
Joelmar César de Almeida, Arthur exaltava-se quando discutia temas 
como soberania nacional, democracia, comunismo, anarquia, guerras 
e assuntos afins. Hélio Barroso dos Reis recorda que, durante a sua se-
leção para o internato no sexto ano de graduação, na Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória, Arthur ministrou uma prova que só 
continha questões relacionadas aos temas mencionados por Joelmar. 

Um ano após chegar ao Estado, Arthur entrou para a Marinha e 
passou quatro meses na base naval da Ilha de Trindade. Ao retornar, 
estabeleceu-se na Escola de Aprendizes-marinheiros do Espírito San-
to (Eames), em Vila Velha, até o ano de 1973, quando pediu baixa da 
corporação e foi para Moçambique, na África. 

Na época, o país africano era colônia de Portugal e vivia, desde 
1964, um conflito armado envolvendo o exército português e a Frente 
de Libertação de Moçambique (Frelimo). Como Arthur era filho de des-
cendentes de portugueses, conquistou a dupla-cidadania e tornou-se 
funcionário da Secretaria de Saúde de Portugal. Em setembro de 1974, 
o governo português reconheceu a independência de Moçambique e 
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Arthur Cândido de Almeida Santos 
(30/11/1935 a 10/3/2010), formado pela Facul-
dade Nacional de Medicina do Rio de Janei-
ro, chegou ao Espírito Santo em janeiro de 
1964, já com o título de livre-docente. Arthur 
não conseguia se fixar em um mesmo lugar 
por muito tempo. Durante sua vida, residiu 
em vários lugares do Brasil e do mundo. No 
Brasil, atuou no Paraná, Pará e Espírito San-
to; no exterior, em Moçambique, Portugal, 
Iraque, Inglaterra, entre outros países. Em 
Londres, já separado de sua esposa, perma-
neceu até falecer.

Arthur retornou ao Espírito Santo no ano seguinte. Aos amigos, dizia 
que um médico, para ser completo, deveria viver a experiência de tra-
balhar em meio a um conflito armado.

Em 1976, tornou-se diretor do Instituto Estadual de Saúde Públi-
ca do Espírito Santo (IESP-ES), onde trabalhou por dois anos até se 
licenciar do cargo e partir para o Iraque. No Oriente Médio, trabalhou 
como médico no acampamento da Construtora Mendes Júnior, que, 
na época, estava construindo a ferrovia Iraque-Síria. Deixou o Iraque 
em 1980 e, em sua volta para Vitória, foi trabalhar no Hospital das 
Clínicas e lecionar na Ufes. Mais uma vez, sua estadia no Estado foi 
curta, pois, em 1983, retornou ao Iraque para trabalhar novamente na 
Mendes Júnior, que passara a construir uma rodovia. Em 1985, decidiu 
voltar ao Brasil, mas, em uma escala em Portugal, decidiu ficar na Eu-
ropa. Sua esposa, Marusa Helena Rios dos Santos, que era enfermeira 
e trabalhava com ele, retornou ao Espírito Santo com suas duas filhas, 
já cansadas de tanta peregrinação.

Na Europa, Arthur ainda passou por vários países, até receber um 
convite para trabalhar em Londres. Já separado da esposa, permane-
ceu naquela cidade até falecer, em 10 de março de 2010, aos 74 anos, 
em decorrência de complicações de um câncer de próstata. 
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Jair Simmer 

Jair Simmer é mais um dos pioneiros da ortopedia e traumatologia 
capixaba, que iniciou carreira na década de 1960. Filho de comercian-
tes, nasceu no município de Domingos Martins, em 19 de novembro 
de 1935. Quando terminou o colegial, era apenas um adolescente sem 
muita experiência de vida e que precisava escolher uma profissão a 
seguir. O desejo pela Medicina foi absolutamente natural. 

Como ainda não havia uma escola de medicina no Espírito Santo, 
Jair foi para o Rio de Janeiro fazer um curso preparatório e, em 1959, 
entrou para a Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, atual 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Quando entrou na fa-
culdade, ainda não sabia qual especialidade iria seguir. Tinha uma leve 
tendência à cirurgia, mas a decisão definitiva só aconteceu no quinto 
ano de curso, quando começaram as aulas da disciplina de Ortopedia e 
Traumatologia, com o professor Dagmar Aderaldo Chaves.  

A paixão pela disciplina foi imediata. Após sua graduação, em 
1965, ficou dois anos como interno no Serviço de Ortopedia e Trau-
matologia do Hospital Estadual Anchieta, no bairro do Cajú, Rio de 
Janeiro. O serviço, coordenado por Dagmar Aderaldo Chaves, atendia 
exclusivamente a pacientes com sequelas de paralisia infantil e tuber-
culose óssea.

Arthur Cândido de Al-
meida Santos (de terno 
marrom e óculos) ao 
lado da esposa Marusa 
e dos amigos, no acam-
pamento da Mendes 
Júnior, no Iraque.
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Ao finalizar o internato, no início de 1967, muitas coisas se passa-
ram pela cabeça de Jair, desde seguir carreira acadêmica até trabalhar 
no Acre. Decidiu, porém, em fevereiro do mesmo ano, voltar ao Espíri-
to Santo. Assim que chegou, foi trabalhar no pronto-socorro da Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória, a convite de Arildo dos Santos Abreu, 
diretor da instituição na época. O chefe do Serviço de Ortopedia e Trau-
matologia era Paulo Diniz de Oliveira Santos, que tinha Pedro Nelson 
Pretti em sua equipe. 

A chegada de Jair foi um alívio para Nelson, que não estava dando 
conta do volume de trabalho, pois a Santa Casa havia inaugurado um 
novo pronto-socorro para atender à população em geral. Uma triagem 
identificava os pacientes como pagantes e não pagantes, mas todos 
eram atendidos, independentemente de pagamento. Jair lembra que dor-
mia pouco e não ganhava muito bem, mas o aprendizado que teve com 
Paulo Diniz e Nelson Pretti foi extremamente compensador. A amizade 
com Nelson Pretti cresceu tanto que, em 1968, eles abriram o ICOT.

Jair Simmer (19/11/1935) iniciou, em 1959, sua 
graduação em Medicina pela UERJ. Decidiu 
pela Ortopedia somente no quinto ano de 
curso. Realizou internato no Hospital Es-
tadual Anchieta e, após o fim deste, deci-
diu voltar para o Espírito Santo. Assim que 
voltou, começou a trabalhar na Santa Casa 
de Misericórdia de vitória. Em 1969, Jair dei-
xou a Santa Casa e passou a se dedicar ao 
ICOT, até 1977, quando o Instituto encerrou 
suas atividades. No mesmo ano, começou 
a trabalhar na equipe de ortopedia e trau-
matologia do Hospital Evangélico. Hoje, 
atende em um consultório privado junto 
ao seu filho, que também é ortopedista e 
traumatologista. 



37

Em 1969, Jair deixou a Santa Casa e dedicou-se exclusivamente ao 
ICOT, até 1977, quando o instituto chegou ao fim. No mesmo ano, Flo-
riano Schwan o chamou para integrar a equipe de ortopedia e trauma-
tologia do Hospital Evangélico, formada pelos médicos Carlos Alberto 
de Carvalho, Fernando Rios, Ismail Ramalho, Silos Prezotti e Bernardo 
Surerus. Tempos mais tarde, Jair tornou-se o chefe desse serviço. 

Extremamente crítico em relação às condições de trabalho, certa 
vez Jair reprovou publicamente as más condições do Hospital Evangé-
lico. Foi também um crítico ferrenho da Semana de Urgência, criada 
pela direção do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 
que todo o atendimento de urgência da região metropolitana era feito a 
cada semana por um dos cinco pronto-socorros credenciados, sendo o 
ICOT um deles. Para Jair, a metodologia do sistema, que durou 13 anos 
(de 1975 a 1988), foi extremamente infeliz, pois se baseava em uma 
logística de atendimento que sobrecarregava um determinado pronto- 

-socorro em uma semana e deixava-o com tempo de sobra no restante 
do mês. Isso era ruim para a equipe que atendia e também para os pa-
cientes que não tinham opções de atendimento em outro local.

Em todas as fases de sua vida, Jair sempre trabalhou muito, mas 
nada se compara ao período das semanas de urgência. Mesmo assim, 
aos 75 anos e com mais de 40 de profissão, ainda atende em um consul-
tório privado, juntamente com seu filho Jair Simmer Filho, que, assim 
como o pai, se tornou ortopedista e traumatologista.

laugeCi DoS SantoS CoSta 

Em 5 de junho de 1937, nascia, em Córrego Moacir, interior de Colati-
na, Laugeci dos Santos Costa, um descendente de italianos que não iria 
fazer apenas história na ortopedia e traumatologia do Espírito Santo, 
mas também escola. 

Criado na roça em meio a bois, cavalos e todos os tipos de desafios 
comuns ao meio rural, Laugeci, já aos dez anos de idade, não era uma 
criança muito fácil de lidar. Contudo, o convívio com o povo sofrido 
da região foi despertando a vontade de um dia se tornar médico, para 
poder ajudá-lo de alguma forma. A família da mãe, preocupada com a 
educação do menino, decidiu enviá-lo para a casa de um tio, Florêncio 
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dos Santos Costa, em Colatina. Ele permaneceu na cidade por três anos, 
até ser encaminhado para um internato em Muqui, no sul do Estado. 

No internato, foi recebido pelo professor Dirceu Cardoso, de quem 
recebeu conselhos e ensinamentos que carrega consigo até hoje. Foi o 
mesmo Dirceu Cardoso que, sete anos mais tarde, em 1957, despachou 
Laugeci em um avião da Navegação Aérea Brasileira (NAB) rumo ao 
Rio de Janeiro e à tão sonhada Escola de Medicina.

No ano de 1959, o colatinense iniciou seu curso na Escola de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Precisando se sustentar na 
cidade, logo no primeiro ano conseguiu estagiar no Hospital da Cruz 
Vermelha, onde deu início ao aprendizado de outra grande paixão 
além da ortopedia: a anatomia. Sob a supervisão do professor Jair Pe-
reira Ramalho, começou embalsamando cadáveres para serem usados 
nas aulas e terminou como um dos mais brilhantes pesquisadores so-
bre a anatomia do País. Teve mais de 50 pesquisas publicadas interna-

Laugeci dos Santos Costa (5/6/1937) 
nasceu no Espírito Santo e foi criado 
na roça. Em 1957, foi para o Rio de Ja-
neiro e dois anos mais tarde, iniciou o 
curso de Medicina na Escola de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. No 
curso, além da ortopedia, teve como 
paixão a anatomia, chegando a ser 
um dos mais ilustres pesquisadores 
sobre anatomia do País. Durante o 
curso, para se sustentar, estagiou no 
Hospital da Cruz vermelha e no Hos-
pital Carlos Chagas. Depois de for-
mado, trabalhou no Hospital Miguel 
Couto, na Casa de Saúde Santa Luzia 
e no Hospital Sílvio Avidos. Atual-

mente, apesar de seus problemas de saúde, ainda exerce a medicina em Colatina.
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cionalmente sobre ramificação vascular de mãos, pés, coração, entre 
outros órgãos e membros.

Laugeci estagiou no Hospital da Cruz Vermelha até sua formatura, 
em 1964. Um ano após entrar no Hospital da Cruz Vermelha, também 
passou a estagiar no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. 
Foi nesse nosocômio que encontrou Pedro Nelson Pretti, um parente 
da família que estava terminando o curso de medicina e que passou a 
acompanhá-lo. Nelson foi o responsável por assisti-lo em sua primeira 
intervenção em um paciente vivo, um senhor que sofrera um profundo 
corte no couro cabeludo. 

Sua obstinação por se especializar em ortopedia surgiu após pre-
senciar um drama vivido por um amigo de infância que sofreu um 
acidente, sendo atropelado por um caminhão, com esmagamento das 
duas pernas. Quando estava no quarto ano da faculdade, foi à Cola-
tina a passeio e, um certo dia, passando em frente ao Hospital Silvio 
Avidos, viu o amigo estirado no saguão com as duas pernas totalmente 
esmagadas por um caminhão que o atropelara. Indignado com aquela 
situação, Laugeci levou o amigo para o pronto-socorro, mas já era 
muito tarde. Naquele momento, muito abalado, ele fez uma promessa 
ao amigo de que, enquanto fosse médico, jamais deixaria de prestar 
atendimento a um paciente que não pudesse pagar.

A fama de Laugeci, que foi crescendo entre os professores e colegas, 
devia-se não apenas ao seu talento para a anatomia, mas também à sua 
valentia. Era comum funcionários dos bicheiros de Marechal Hermes 
adentrarem o Carlos Chagas fazendo grosserias e, muitas vezes,  até agre-
dindo os servidores. No entanto, eles passaram a encontrar no capixaba 
um adversário à altura. No auge de seu vigor físico – com mais de 100 
kg de músculos divididos em 1,86 m de altura –, Laugeci deu inúmeras 
surras nos valentões que insistiam em agredir os servidores do Carlos 
Chagas. O diretor do hospital, preocupado com a integridade do capixa-
ba valente, exigiu que ele andasse armado, inclusive dentro do hospital.

Após sua formatura, trabalhou por dois anos como médico-as-
sistente do professor Nova Monteiro, no Hospital Miguel Couto. No 
mesmo período, especializou-se em ombro na famosa Clínica Donato 
D’Ângelo. Em 1965, trabalhou na Casa de Saúde Santa Luzia e, no mes-
mo ano, retornou ao Hospital da Cruz Vermelha para trabalhar como 
ortopedista voluntário até 1967.
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Laugeci deixou o Rio de Janeiro em 1968, após receber um convite 
para trabalhar em Uberlândia, Minas Gerais. Lá, além da medicina, ele 
se tornaria o professor titular da cadeira de Anatomia da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Antes de seguir defi-
nitivamente para a cidade mineira, porém, decidiu visitar seus parentes 
em Colatina. Quando chegou à cidade natal, alguns amigos médicos ten-
taram convencê-lo a ficar. Acostumado com a medicina de ponta em um 
dos maiores centros do país, Colatina seria um desafio enorme, pois a es-
pecialidade ainda estava engatinhando. Ele pediu a opinião de seu men-
tor Jair Ramalho, que o aconselhou a fazer o que seu coração mandasse. 
Outro mentor, Arnaldo Bonfim, disse a ele que não tivesse receio, pois 
era um dos ortopedistas mais preparados de sua equipe e, para qualquer 
lugar que fosse, teria sucesso. Laugeci, então, avisou aos amigos colati-
nenses que ficaria apenas uma semana para ver como se sentiria. 

Na época, só havia Wilson Richa de ortopedista em Colatina. Com 
a chegada de Laugeci, Wilson mudou-se para Vitória e a população da 
cidade e das redondezas passou a contar apenas com os serviços do 
novo especialista. A semana inicial se passou e Laugeci acabou se fi-
xando definitivamente na cidade. Logo a seguir, fundou os serviços de 
Ortopedia e Traumatologia dos Hospitais Santa Maria, São Sebastião 
e Santa Luzia. Simultaneamente, passou a trabalhar no Hospital Sílvio 
Avidos. Em 1978, fundou a primeira clínica particular de ortopedia e 
fisioterapia do município.

No ano de 1996, perto de completar 60 anos, aposentou-se e foi 
morar em Guarapari. Não chegou a ficar um mês afastado da medici-
na. Conversando com sua esposa, relatou que ainda tinha muita força 
para trabalhar e que estava se sentindo enterrado vivo. Decidiu retor-
nar ao tra balho, mas, antes, passou em Vitória para conversar com o 
amigo Nelson Pretti. Foi nesse momento que se tornou membro da 
Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espí-
rito Santo (COOTES). 

Laugeci retornou ao Hospital Sílvio Avidos como cooperado e as-
sumiu a coordenação do Serviço de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, 
com 73 anos, não opera mais, em função de graves problemas de saúde. 
Mesmo assim, chega ao hospital às sete horas, faz visita, passa medica-
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ção aos pacien tes, pede exames, verifica os materiais e indica a cirurgia 
do dia, entre outras atividades. 

Até hoje, quando médicos novos chegam ao hospital, ele os convo-
ca para uma conversa e explica que, na medicina ou em qualquer outra 
carreira, não é correto pensar só em dinheiro, pois dinheiro é conse-
quência de um bom trabalho, de doar o melhor de si para a profissão. 
Esta lição foi passada e é sempre lembrada por seus quatro filhos, três 
deles médicos e um advogado.

No final de dezembro de 2010, Laugeci dos Santos Costa comple-
tou 50 anos de serviços na área médica. Ele faz questão de computar 
desde o primeiro dia que colocou os pés no Hospital da Cruz Vermelha, 
ainda como acadêmico. No dia 7 de abril de 2004, foi agraciado pela 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo com a comenda “Ordem do 
Mérito Domingos Martins”, a maior honraria concedida no Espírito 
Santo e destinada somente a personalidades e instituições nacionais 
ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à sociedade.  

Laugeci dos Santos 
Costa dissecando 
um cadáver.
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CAPÍTULO 3

As entidades
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a CooPerativa 

História do cooperativismo

A finalidade de uma cooperativa é colocar os produtos e/ou serviços de 
seus cooperados no mercado, em condições mais vantajosas do que 
teriam isoladamente.

O cooperativismo nasceu junto com a Revolução Industrial, na 
mesma época em que surgiam os problemas sociais da contemporanei-
dade. Era um tempo em que milhares de operários, inclusive mulheres 
e crianças, trabalhavam até 18 horas/dia, moravam em casas sem o 
mínimo de conforto e pagavam muito caro pelo que comiam e vestiam. 

Diante das condições precárias, um grupo de tecelões do bairro 
de Rochdale, em Manchester, Inglaterra, resolveu criar uma alternativa 
econômica frente ao capitalismo ganancioso que os submetia a preços 
abusivos, exploração da jornada de trabalho e desemprego crescente ad-
vindo da Revolução Industrial. Nascia, então, a primeira cooperativa da 
qual se tem notícia, uma entidade que, em pouquíssimo tempo, reuniu 
mais de mil cooperados e passou a servir de exemplo para o mundo todo.

O Brasil foi um dos países que investiu no modelo cooperativista. 
O início desse movimento em terras tupiniquins data de 1847, quando 
o médico francês Jean Maurice Faivre fundou, com um grupo de euro-
peus, a colônia Tereza Cristina, nos sertões do Paraná. Estruturada nos 
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moldes cooperativistas, a colônia não durou muito, mas tornou-se um 
marco do cooperativismo nacional.

Mais tarde, outras iniciativas cooperativistas estiveram presentes 
nos principais períodos históricos do país. A Grande Depressão dos 
anos 1930, somada à crise do café, fez com que Getúlio Vargas criasse 
a primeira lei para fiscalizar e regulamentar essas entidades. Depois, 
no governo Juscelino Kubitschek (1956-1960), houve, inclusive, uma 
tentativa de unificar o movimento, mas sem sucesso. Durante o regime 
militar (1964-1985), as cooperativas de crédito mútuo abertas à popu-
lação quase foram extintas, enquanto as cooperativas agrícolas eram 
incentivadas. 

Já no início da década de 1970, o cooperativismo se unificou na 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Com o fim da ditadu-
ra militar e a promulgação da nova Constituição, em 1988, o cooperati-
vismo se livrou do controle estatal, iniciando a autogestão.

Logo depois desse período, nascia a Cooperativa dos Ortopedistas 
e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES), voltada 
para serviços na área de saúde. Uma entidade cuja história sempre foi 
marcada por lutas e conquistas, comentadas a seguir.

COOTES 

A década de 1990 estabeleceu um marco divisor para a especialidade 
de Ortopedia e Traumatologia no Espírito Santo. Os profissionais da 
classe ortopédica, desiludidos com o caos do serviço público e com 
as condições de trabalho, almejavam uma união para que pudessem 
lutar por um trabalho mais digno e justo. É bom lembrar que, nessa 
época, só existia uma cooperativa de especialidade médica no Estado: 
a Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo (Coopanest-ES), 
presidida, à época, por Marcus Tanuri.

Nesse contexto, o ortopedista Eduardo Bertacchi Uvo era mais um 
médico que desejava a consolidação da Ortopedia e Traumatologia no 
Espírito Santo. Foi então que ele decidiu se reunir com o presidente da 
Coopanest-ES para saber como funcionava a cooperativa. Paralelamente, 
em conversas com alguns ortopedistas do Estado, Uvo demonstrava inte-
resse em beneficiar toda a classe, ao cogitar a criação de uma coo perativa. 
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A ideia foi aderida por alguns, que, com a esperança de um futuro profis-
sional mais seguro e sólido, passaram a apoiar o projeto.

Assim, no dia 5 de agosto de 1993, foi fundada a COOTES, para a 
qual foi escolhido como presidente o próprio Eduardo Bertacchi Uvo. 
Na ocasião, encontravam-se reunidos os primeiros cooperados: Agos-
tinho Bruzzi de Figueiredo, Akel Nicolau Akel Júnior, Antônio Nasseur 
Júnior, Carlos Orlando Netto, Dejair Xavier Cordeiro, Élio Aguilar da 
Silva, Gilberto Malta Leite, Hélio Barroso dos Reis, Jorgean Greco 
Gonçalves, José Gilson Feu, José Luiz Carvalho, Josias Venturim, Júlio 
Claider Gamaro de Moura, Luiz Augusto Nogueira Maciel, Luiz Carlos 
Oliveira Campinhos, Marcelo Tannus Viana, Roberto Casotti Lora, Ro-
gério Bresciani Rosetti, Sebastião Antônio Maurício de Macedo, Tarcí-
zio Rodrigues Franzoni e Wilson Richa Barbosa.

A fundação da COOTES, porém, não significou o triunfo da entida-
de. Ao contrário, era apenas o início de uma trajetória marcada por lutas. 
Mesmo com inúmeras reuniões realizadas junto ao Governo Estadual 
pelo presidente da COOTES e pelos demais cooperados, não foi possível, 
de imediato, assinar um contrato com o governo, o que era tão espera-
do por todos. Desse modo, após 1993, seguiram-se anos de negociações 
com o governo do Estado, iniciativas para a valorização do trabalho dos 
médicos ortopedistas, lutas por melhores condições de trabalho e muita 
dedicação de todos aqueles que fizeram e fazem parte da COOTES. 

A seguir, será feito um condensado dos principais fatos que marca-
ram todas as gestões da cooperativa até a data de publicação deste livro.

De 1993 a 1995 
 � Presidente: Eduardo Antônio Bertachi Uvo
 � Secretário-geral: Dejair Chavier Cordeiro
 � Tesoureiro: Júlio Claider Gamaro de Moura

Eduardo Antônio Bertacchi Uvo, natural da cidade de Garça, em 
São Paulo, nasceu em 2 de agosto de 1959. Graduou-se em Medicina 
na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, em 1983, onde concluiu a residência médica em Ortopedia 
e especializou-se em Oncologia Ortopédica.
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Uvo, que hoje atua no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir  
Bernardino Alves, no Hospital Santa Rita de Cássia e no Instituto Santa 
Mônica de Ortopedia e Traumatologia na Clínica da Praia, com idealis-
mo e determinação, entrou para a história da ortopedia capixaba fundan-
do a COOTES em 5 de agosto de 1993.

Sua empreitada à frente da Cooperativa, como era de se esperar, 
foi marcada por inúmeras dificuldades, sobretudo em relação às ne-
gociações com o Governo do Estado. Exemplo disso foi uma reunião 
realizada com o secretário da Saúde do Estado, Luiz Buaiz, com a 
presença de representantes da classe ortopédica, como Jorgean Greco 
Gonçalves, Dejair Xavier Cordeiro, Geraldo Lopes da Silveira e José 
Fernando Duarte. O encontro era para discutir a contratação, por par-
te do Governo Estadual, dos serviços da Cooperativa, contratação que 
não foi aceita pelo governo. 

“Na verdade, o Luiz Buaiz não aceitou a contratação dos serviços 
da COOTES porque foram poucos os ortopedistas que aderiram à 
ideia. Eles temiam sofrer represálias dentro dos hospitais públicos 
onde prestavam serviços há anos, o que acabou se confirmando. Na 
verdade, para lutar em prol dos cooperados, sem sofrer perseguições, 
era preciso abandonar o serviço público. Fui um dos primeiros orto-
pedistas a fazer isso, pedindo demissão”, recorda Bertacchi Uvo.

De 1993 a 1994, Uvo também foi um dos primeiros presidentes 
da Sotes, e enfrentou muitas dificuldades tentando reiniciar os tra-
balhos científicos por meio de jornadas em uma época em que muito 
pouco era realizado no Estado nesse sentido. Com muito empenho, 
conseguiu realizar uma jornada de ortopedia no Hospital Santa Mô-
nica. Era a primeira vez que um evento dessa natureza trazia ortope-
distas de São Paulo para o Espírito Santo, já que era muito comum 
virem apenas ortopedistas do Rio de Janeiro.

“Como eu sou paulista, foi mais fácil trazer um representante da 
Santa Casa de São Paulo. Com isso, começamos a estreitar vínculos 
com aquele estado. Tanto que, depois disso, praticamente todos os 
anos partiam ortopedistas daqui para fazer residência na Santa Casa 
de São Paulo”, explicou Uvo. 
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Esse evento foi uma conquista não apenas por isso, mas também 
por estimular a realização de jornadas de especialidades, que passaram 
a ser mais frequentes a partir de então. Contudo, no tempo em que es-
teve tanto à frente da Sociedade quanto da Cooperativa, Uvo desejava 
mais: a união dos ortopedistas do Espírito Santo, um desejo antigo de 
presidentes anteriores da Sotes. Desse modo, como presidente das duas 
instituições, Uvo apoiou fortemente o movimento para a melhoria do 
coeficiente dos honorários da tabela da AMB. Junto com Gerson Thomé 
Marino, presidente da Ames, Lauro Ferreira Pinto, presidente do CRM- 
-ES, Nilo Resende, presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito San-
to (Simes) e os demais presidentes das distintas Sociedades de Especia-
lidades Médicas do Espírito Santo, esse movimento foi uma das maiores 
mobilizações médicas do Estado. As reuniões aconteciam duas vezes por 
semana, a princípio, na sede da Unimed. No entanto, como muitos mé-
dicos aderiram à mobilização, as reuniões passaram a ser realizadas no 
auditório da Emescam. 

“Esse movimento foi extremamente importante não só para a Or-
topedia, mas para toda a classe médica do Estado, um ganho signifi-
cativo no valor pago por consulta”, lembra Uvo. 

O ex-presidente da COOTES refere-se a uma tabela feita pela AMB 
para determinar o valor cobrado por consultas. Na época, o Espírito 
Santo foi o primeiro estado a conseguir a aprovação dessa tabela, que 
começou a ser utilizada em todos os convênios do Estado e depois se 
difundiu para todo o País. Todavia, essa vitória só foi possível porque 
houve um movimento muito forte que uniu as principais entidades mé-
dicas do Estado: a Ames, o CRM-ES e o Simes.

De 1996 a 1997 
 � Presidente: Jorge Luiz Kriger
 � Secretário-geral: Ricardo Feres
 � Tesoureiro: Jorgean Greco Gonçalves



50

De 1998 a 1999 
 � Presidente: Jorge Luiz Kriger
 � Secretário-geral: José Lorenzo Solino
 � Tesoureiro: Akel Nicolau Akel Júnior

Natural de Vitória, Jorge Luiz Kriger nasceu em 28 de setembro 
de 1961. Graduou-se em Medicina pela Emescam, em 1987, e concluiu 
residência em Ortopedia e Traumatologia na Escola Paulista de Medi-
cina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em 1990. 

Em 1995, inconformado com o baixo valor salarial e com a preca-
riedade de condições de trabalho nos hospitais públicos do Estado às 
quais os ortopedistas estavam sujeitos, Kriger decidiu candidatar-se à 
presidência da COOTES para reivindicar melhorias perante o Governo 
Estadual. Compuseram a sua chapa Jorgean Greco Gonçalves e Ricardo 
Feres, como tesoureiro e secretário, respectivamente.

Kriger foi eleito em 28 de março de 1996 e, depois de cinco me-
ses de mandato, alugou uma sede para a Cooperativa, recebendo de 
cada cooperado uma quantia de 30 reais, até que a entidade se tornasse 
autossuficiente para a sua movimentação. As salas, até então alugadas, 
meses depois viriam a ser compradas pelo valor de 25 mil reais cada 
uma. Esse espaço é o local onde até hoje funciona a sede da COOTES 
e da SBOT-ES, salas 607 e 608, no sexto andar do Edifício Arábica, na 
Enseada do Suá, em Vitória.

Após quase um ano de árduo trabalho para a estruturação da Coo-
perativa, Kriger iniciou, junto aos ortopedistas do Estado, um progra-
ma de conscientização, explicando a necessidade da união entre os pro-
fissionais da classe. Isso porque a categoria estava descontente com as 
péssimas condições de trabalho (principalmente em relação à remune-
ração). Era notável o desânimo desses profissionais. Ao mesmo tempo, 
Kriger também se aproximava do Governo Estadual, realizando diversas 
reuniões com o governador Vitor Buaiz e com Nélio Almeida dos San-
tos, secretário de Saúde na época, para explicar que a contratação dos 
serviços da COOTES seria benéfica para a população do Espírito Santo, 
uma vez que os ortopedistas atuariam de forma estimulada e produtiva.

Conforme negociava com o governo estadual, Kriger também ini-
ciou um movimento para estimular o pedido de demissão de todos os 
ortopedistas com vínculo empregatício no serviço público, o que incluía 
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contratados e concursados. Essa ação foi inspirada naquela reali zada 
pela Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo e pela Coopera-
tiva de Cirurgia Geral do Espírito Santo, verificada nos anos anteriores.

“Trabalhamos árdua e exaustivamente durante um ano para con-
quistar a confiança e o apoio dos ortopedistas, a fim de conseguir o 
tão almejado contrato de prestação de serviços junto ao Estado do 
Espírito Santo. Demonstramos os benefícios que os ortopedistas, o 
Estado e a população teriam com a contratação da Cooperativa”, lem-
bra Kriger.

O movimento fortaleceu-se com o plano de demissão incentivado 
e implantado pelo governo do Estado na mesma época. Em novembro, 
praticamente todos os ortopedistas haviam pedido demissão. Passado 
um mês, com a perspectiva iminente de caos nos hospitais públicos es-
taduais, os dirigentes do Governo Estadual intensificaram as negocia-
ções com a Cooperativa. No dia 28 de dezembro de 1996, o governador 
Vitor Buaiz assinou o primeiro contrato com a COOTES, remunerando 
o cooperado com o valor bruto de 4 mil reais por 24 horas de trabalho 
semanal. 

Na época, 54 ortopedistas foram contratados para prestar servi-
ços nos seguintes hospitais: São Lucas, Infantil Nossa Senhora da Gló-
ria, Dório Silva e Antônio Bezerra de Farias. A conquista da ortopedia 
capixaba lançou o Espírito Santo no cenário nacional como referência 
de movimento cooperativista organizado, competente e dinâmico. A 
COOTES estreitou os laços entre os ortopedistas do Espírito Santo e 
acabou com os atritos que existiam entre os diversos grupos. 

Em 1998, na sua segunda gestão na COOTES, Kriger conseguiu 
postos de trabalho para os cooperados nos hospitais estaduais no inte-
rior do Espírito Santo: no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, 
e no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. 

De 2000 a 2001 
 � Presidente: José Lorenzo Solino
 � Secretário-geral: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Tesoureiro: Geraldo Lopes da Silveira
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De 2002 a 2003 
 � Presidente: José Lorenzo Solino
 � Secretário-geral: Akel Nicolau Akel Júnior
 � Tesoureiro: Geraldo Lopes da Silveira

José Lorenzo Solino foi presidente da COOTES por dois manda-
tos consecutivos (2000/2001 e 2002/2003), além de ter sido eleito para 
presidir a Sotes na gestão 2005. Quando foi eleito presidente da COO-
TES, em maio de 2000, o Espírito Santo passava por uma forte crise 
econômica e trabalhista. Por causa de problemas no Governo Estadual, 
a desvalorização do trabalho médico causou um déficit nas cooperati-
vas de especialidades médicas do Estado. O número de pacientes e aten-
dimentos aumentou em relação à remuneração do médico, que, por sua 
vez, ficou gradativamente inferior ao ritmo de trabalho. 

José Lorenzo Solino, junto com sua primeira diretoria composta 
por Alceuleir Cardoso de Souza e Geraldo Lopes da Silveira, secretário 
e tesoureiro, respectivamente, reuniu-se com o governador José Igná-
cio Ferreira visando a renovar o contrato do Estado com a COOTES, 
melhorando as remunerações e aumentando o efetivo de ortopedistas 
nos hospitais do Espírito Santo.

Ao final de seu primeiro mandato, em 2001, todas as metas esta-
belecidas foram alcançadas. Conseguiu renovar o contrato da COOTES 
com 25% de aumento, além de adquirir os pagamentos atrasados refe-
rente a quatro meses de serviços prestados pela Cooperativa à população 
capixaba. Outra vitória de Solino foi o aumento do número de coopera-
dos, passando de 86 ortopedistas para 122.

No ano seguinte, em 2002, José Lorenzo Solino assumiu seu se-
gundo mandato. Dessa vez, ocupava o cargo de secretário Akel Nicolau 
Akel Júnior e, como tesoureiro, permaneceu Geraldo Lopes da Silveira. 
Era uma nova gestão e novos desafios. 

Era preciso renovar novamente o contrato com o governo. Após 
inúmeras reuniões com o novo governador Paulo Hartung e com o secre-
tário da Saúde Tadeu Marino, o contrato não foi renovado. Em agosto de 
2003, com João Felício Scárdua como novo secretário da Secreteria da 
Saúde (Sesa), uma nova rodada de negociações teve início. Novamente, 
Solino demonstrou ao Governo Estadual o quanto era importante para a 
saúde pública a renovação do contrato com a COOTES e com as demais 
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cooperativas de especialidades médicas do Espírito Santo. No entanto, 
esse grande embate com o governo só teve fim na gestão de Geraldo 
Lopes da Silveira, em 2004. José Lorenzo Solino, que era secretário de 
Silveira, pôde ver concretizada a tarefa pela qual tanto lutou. 

Outro feito de Solino foi a aproximação da COOTES  com a Sotes, 
iniciada em 2003, quando esta era presidida por Jorge Luiz Kriger. Da 
união de Solino e Kriger, formou-se um grupo de estudos, que também 
contava com a participação de Hélio Barroso dos Reis e Emídio Perim 
Júnior. Tal grupo se organizou para captar, em favor do Estado, um 
evento de nível nacional ligado à especialidade. O fruto de tantas reu-
niões e viagens para outros estados veio em 2005, quando conseguiram 
realizar o 37° CBOT, sediado em Aracruz. 

Na ocasião, o presidente da SBOT, Walter Manna Albertoni, junto 
com a Comissão Executiva da Nacional, indicou Hélio Barroso dos Reis 
para presidir o evento, que foi um marco para a ortopedia capixaba.

De 2004 a 2005 
 � Presidente: Geraldo Lopes da Silveira
 � Secretário: José Lorenzo Solino
 � Tesoureiro: Jorge Luiz Kriger

Geraldo Lopes da Silveira nasceu em 1950, na cidade de Miracema, 
Rio de Janeiro. Em junho de 1967, aos 16 anos, mudou-se para Vitória. 
Com grande determinação em ser um profissional de sucesso, graduou-se 
em Medicina, em 1977, pela Emescam de Vitória. Logo em seguida, fez 
residência médica em Ortopedia e Traumatologia no Hospital Benefi-
cência Portuguesa (Rio de Janeiro), nos anos de 1977 e 1978. Antes de 
findar o ano de 1978, partiu para a Inglaterra. Em Londres, estagiou no 
Royal National Orthopaedic Hospital e no The Hospital for Sick Chil-
dren. Logo depois, partiu para Edimburgo, na Escócia, e ficou até o final 
de 1979 estagiando no Princess Margareth Rose Orthopaedic Hospital e 
Royal Infirmary Hospital.

Em 2003, candidatou-se à presidência da COOTES, junto com 
José Lorenzo Solino e Jorge Luiz Kriger, em chapa única. Assumiu a 
gestão em 2004, com o objetivo de melhorar a remuneração dos coope-
rados e as condições de trabalho.
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Entre suas várias realizações frente à COOTES, destaca-se a cria-
ção do Serviço de Cirurgia da Mão do Hospital Estadual Antônio Be-
zerra de Farias, com ajuda de Alceuleir Cardoso de Souza e Alexandre 
Ruschi, presidente da Unimed Vitória. Na ocasião, conseguiu 16 postos 
de trabalho de 12 horas. 

Silveira também criou o Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves 
(Heimaba), com nove ortopedistas. Além disso, conseguiu mais quatro 
vagas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Na ocasião, o 
governador do Estado era Paulo Hartung, que tinha como secretário de 
Saúde do Estado Tadeu Marino e, posteriormente, João Felício Scárdua, 
que muito colaboraram para o reajuste dos honorários dos cooperados.

De 2006 a 2007 
 � Presidente: Atyla Quintaes Freitas Lima
 � Secretário: Carlos Alberto Cerqueira Carvalho
 � Tesoureiro: Antônio Tamanini

Ao fim da gestão de Geraldo Lopes da Silveira, em dezembro de 2005, 
seu secretário, Atyla Quintaes Freitas Lima, se candidatou à presidência 
da entidade com apoio de Cid Pereira de Moura Júnior, Dejair Xavier 
Cordeiro, João Batista Cardoso e Wilson Richa Barbosa. Além da chapa 
encabeçada por Atyla, nenhuma outra se inscreveu. Assim, ele foi decla-
rado vencedor da eleição e assumiu a presidência ao lado do tesoureiro 
Antônio Tamanini e do secretário Carlos Alberto Cerqueira Carvalho.

As principais metas da gestão de Atyla foram sanar as dívidas da 
COOTES, acabar com pagamentos em cheque aos cooperados e reins-
tituir o espírito associativista entre os ortopedistas.

“Quando assumimos a presidência, a COOTES se encontrava en-
fraquecida institucionalmente, com dívidas e dissidências. Daí, nos 
propusemos a reorganizá-la”, lembra Atyla. 

A gestão foi norteada pela reengenharia administrativa e financei-
ra, por meio da profissionalização e terceirização dos diversos serviços. 
Todas as dívidas com INSS, IRRF e PIS/COFINS foram regularizadas, 
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Atyla Quintaes Freitas Lima nasceu no dia 8 
de maio de 1948, em vila velha. Graduou-se 
em Medicina pela Emescam de vitória, em 
1976. Teve sua formação ortopédica no Ins-
tituto Capixaba de Ortopedia e Traumato-
logia (ICOT), de 1974 a 1977, e é especialista 
em administração hospitalar pela Fundação 
São Camilo (São Paulo). Foi chefe do Serviço 
de Perícia Médica da Prefeitura Municipal de 
vila velha e diretor clínico do Hospital Esta-
dual Antônio Bezerra de Farias (HEABF), de 
abril de 1983 a novembro de 2004.

foi mantida a regularidade da pró-rata do cooperado no primeiro dia 
útil do mês e todos os pagamentos passaram a ser feitos por meio ele-
trônico, trazendo segurança e transparência contábil.

De 2008 a 2010 
 � Presidente: Carlos Alberto Cerqueira Carvalho
 � Secretário: Atyla Quintaes Freitas Lima
 � Tesoureiro: Everaldo José Marchezini

Natural do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Cerqueira Carvalho nas-
ceu em 10 de agosto de 1946. Graduou-se em Medicina em 1973, na 
primeira turma da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Vitória (Emescam) e fez residência médica no Hospital 
Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, entre 1974 e 1975, quando 
também se especializou em Ortopedia e Traumatologia.

Sua atuação na COOTES começou em dezembro de 2005, quando 
Carvalho, junto com Atyla Quintaes Freitas Lima e Antônio Tamanini, 
formou uma chapa para concorrer à presidência da Cooperativa. Com 
a chapa eleita para o mandato de 2006/2008, ele assumiu o cargo de se-
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Natural do Rio de Janeiro, Carlos Alberto 
Cerqueira Carvalho nasceu em 10 de agosto 
de 1946. Graduou-se em Medicina no ano de 
1973, na primeira turma da Emescam de vitó-
ria, e fez residência médica no Hospital Mu-
nicipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, entre 
1974 e 1975, quando também se especializou 
em Ortopedia e Traumatologia.

cretário, enquanto Atyla Quintaes era o presidente e Antônio Tamanini, 
o tesoureiro. Essa gestão ficou caracterizada pela reorganização admi-
nistrativa e financeira implementada na Cooperativa, trabalho para o 
qual Carvalho se dedicou intensamente. 

Em 2007, com a intenção de dar continuidade ao trabalho realiza-
do na gestão anterior como secretário, Cerqueira decidiu candidatar-se 
novamente; desta vez, para presidente. Assim nascia a gestão 2008/2010 
da COOTES, cuja chapa era composta ainda por Atyla Quintaes Freitas 
Lima, como secretário, e Everaldo José Marchezini, como tesoureiro.

Além do trabalho de continuidade no setor administrativo e finan-
ceiro, Carvalho ainda obteve outra importante conquista: o aumento do 
número de vínculos com o Governo do Estado, conquistando mais dez 
vagas para serem ocupadas pelos cooperados. 

“Conversamos com o governo e mostramos a necessidade de mais 
ortopedistas trabalhando, sobretudo no Hospital Estadual Infantil e Ma-
ternidade Dr. Alzir Bernardino Alves, o Heimaba”, lembra.
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De 2010 a 2012 
 � Presidente: Hélio Barroso dos Reis
 � Secretário: Ruy Rocha Gusman
 � Tesoureiro: Alceuleir Cardoso de Souza

Hélio Barroso dos Reis é natural de Mimoso do Sul, no Espírito 
Santo. Nascido em 29 de novembro de 1952, graduou-se em Medicina 
pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória (Emescam), em 1977. Fez residência médica no Hospital da Po-
lícia Militar do Rio de Janeiro, sob a orientação de Francisco Silvestre 
Godinho, no ano de 1977, e, no período de 1978 a 1979, sob orientação 
de José Raul Chiconelli. Já em 1980, realizou a prova de especialização 
pela SBOT, alcançando, na época, a terceira maior nota do Brasil.

Com passagens por diversas entidades da área médica, como 
Ames, CRM-ES, AMB, SBOT e SBOT-ES, Instituto Elos da Saúde e 
Instituto Vida e Movimento, Hélio também foi presidente da COOTES 
entre os anos 2010/2012 e reeleito para a gestão de 2012/2014.

Quando assumiu o cargo em sua primeira gestão, seu principal 
desafio foi uma renegociação do contrato de prestação de serviços da 
cooperativa com o governo do Estado. Baseado em diversas reuniões 
com os cooperados, por meio de assembleias realizadas na sede da 
COOTES, ficaram evidenciadas as insatisfações referentes à remune-
ração e condições de trabalho. Sendo assim, a diretoria da cooperativa, 
juntamente com a sua assessoria jurídica, trabalhou arduamente para 
aumentar o número de vínculos, bem como o valor dos honorários 
pagos pelos serviços. 

Ao tratar com o governo, um dos argumentos utilizados na ne-
gociação foi o de que havia a necessidade de um terceiro ortopedista 
para completar a equipe, conferindo, assim, um melhor atendimento 
nos prontos-socorros. “Com apenas dois ortopedistas na equipe, caso 
haja necessidade de realizar uma cirurgia de emergência, os dois fi-
carão ocupados e não poderão prestar atendimento aos pacientes do 
pronto-socorro enquanto não concluírem a cirurgia”, contextualizava 
Barroso, lembrando que, por determinação do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), um médico nunca pode operar sozinho.

Outro argumento utilizado foi o de que a ortopedia respondia por 
cerca de 50% do atendimento dos prontos-socorros dos sete hospitais 
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Reunião com cooperados na sede da COOTES.

do Estado, que a COOTES atuava e ainda atua que são: Hospital Esta-
dual Infantil Nossa Senhora da Glória e Hospital Estadual São Lucas, 
em Vitória; Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias e Hospital 
Estadual e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha; Hos-
pital Estadual Dório Silva, na Serra; Hospital Estadual e Maternidade 
Sílvio Avidos, em Colatina; e Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut 
Silvares, em São Mateus.

Depois de meses discutindo os parâmetros técnicos e expondo to-
dos os seus argumentos, a Cooperativa conseguiu finalizar com suces-
so a negociação com o Governo do Estado. No dia 12 de julho de 2010, 
a COOTES arrematou o pregão eletrônico para contratação de presta-
ção de serviços médicos em traumato-ortopedia junto à Secretaria de 
Estado da Saúde do Espírito Santo.

Com isso, o número de vínculos saltou de 138 (número referente 
ao contrato antigo) para 163 e o valor pago por cada vínculo passou 
de R$ 6.658,60 para R$ 9.012,00. Traduzindo, houve um aumento de 
40% no número de vínculos e de 44,6% no valor do vínculo, enquanto 
a carga de trabalho foi reduzida em 28,6%. Foi, sem dúvida, um passo 
muito importante dado pela Cooperativa, cujo primeiro contrato assi-
nado com o Governo, em 1997, tinha apenas 67 vínculos.
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Outras conquistas da COOTES
Pagamento de taxa de administração e de interiorização além dos ga-
nhos do número de vínculos e ao valor pago pelo serviço, outra suges-
tão feita pela Cooperativa e acordada no novo contrato com o governo 
do Estado foi o pagamento, por parte do segundo, de um valor refe-
rente ao custo administrativo da COOTES, algo que nunca havia sido 
pago pelo governo em nenhum contrato anterior. Dessa vez, o Estado 
entendeu que o custo de fato existia e o fixou em 3%. Este benefício foi 
estendido a todas as cooperativas de especialidades médicas que pres-
tam serviços ao Governo Estadual.

Fora isso, a COOTES também obteve outra importante vitória: 
conseguiu negociar com o governo uma taxa de interiorização. Foi 
uma conquista e tanto, uma vez que, no interior, as especialidades de 
maior demanda e com mais médicos atuando são a ortopedia e a ci-
rurgia geral.

Assim, com uma taxa de 7% referente à interiorização, passou a 
ser possível remunerar melhor o ortopedista que se deslocava para dar 
plantão no interior. Além disso, a taxa permitiu melhor remuneração 
para os plantões dos sábados e dos domingos.

Colóquios no interior do Estado
Depois de finalizada a negociação com o governo estadual, a diretoria 
da COOTES esteve em Colatina e São Mateus para levar aos coope-
rados desses locais todas as informações referentes ao novo contrato 
fechado. A ocasião ainda serviu a dois propósitos. Em primeiro lugar, 
foram escolhidos, por votação, os coordenadores dos serviços de orto-
pedia dos hospitais. Além disso, os cooperados assistiram a palestras 
com o tema “Responsabilidade Civil do Médico”, ministrada pela as-
sessoria jurídica da COOTES, representada pelo advogado Alexandre 
de Lacerda Rossoni, com o intuito de deixar os ortopedistas mais cons-
cientes de seus direitos e deveres perante as leis do País.

Parceria na realização do 10º COTES
Essa gestão também foi a responsável pela importante parceria duran-
te a realização do 10º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Es-
pírito Santo (COTES), considerado o maior encontro da especialidade 
no Estado. O evento, organizado pela Sociedade Brasileira de Ortope-
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dia e Traumatologia – Regional Espírito Santo (SBOT-ES), aconteceu 
em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins (ES), entre os dias 30 de 
agosto e 2 de setembro. 

Com uma grande participação de ortopedistas e palestrantes ca-
pixabas e convidados especiais de outros estados, o 10º COTES foi um 
momento único de intensa discussão em torno dos temas principais: 

“Ortopedia pediátrica”, “Fratura no idoso”, “Politrauma” e “Osteoporo-
se”. Além do conteúdo científico, a COOTES também apoiou os even-
tos da programação social do congresso, como o Churrasco de Integra-
ção e o Show de Mágica e Humor com o especialista mineiro, Arnóbio 
Moreira Félix.

Colóquio com cooperados 
da COOTES em Colatina, 
em 5 de junho de 2010.

Colóquio com coopera-
dos da COOTES em São 
Mateus, em 6 de junho de 
2010.
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Atualização do Estatuto Social e do Regimento Interno
da Cooperativa
Fora da pasta de negociações com o governo, a COOTES também avan-
çou em outros pontos. O Estatuto Social da Cooperativa, por exemplo, 
foi modernizado, passando a ficar em conformidade com o Código de 
Processo Civil, o que já era para ter ocorrido em 2006, quando este últi-
mo sofreu algumas alterações. Além do Estatuto, o Regimento Interno 
também foi atualizado.

Fim da terceirização administrativa
Até a última gestão, a Cooperativa era administrada por uma empresa 
terceirizada. Em 2010, isso mudou e a COOTES passou a ser adminis-
trada por sua diretoria e seus colaboradores.

Inventário patrimonial, prontuário de funcionários e registro de 
processos. Depois de finalizada uma reforma na parte física da COO-
TES, foi iniciado um inventário de patrimônio dos bens da Cooperati-
va. Também foram produzidos dois prontuários, um dos cooperados e 
outro dos colaboradores, além de um registro para arquivar os proces-
sos administrativos referentes à Cooperativa.

Parceria com a OCB-ES
Outro fato que marcou a gestão de Hélio Barroso foi a aproximação 
com a Organização das Cooperativas Brasileiras � Regional Espírito 
Santo (OCB-ES). Tal aproximação rendeu, inclusive, sete cursos de in-
trodução ao cooperativismo, sendo quatro realizados no auditório da 
própria Cooperativa, e os outros nas cidades de Colatina e São Mateus, 
ambos no norte do Estado, além de Cachoeiro de Itapemirim, no sul 
capixaba. Esses encontros permitiram aos cooperados, colaboradores, 
parceiros e convidados da COOTES que aperfeiçoassem seus conheci-
mentos sobre o assunto.

Estudo para criação de novos serviços
Outro importante projeto desenvolvido durante a gestão de Hélio 
Barroso dos Reis foi a concepção das propostas de criação de novos 
serviços de ortopedia para o sistema de saúde pública do Governo do 
Estado  do Espírito Santo.
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A primeira proposta foi a criação do Serviço de Ortopedia e Trau-
matologia Pediátrica para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora 
da Glória (HEINSG), em Vitória, e para o Hospital Estadual Infantil e 
Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Heimaba), em Vila Velha. A 
segunda foi a criação do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hos-
pital Estadual Dra. Rita de Cássia, em Barra de São Francisco. Tam-
bém foram criados os projetos de implantação do Serviço de Ortopedia 
e Traumatologia para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do 
Imigrante, e para o Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves, em 
Baixo Guandu. Além disso, também foram apresentados projetos de 
Serviços de Oncologia Ortopédica, de Microcirurgia em Plexo Braquial 
e Nervos Periféricos, e ampliação do Serviço de Cirurgia de Mão para 
hospitais capixabas.

As propostas foram fruto de um complexo estudo que abordou a 
capacidade técnica e operacional dos hospitais, os investimentos ne-
cessários em instrumentação, instalações e em recursos humanos e os 
benefícios que seriam gerados para a população diretamente atendida 
e também para as populações de outros centros de referências, que 
seriam favorecidas com a diminuição do fluxo de pacientes, resultando 
em um atendimento de melhor qualidade para todos.

Os documentos foram entregues diretamente ao secretário Tadeu 
Marino, da Sesa, em janeiro de 2010. Os projetos permanecem em aná-
lise e se forem aprovados, eles beneficiarão pacientes de várias locali-
dades do Espírito Santo e de estados vizinhos. Em 2012, a COOTES 
apresentou outros dois projetos à Secretaria de Estado da Saúde: o 
de Serviço de Ortopedia e Traumatologia para o Hospital Estadual Dr. 
João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, e também o de Cirurgia de 
Mão.

Reformas estruturais da sede
Várias ações propiciaram uma ampla reforma estrutural na sede da 
COOTES. Os equipamentos de informática, como computadores e im-
pressoras, foram substituídos por modelos mais eficientes. Para se ade-
quar ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO) e à Norma Regulamentadora 17 (NR17), a COOTES contratou o 
médico Altamir José de Oliveira para fazer um estudo ergonométrico 
das estações de trabalho, o que resultou na aquisição de novos mobiliá-
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Edifício onde se localiza a 
sede da COOTES e da SBOT-
-ES, em vitória

Sala administrativa

Sala da diretoria
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Recepção

Auditório

rios, como cadeiras, mesas e bancadas, todos observando as referên-
cias ergonômicas do estudo. Com isso, a COOTES se tornou uma das 
primeiras cooperativas de especialidade médica a se adequar à NR 17, 
ao PCMSO e ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Além dos móveis para a área de trabalho, foram adquiridos novos 
mobiliários para a cozinha e a recepção. O auditório também passou 
por uma reestruturação em relação ao mobiliário e à parte elétrica.

Lançamento eletrônico da produção médica
Para proporcionar aos cooperados mais agilidade, segurança e redução 
de custos operacionais no preenchimento dos procedimentos realiza-
dos nos serviços, a gestão de Hélio Barroso trabalhou na implantação 
de um programa eletrônico de lançamento de produção médica nos 
hospitais onde atua. O Sistema “MV”, como ficou conhecido o pro-
grama, além de armazenar todos os procedimentos realizados pelos 
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ortopedistas durante os atendimentos, também é capaz de reconhecer 
e converter, para um mesmo banco de dados, tanto códigos da Classi-
ficação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) 
quanto do sistema utilizado pelo SUS, que são diferentes, mas referem-

-se a um mesmo processo médico. O novo programa gerou economia 
– em razão da redução da compra de Boletins de Atendimento de Ur-
gência (BAU), em papel –, possibilitou criar um banco de dados online, 
além de ser adaptável a outras especialidades.

Compra de veículo próprio
Com a compra de um veículo próprio da Cooperativa, em 2011, a COO-
TES ganhou mobilidade e agilidade, pois foi possível acelerar a capta-
ção e a entrega dos documentos necessários ao bom funcionamento da 
entidade. O veículo passou a ser um capital imobilizado da Coopera-
tiva e continua a gerar economia, pois sem ele seria necessário alugar 
automóveis para a realização dos serviços da COOTES ou viagens para 
reuniões com os cooperados fora da Grande Vitória.

Plano estratégico de comunicação
Ciente de que a comunicação vem assumindo uma importância cada 
vez maior na formulação de estratégias das organizações, a diretoria 
da COOTES encomendou um plano estratégico de comunicação que 
pudesse identificar suas necessidades e oportunidades, com o intuito 
de estreitar o relacionamento com os cooperados, os tomadores de ser-
viço e a sociedade.

Como resultado, foram desenvolvidas várias ferramentas e ações 
comunicacionais, como o site institucional da COOTES e os informati-
vos enviados por e-mail aos cooperados e instituições parceiras. Outro 
mecanismo de comunicação inaugurado pela gestão de Hélio Barroso 
foi a edição da Revista COOTES. Publicação de periodicidade anual, 
a revista - que já teve duas edições lançadas - cumpre a proposta de 
passar a limpo todas as conquistas, investimentos e realizações admi-
nistrativas e sociais da entidade.

Além dos meios de comunicação interna e externa, a imagem da 
cooperativa foi modernizada por meio de um novo logotipo, nova am-
bientação de suas dependências, nova papelaria institucional, entre ou-
tras ações, a fim de reforçar a percepção de valores, das qualidades e da 
importância que a entidade tem para os seus diversos públicos.
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Durante o mandato da primeira gestão de Hélio Barroso dos Reis um veículo zero 
quilômetro foi adquirido e integrado ao patrimônio da COOTES.

O logotipo da COOTES foi modernizado, bem como toda a sua identidade visual, 
que incluiu ambientação, sinalização e nova papelaria.
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Ao longo das duas gestões de Hélio, vários projetos de sugestão de implantação 
de novos serviços de ortopedia/traumatologia nos hospitais públicos estaduais 
foram desenvolvidos.

Além da implantação do primeiro site da entidade e também de informativos ele-
trônicos semanais, Hélio lançou a Revista COOTES, uma publicação anual com 
informações acerca de tudo que foi realizado em cada ano de mandato.
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A sociedAde

Segundo os estatutos de todas as seções regionais da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), bem como o seu próprio, 
a razão de existir desse tipo de associação pode ser dividida em cinco 
principais finalidades:

 � congregar os médicos dessa especialidade e prestigiar esse ramo 
da medicina, defendendo os legítimos direitos dos que o exercem;

 � representar e apresentar sugestões aos poderes públicos, privados e 
filantrópicos, cooperando também com outras instituições congêne-
res para a solução de questões profissionais, sociais e educacionais;

 � promover a responsabilidade na formação de especialistas, bem 
como prover condições para atualização permanente sob a forma 
de ensino, pesquisa, educação continuada, desenvolvimento cultu-
ral e defesa profissional;

 � congregar os especialistas em Ortopedia e suas entidades repre-
sentativas com o objetivo de representação e defesa, de modo geral, 
nos terrenos científico, ético, social, econômico, cultural, de con-
sumo, cidadania, saúde, educação e meio ambiente;

 � contribuir para a elaboração e consecução da política de saúde pú-
blica e o aperfeiçoamento do sistema médico assistencial público 
e privado.

Como se vê, esse tipo de associação tem profunda relação com 
a formação dos profissionais que a compõem, tendo reflexo direto na 
qualidade dos serviços de saúde prestados à população. É um trabalho 
de extrema importância não apenas para ortopedistas e traumatolo-
gistas, mas também para seus pacientes, que passam a gozar de um 
atendimento mais qualificado e cada vez mais preciso.

Assim, deu-se a formação daquilo que viria a se tornar a Socieda-
de Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito Santo 
(SBOT-ES). Um projeto que nasceu com um grupo pequeno de orto-
pedistas, liderados por Alzir Bernardino Alves, Paulo Diniz de Oliveira 
Santos e Pedro Nelson Pretti, na década de 1970, quando as condições 
de trabalho dos ortopedistas eram outras e o número desses profissio-
nais atuando no Estado era muito diferente do quadro atual. Mesmo 
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assim, em meio a condições tão distintas das atuais, o projeto era tão 
louvável quanto ousado.

Foi com ousadia e muita disposição que a história da SBOT-ES 
(na época, chamada de Sociedade de Ortopedistas e Traumatologistas 
do Espírito Santo – Sotes1) teve início. Dado o primeiro passo, foram 
décadas de trabalho, dedicação e empenho para fazer valer aquelas 
cinco finalidades de uma Sociedade. Muitas dificuldades e obstáculos 
foram encontrados no caminho, mas tais empecilhos sempre foram 
prontamente enfrentados por médicos que, cada qual ao seu modo, es-
creveram importantes capítulos da história da ortopedia capixaba: a 
história da SBOT-ES.

Década de 1970 – o projeto de Alzir Bernardino Alves,
Paulo Diniz de Oliveira Santos e Pedro Nelson Pretti

Como acontece com qualquer outra atividade profissional, após dados 
os primeiros passos para a introdução da ortopedia no Espírito Santo, 
chegava a hora de caminhar no sentido do aperfeiçoamento e da espe-
cialização da profissão no Estado. Para tanto, era preciso pensar em 
uma maneira de unir todos os ortopedistas daquela época em torno 
das questões de interesse da categoria, fossem elas de cunho profissio-
nal, científico ou social. Ficava evidente a necessidade de criação de 
uma sociedade de ortopedia para o Estado, a qual começou a ser sana-
da na década de 1970. Assim, é desse período que datam as primeiras 
tentativas de criar uma associação para unir esses profissionais.

“Naquela época, a gente ia participar de congressos nacionais e 
via que todos os outros Estados tinham representatividade; só a gente 
não”, lembra Pedro Nelson Pretti. Diante desse quadro, um grupo de 
ortopedistas decidiu que era hora de organizar uma entidade que pu-
desse representar a ortopedia capixaba. Eram eles: Alzir Bernardino 
Alves, Arthur Cândido de Almeida Santos, Eli Brotto Pires, Jair Sim-
mer, Laugeci dos Santos Costa, Luiz Carlos Campinhos, Paulo Diniz de 
Oliveira Santos, Pedro Nelson Pretti, Roberto Farias Scampini, Wilson 
Richa e Zoel Correia da Fonseca. Depois de muito discutir o assunto, 

1 A sigla SBOT-ES passou a ser adotada a partir de 2007.
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reunido na Associação Médica do Espírito Santo (Ames), no dia 29 de 
julho de 1972, esse grupo de médicos visionários criou a seção regional 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (que, na época, 
recebeu o nome de Sotes, mas que, mais tarde, passou a ser chamada 
de SBOT-ES).

Na ocasião, Paulo Diniz foi eleito o primeiro presidente da So-
ciedade, tendo como vice Alzir Bernardino Alves, que, um ano depois, 
deveria assumir como presidente. Na escala programada, Alzir seria 
sucedido por Pedro Nelson Pretti, porém, as posses de Alzir e de Pretti 
não se concretizaram. Naquele tempo, a Ortopedia vivia uma realidade 
diferente da atual, e isso foi determinante para que alguns planos não 
se realizassem e para que a gestão dos três primeiros presidentes da 
Sotes não alcançasse o sucesso almejado por eles.

Pretti lembra que a vida profissional era muito agitada e faltava 
tempo para as atividades da Sociedade. “Eu, por exemplo, trabalhava 
sozinho na Santa Casa. Era uma loucura”, recorda. O médico lembra, 
inclusive, que, como não tinha telefone na época, era muito comum 
estar em casa com a família no fim de semana e ser surpreendido por 
uma ambulância chegando com um pedido de socorro, para que ele 
fosse atender alguém no hospital.

Contudo, o trabalho de fundação da Sotes de forma alguma foi 
em vão. Nas palavras de Pedro Nelson Pretti, “foi uma semente plan-
tada”. Uma semente que, aos poucos, foi se desenvolvendo e logo se 
transformou em uma grande árvore com diversas ramificações e co-
berta de frutos, os quais começaram a ser colhidos na gestão de Luiz 
Carlos Oliveira Campinhos, descrita com mais detalhes a seguir.

De 1986 a 1987

 � Presidente: Luiz Carlos Oliveira Campinhos
 � Vice-presidente: Carlos Alberto Cerqueira de Carvalho

Na época em que ainda era um graduando, foi um dos poucos a 
ingressar no curso de Medicina determinado a se especializar em Orto-
pedia e Traumatologia. Segundo depoimento de colegas, essa escolha 
teria sido influenciada pelo fato de ele próprio ter sido uma das vítimas 
de uma endemia de poliomielite que assolou o País na primeira metade 
do século XX e deixou muitas marcas em jovens da sua geração.



71

Antes de concluir o curso de Medicina na Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), em 1969, foi estagiário de Pedro Nelson Pretti,  
acompanhando-o em diversas atividades no Hospital das Clínicas. 
Mais tarde, em 1970, iniciou sua especialização em Ortopedia e Trau-
matologia na Irmandade Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janei-
ro, vindo a concluí-la dois anos depois. Uma vez aprovado no exame 
para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia 
(TEOT), em Belo Horizonte, retornou a Vitória no início de 1973.

Na capital capixaba, trabalhou na Clínica Ortopédica Praia do 
Canto, no Hospital São José e no Serviço de Ortopedia e Traumato-
logia do Hospital Santa Rita de Cássia, além de ter sido professor da 
disciplina de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da 
Ufes. Na universidade, seguiu carreira docente na companhia de Paulo 
Diniz de Oliveira Santos e Pedro Nelson Pretti, de 1973 a 1993.

Durante esse tempo, também esteve à frente da Sotes, assumindo 
a entidade depois de anos de estagnação que se seguiram aos primeiros 
passos dados por Alzir Bernardino, Paulo Diniz de Oliveira Santos e 
Pedro Nelson Pretti. Na época, as dificuldades enfrentadas por Campi-
nhos não eram muito diferentes daquelas que marcaram as gestões de 
seus antecessores. Por isso, sua gestão ficou concentrada muito mais 
nas tentativas de união dos ortopedistas locais que em qualquer outra 
atividade.

Luiz Carlos Oliveira Campinhos era na-
tural de Bananal, interior de São Pau-
lo, e mudou-se para vitória no início da 
década de 1960. Nascido em 30 de abril 
de 1943, veio a falecer precocemente em 
1993. Antes disso, porém, construiu uma 
história muito bonita na Ortopedia, prin-
cipalmente durante o tempo em que es-
teve no Espírito Santo.
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Mesmo em uma reduzida comunidade de ortopedistas, conseguiu 
promover a I Jornada Capixaba de Ortopedia e Traumatologia, no Ho-
tel Senac Ilha do Boi, que teve como convidado Paulo César Schott, 
ortopedista carioca e professor da Universidade Federal Fluminense 
(UFF).

De 1988 a 1990

 � Presidente: Roberto Casotti Lora
 � Vice-presidente: Mahir Costa Filho
 � Primeiro Secretário: Jair Simmer
 � Primeiro Tesoureiro: Geraldo Lopes Silveira

Foi incentivado por Luiz Carlos Campinhos a se tornar o novo 
presidente da Sociedade. Aceitando o desafio, Lora foi presidente de 
1988 a 1990. Nessa época, a Sociedade ainda engatinhava e as ações 
eram fundamentalmente voltadas para a confraternização dos ortope-
distas locais.

“Os ortopedistas eram poucos, os serviços muito espalhados e 
não havia muito diálogo entre os médicos. Com isso, nós detectamos 
que o problema era a falta de união entre os ortopedistas. E se o pro-
blema era desunião, optamos por concentrar esforços nessa questão”, 
recorda Lora.

Para isso, algumas reuniões foram realizadas em um espaço cedi-
do por Mahir Costa Filho na Clínica de Traumato-Ortopedia (CTO), de 
sua propriedade, localizada em Bento Ferreira, Vitória. Lá, os médicos 
discutiam alguns casos clínicos, radiografias e outros temas.

Para se ter uma ideia do quanto a Sotes ainda era incipiente, a 
entidade nem possuía regulamentação estatutária.

“Deixamos essa tarefa para as próximas diretorias, pois priori-
závamos primeiro buscar a união entre os colegas da especialidade, 
tentando um convívio mais harmonioso, pois havia um clima provin-
ciano de disputa que interferia no crescimento da Sociedade”, lembra 
Lora.
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Como não existia estatuto próprio, as decisões da Sociedade eram 
tomadas baseadas no estatuto da SBOT. No entanto, a atuação da gestão 
de 1988 a 1990 não se resumiu apenas ao campo de confraternização 
entre os ortopedistas. Mais que isso, deu um enorme passo naquilo que é 
o pilar de uma sociedade de ortopedia: a área de eventos científicos. Isso 
porque Lora, juntamente com seu vice-presidente, seu secretário e seu 
tesoureiro, realizou o primeiro congresso da especialidade no Estado.

O I Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo 
(COTES) ocorreu no Centro de Convenções do Hotel Porto do Sol, em 
Vitória, nos dias 9 e 10 de junho de 1989, com a participação de Marco 
Martins Amatuzzi, de São Paulo, José Sérgio Franco, do Rio de Ja-
neiro, e Romeu Krause, de Pernambuco. Além disso, o evento contou 
com a presença de 70 ortopedistas vindos também de estados vizinhos. 
O congresso foi um marco para as atividades científicas da ortopedia 
capixaba e serviu, posteriormente, de inspiração para a realização de 
eventos similares.

Roberto Casotti Lora nasceu em 30 de março 
de 1953, na cidade de vitória, filho de Ruy Lora 
e Maria José Casotti Lora. Ingressou no curso 
de Medicina da Escola Superior de Ciên cias da 
Santa Casa de Misericórdia (Emescam) em 1971, 
graduou-se em 1976 e concluiu a residência mé-
dica em Ortopedia e Traumatologia no Hospital 
Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro em 
dezembro de 1978. Fez pós-graduação em Or-
topedia Infantil no Instituto Ortopédico Rizzoli, 
em Bologna, na Itália, em 1986, e em Cirurgia do 
Pé no Hospital São João de Deus, em Barcelona, 
na Espanha, em 1987. Hoje, é membro titular da 
SBOT, da Sociedade Latino-americana de Orto-
pedia e Traumatologia (SLAOT), da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica 
(SBOP) e da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), 
além de ocupar o cargo de diretor-geral da Clínica Orthos.
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De 1991 a 1992

 � Presidente: José Fernando Duarte

Do pai, que foi praticante de remo na juventude e ocupou cargos 
como dirigente esportivo em vários clubes capixabas, Duarte herdou a 
paixão pelo esporte, sempre presente em sua vida e decisiva para a es-
colha da carreira. “Vi na Medicina a oportunidade de trabalhar na área 
esportiva e homenagear meu grande incentivador, meu pai”, confessa. Fo-
ram esses fortes laços com o esporte que levaram Duarte, assim como o 
pai, a passar pelos principais clubes capixabas, como Vitória Futebol Clu-
be, Rio Branco Atlético Clube, Associação Desportiva Ferroviária Vale do 
Rio Doce, Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, Clube de Regatas 
Saldanha da Gama e várias federações capixabas ligadas ao desporto.

À frente da Sotes, enfrentou uma série de dificuldades, sobretudo 
por conta do período político pelo qual o Brasil passava. Basta lembrar 
que seu mandato coincidiu com as crises financeiras verificadas no 
governo Fernando Collor, com o congelamento de salários e preços e 

Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo, em 1989. Luiz Mo-
randi, Júlio Moulin, Paulo Moulin, Roberto Casotti Lora, Saint Clair Ottoni e Tar-
ciso Favaro.
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o confisco de poupanças. Como era de se esperar, a crise financeira 
vivida nacionalmente também teve seus reflexos dentro da Sociedade:

“Com toda a crise, não tínhamos praticamente nenhum patro-
cínio externo de laboratórios ou empresas. Foi uma época extrema-
mente difícil”, lembra Duarte.

Por causa da falta de parceiros econômicos, a Sotes não conse-
guiu realizar nenhum evento científico de grande representatividade.

“Até realizamos alguns eventos, mas nada comparado ao que te-
mos hoje. Não tivemos nenhuma jornada ou congresso de fato. Ape-
nas reuniões só com os ortopedistas da casa para discutir casos clíni-
cos, entre outros assuntos”, recorda Duarte.

Nessas ocasiões, as reuniões eram realizadas na sede da Ames e 
voltadas exclusivamente para os ortopedistas do Espírito Santo, sem a 
mínima possibilidade de trazer convidados de outros estados. Assim, 
Duarte realizou, com muita dificuldade, apenas uma singela jornada, 
conseguindo agregar a participação dos poucos associados da época.

José Fernando Duarte é natural de vitória 
e nasceu em 15 de novembro de 1949. Estu-
dou Medicina na Ufes, de 1969 a 1974, e fez 
residência médica em Ortopedia e Trauma-
tologia na Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro, entre os anos de 1975 e 1976.
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Não bastasse o empecilho ocasionado pelas dificuldades financei-
ras, a gestão de Duarte ainda enfrentou outro problema: a falta de um 
espírito associativo entre os profissionais da classe.

“O Espírito Santo, naquela época, não tinha 20 ortopedistas 
atuan tes e a rotina estressante de trabalho que essas pessoas enfren-
tavam fazia com que não houvesse uma preocupação maior com a 
organização da Sociedade. Em resumo, era um estado provinciano e 
a Sotes sofria as consequências disso”, diagnostica Duarte.

Tudo isso serviu de lição às gestões que sucederam a de 1991/1992, 
pois permitiu que os ortopedistas percebessem a importância da viabi-
lidade econômica para as atividades de uma Sociedade de Ortopedia.

“A partir daí, foi possível ver a importância da relação com a 
indústria, seja ela farmacêutica ou hospitalar. É por isso que hoje, 
quando o presidente da SBOT-ES organiza um evento, ele conta com 
o apoio de laboratórios, distribuidores, indústrias farmacêutica, en-
tre outros”, comenta Duarte.

De 1993 a 1994

 � Presidente: Eduardo Bertachi Uvo
 � Vice-presidente: Marcelo Tannus Viana
 � Primeiro Secretário: Dejair Xavier Cordeiro
 � Primeiro Tesoureiro: Júlio Claider Gamaro de Moura

Com passagem pela Sotes, de 1993 a 1994, Uvo teve seu nome marca-
do na história da ortopedia capixaba, quando ajudou a organizar, em 1994, 
a Cooperativa dos Ortopedistas do Espírito Santo (COOTES). Enquanto 
na Cooperativa iniciou as lutas pela melhoria das condições de trabalho 
dos ortopedistas, na Sociedade, por sua vez, não mediu esforços para rea-
lizar eventos que promovessem a atualização científica dos associados.

Quando Uvo assumiu a Sotes a estrutura era precária. Não havia 
equipamentos suficientes e o espaço físico não contava sequer com uma 
sala em que pudessem ser realizadas as reuniões com os associados. No 
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Paulista, natural de Garça, Eduardo Bertachi 
Uvo chegou ao Espírito Santo em 1988. Espe-
cializado em Oncologia Ortopédica, veio para 
o Estado a convite de Abrantes Araújo Silva 
para criar um serviço de Ortopedia e Trauma-
tologia no Hospital Santa Mônica, em vila ve-
lha. Mais tarde, foi convidado por Luiz Carlos 
Campinhos para integrar a equipe ortopédica 
do Hospital Santa Rita e atuar como oncolo-
gista ortopédico.

campo dos eventos científicos, área de grande importância para uma 
sociedade de ortopedia, também existia muito pouco, segundo Uvo.

“Desde que cheguei ao Estado, em 1988, tirando o congresso rea-
lizado na gestão do Roberto Casotti Lora, não tinha acontecido pra-
ticamente nada em termos de eventos científicos, até a realização da 
primeira jornada de minha gestão”, lembra.

Tal evento era a I Jornada de Atualização no Tratamento Cirúrgico 
das Fraturas, realizada de 16 a 18 de abril, no auditório do Hospital 
Santa Mônica. Como convidados, vieram Sérgio Franco e Karlos Mes-
quita (ortopedistas capixabas que atuam no Rio de Janeiro), além de 
Taruo Yoneda, da Santa Casa de São Paulo. “Foi uma grandiosa jor-
nada e que contou com a presença maciça de vários ortopedistas do 
Estado”, recorda Uvo, com orgulho.

Uvo também organizou outro evento parecido mais tarde. Em 
1994, era a vez da I Jornada de Atualização de Tumores Ósseos. Ocorri-
do no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, o evento teve a participação 
de Pedro Péricles Ribeiro Batista, um renomado especialista no assun-
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to que, atualmente, é professor da Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo.

Com esses dois eventos, a gestão de Uvo pôde dar continuidade 
ao trabalho que começou a ser feito na gestão de Roberto Casotti Lora, 
dando gás às atividades científicas da entidade.

De 1995 a 1996

 � Presidente: Geraldo Lopes da Silveira
 � Vice-presidente: Jorgean Greco Gonçalves
 � Primeiro Secretário: Jorge Luiz Kriger
 � Primeiro Tesoureiro: Roberto Casotti Lora

De 1997 a 1998

 � Presidente: Geraldo Lopes da Silveira
 � Vice-presidente: José Fernando Duarte
 � Primeiro Secretário: Jefferson Soares Leal
 � Primeiro Tesoureiro: Patrick Mario Calmon Holliday Filho

O médico fluminense Geraldo Lopes da Silveira mudou-se para 
Vitória em 1967, quando tinha apenas 16 anos. Desde então, assumiu o 
Espírito Santo como sua terra, graduando-se em Medicina pela Emes-
cam e participando de vários capítulos da história da ortopedia capi-
xaba, destacando-se a presidência da Sotes em dois mandatos, 1995 a 
1996 e 1997 a 1998, além da presidência da COOTES em 2004-2005.

Geraldo Silveira também assumiu o cargo de conselheiro no 
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) por dois 
mandatos (de 1998 a 2003 e de 2003 a 2008). Nesta entidade, teve a 
oportunidade de desenvolver um trabalho intenso, contribuindo signi-
ficativamente para o advento da nova sede.

Especificamente sobre a Sotes, Silveira assumiu um desafio. Se-
gundo ele, no início da década de 1990, durante um encontro de mé-
dicos, o presidente da SBOT na época, José Laredo Filho, o abordou 
e disse que o único estado que não tinha uma regional organizada era 
o Espírito Santo. Mais que isso, Laredo disse que, se o problema não 
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fosse resolvido, iria colocar a regional Espírito Santo subordinada à 
de Minas Gerais. “Eu achei que aquilo não seria interessante pra gente  
e, ao voltar ao Espírito Santo, resolvi que era hora de mudar algumas 
coisas”, recorda Silveira.

“Nesse processo, eu acredito que fui muito feliz, porque consegui 
deixar a Sociedade do jeito que o Dr. José Laredo Filho gostaria que 
fosse. Inclusive, ele elogiava muito o nosso trabalho”.

Na sua gestão foram realizados dois grandes eventos científicos no 
Estado: o I e o II Congressos de Ortopedia e Traumatologia da Região 
Sudeste. O I Congresso foi realizado no Hotel Maimbá, em Guarapa-
ri, com participação expressiva dos ortopedistas capixabas e de vários 
ortopedistas de renome nacional. O II Congresso foi realizado no Hotel 
Parthenon Pasárgada em Vila Velha, sendo também um grande sucesso.

Posteriormente, em maio de 1995, Geraldo também presidiu, em 
Vitória, o XII Congresso Brasileiro e Jornada Internacional de Medici-
na do Esporte, realizado no Alice Vitória Hotel.

O médico fluminense Geraldo Lopes da Sil-
veira mudou-se para vitória em 1967, quando 
tinha apenas 16 anos. Desde então, assumiu o 
Espírito Santo como sua casa, graduando-se 
em Medicina pela Emescam, e participando de 
vários capítulos da história da ortopedia capi-
xaba, começando por sua gestão na Sotes em 
dois mandatos e passando pela presidência da 
COOTES, em 2004 e 2005.
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No período de suas gestões na Sotes, atuou com Jorge Kriger, que 
presidia a COOTES na regularização documental da cooperativa dos 
ortopedistas, que em janeiro de 1997, iniciou a prestação de serviços 
ao governo do Espírito Santo nos Hospitais São Lucas, Dório Silva, 
Infantil Nossa Senhora da Glória, Antônio Bezerra de Farias e Rober-
to Arnizaut Silvares. Para que os ortopedistas pudessem atuar como 
cooperados, não podiam ter nenhuma vinculação com o Estado, o que 
motivou a demissão dos ortopedistas de seus empregos, fato que pro-
vocou muitas discussões e dúvidas. Geraldo orgulha-se de ter sido um 
dos primeiros a pedir demissão dos vínculos de servidor do Instituto 
Estadual de Saúde Pública (Iesp).

O sucesso financeiro dos eventos científicos, especialmente do II 
Congresso, possibilitou a compra de uma sala no Edifício Arábica. A 
COOTES, sob a gestão de Jorge Kriger, comprou a sala ao lado, forta-
lecendo a parceria das Entidades, que funcionam neste local até hoje.

Outro fato relevante em sua gestão foi a revisão do Estatuto da 
Sociedade, que estava ultrapassado. Ciente da necessidade de revisá-lo, 
em conformidade com a legislação vigente, Geraldo promoveu uma 
atualização significativa do documento.

O terceiro da esquerda para a direita Dr. Geraldo Lopes da Silveira na abertura do 
xII Congresso Brasileiro e Jornada Internacional de Medicina do Esporte, realiza-
do no Alice vitória Hotel - vitória/ES, no dias 3 a 6 de maio de 1995.
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Foi nesse momento que o nome Sotes deixou de existir e a Insti-
tuição passou a se chamar Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – Regional Espírito Santo (SBOT-ES).

Por tudo isso, Silveira avalia que a sua passagem pela SBOT-ES 
foi extremamente positiva para todos. Segundo ele, foi mais um passo 
dado no sentido de elevar o nível de qualificação dos profissionais e de 
dar mais representatividade à ortopedia capixaba no cenário nacional.

De 1999 a 2000

 � Presidente: Hélio Barroso dos Reis
 � Vice-presidente: José Eduardo Grandi Ribeiro Filho
 � Primeiro Secretário: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Primeiro Tesoureiro: Carlos Alberto Cerqueira de Carvalho

Com uma vida marcada pela dedicação às atividades políticas de 
sua classe, Hélio Barroso dos Reis sempre procurou contribuir com a 
ortopedia do Espírito Santo e do Brasil, seja na presidência da SBOT-ES, 
da COOTES (ver item COOTES, no capítulo Rumo à Vitória da Orto-
pedia), da Ames ou participando de qualquer uma das várias entidades 
em que atuou e ainda atua. Além das entidades citadas, Hélio também 
foi diretor primeiro tesoureiro da SBOT (2007) e segundo vice-presi-
dente da Associação Médica Brasileira (AMB) (2005 a 2008). Na AMB, 
foi diretor cultural (2008 a 2011). No Conselho Regional de Medicina 
do Espírito Santo (CRM-ES), foi membro da Câmara Técnica de Orto-
pedia entre 2007 e 2008. Em 2009, tornou-se conselheiro do CRM-ES, 
cargo em que permanecerá até 2013.

Um de seus maiores feitos foi presidir o 37º Congresso Brasileiro 
de Ortopedia e Traumatologia (CBOT) (ver item O sonho que virou 
realidade, no capítulo Rumo à Vitória da Ortopedia), em 2005, con-
siderado o maior evento médico já promovido no Espírito Santo. O 
evento foi realizado no Complexo Turístico do Serviço Social do Co-
mércio (Sesc) de Praia Formosa, em Aracruz, e envolveu cerca de 7 mil 
pessoas, entre congressistas e familiares, expositores, funcionários do 
Sesc, bombeiros, policiais, entre outros. Na ocasião, o momento mais 
marcante ocorreu durante a cerimônia de abertura, quando o cantor 
Roberto Carlos prestou uma homenagem a Donato D’Ângelo, seu mé-
dico ortopedista.



82

Natural de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, 
Hélio Barroso dos Reis nasceu em 29 de no-
vembro de 1952 e graduou-se em Medicina 
pela Emescam em 16 de dezembro de 1977. 
Fez internato no ano de 1977 e residência mé-
dica nos anos de 1978 e 1979, em Ortopedia e 
Traumatologia, no Hospital da Polícia Militar 
do Rio de Janeiro. Em 1980, foi aprovado no 
exame do TEOT, obtendo a terceira coloca-
ção. No ano de 1986, partiu para a Inglaterra 
e estagiou no Hospital For Sick Children e no 
Royal National Orthopaedic Hospital, perío-
do em que se tornou Overseas Fellow da British 

Ortopaedic Association (BOA). Mais tarde, em 2005, filiou-se à American Acade-
my of Orthopaedic Surgeons (AAOS).

Em 2005, Hélio foi presidente da Ames e fez um grande esforço 
para divulgar as possibilidades de sediar importantes eventos ortopé-
dicos no Espírito Santo. Tais eventos, aliás, começaram a ser captados 
bem antes, em 2001, quando ele ainda era vice-presidente da Ames. Na-
quele ano, sua gestão conseguiu que Vitória sediasse o VII Congresso 
Brasileiro de Trauma Ortopédico (CBTO) e o V Congresso Internacio-
nal de Osteoporose e Metabolismo Mineral.

Falando especificamente da Sotes, atual SBOT-ES, a gestão de Hé-
lio conseguiu obter uma grande conquista: a aquisição da sala 1.016, 
no décimo andar do Edifício Arábica, e de uma garagem com recursos 
próprios. A COOTES, na gestão de Jorge Luiz Kriger, comprou a sala 
1.014. A união das salas adquiridas permitiu a construção do atual au-
ditório Dr. Pedro Nelson Pretti.

Além disso, a gestão de 1999 também conseguiu estreitar relacio-
namentos com a Ames, por meio da entidade Ames Eventos. Com tal 
relação, a entidade passou a organizar e apoiar a vinda de importantes 
congressos nacionais e a realização de jornadas, encontros e cursos 
da especialidade. Exemplo disso foi o Atendimento Padronizado em 
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III Congresso de Ortopedia e Traumatologia da Região Sudeste. Na foto, Jarbas 
Silva, Mercedes Dalla Bernardina, Elizabeth Chiconelli e José Raul Chiconelli.

Bernardo Garcia Barroso, Hélio Barroso dos Reis, Elizabeth Chiconelli, Denise 
Ferreira Garcia, José Raul Chiconelli e Francisco Silvestre Godinho.



84

Denise Ferreira Garcia, Hélio Barroso dos Reis, Severino Dantas Filho, Geraldo 
Lopes da Silveira, Analúcia Bernadina Silva da Silveira, Bruno Garcia Barroso, 
Marisa Gonçalves Leal e José Leal.

Traumato-ortopedia (APTO), uma parceria que contribuiu para a di-
vulgação da ortopedia dentro do Estado e para o fortalecimento da 
especialidade no cenário nacional, sobretudo diante da SBOT nacional. 
Outro importante evento organizado em Vitória foi o III Congresso de 
Ortopedia e Traumatologia da Região Sudeste, ocasião em que o médi-
co José Raul Chiconelli, do Hospital da Polícia Militar (HPM), no Rio 
de Janeiro, foi homenageado.

De 2001 a 2002

 � Presidente: Jorge Luiz Kriger
 � Vice-presidente: Carlos Alberto Cerqueira de Carvalho
 � Primeiro Secretário: Everaldo José Marchezini
 � Primeiro Tesoureiro: Antônio Carlos Monteiro Braconi
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De 2003 a 2004

 � Presidente: Jorge Luiz Kriger
 � Vice-presidente: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Primeiro Secretário: Clark Masakazu Yazaki
 � Primeiro Tesoureiro: Newton Moreira Miceno Filho

O principal compromisso da chapa de Kriger, quando assumiu a 
presidência da Sociedade, em 2001, era o de aumentar as atividades 
científicas e buscar recursos para promover eventos de relevância na-
cional. Nesse sentido, pode-se dizer que foi muito feliz, pois conseguiu 
realizar uma série de eventos.

No Centro de Convenções de Vitória, foi realizado o V Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo (COTES), junto com o 
VII CBTO, presidido por Hélio Barroso dos Reis.

Já em 2002, foi a vez da sexta edição do COTES, dessa vez com 
o V Congresso Internacional de Osteoporose e Metabolismo Mineral, 
presidido por Sergio Ragi Eis.

Em 2003, depois de disputa acirrada com Bahia e Distrito Federal, 
o Espírito Santo foi escolhido para sediar o XI Congresso Brasileiro 
de Medicina e Cirurgia do Pé, o III Congresso Latino-americano e o 
II Pan-americano de Medicina e Cirurgia do Pé, que foi presidido por 
Roberto Casotti Lora.

Finalmente, no último ano de seu mandato, em 2004, a gestão de 
Kriger realizou o VII COTES e, mais tarde, contribuiu para a realiza-
ção de dois grandes eventos no Espírito Santo: o 37º CBOT e o VII Con-
gresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica (CBOP), sempre primando 
pela qualidade, marca registrada dos eventos que organizou.

“A gente se esforçava para proporcionar aos nossos convidados 
as melhores condições possíveis. Isso incluía o melhor hotel, os me-
lhores restaurantes, tudo do bom e do melhor para que a pessoa saís-
se daqui com a melhor impressão possível”, enfatiza Kriger.

Mesmo depois do final de seu mandato, Kriger não deixou de con-
tribuir com a SBOT-ES. No 37º CBOT, realizado em 2005, já na gestão 
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de José Lorenzo Solino, ele ocupou os cargos de vice-presidente e te-
soureiro do Congresso.

No último ano de sua gestão, Kriger também promoveu uma revi-
são do Estatuto da SBOT-ES, que tornou a administração da entidade 
similar à da SBOT. Com isso, o mandato da diretoria passou a ser de 
um ano apenas e a eleição para o próximo presidente era realizada 
com dois anos de antecedência. Sendo assim, a SBOT-ES sempre tinha 
os dois próximos presidentes que assumiriam a entidade já definidos. 
Eles passaram a ocupar o cargo de primeiro vice-presidente e de segun-
do vice-presidente, respectivamente.

“Fizemos essa mudança pra que houvesse uma participação 
maior dos ortopedistas na Sociedade, uma rotatividade maior. Na 
prática, os presidentes eleitos passaram a ficar dois anos participan-
do indiretamente com os mandatos de segundo vice-presidente, de-
pois como primeiro vice-presidente e, finalmente, um ano como pre-
sidente. A intenção foi proporcionar mais tempo para, obviamente, 
planejar melhor as ações da gestão”, explicou Jorge Luiz Kriger.

Com passagem pelas principais entidades de 
classe da medicina e da ortopedia regional e 
nacional, Jorge Luiz Kriger é um capixaba que 
conhece como ninguém a SBOT-ES. Ele, que já 
foi presidente da COOTES, também é membro 
titular da SBOT, da SBOP, da ABTPé e da As-
sociação Brasileira de Ortopedia e Oncologia 
(ABOO). Atualmente é diretor de Informática 
do CRM-ES e coordenador da residência de Or-
topedia e Traumatologia do vitória Apart Hos-
pital. Sempre preocupado com a qualificação 
profissional e científica de seus colegas, teve 
uma importante participação na SBOT-ES.
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Abertura do 5o Congresso Internacional de Osteoporose e Metabolismo Mineral.

xI Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Pé. Na foto, Fernando Pereira 
Fonseca, Roberto Casotti Lora, Lelo Coimbra e Jorge Luiz Kriger.
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2005

 � Presidente: José Lorenzo Solino
 � Primeiro Vice-presidente: Akel Nicolau Akel Júnior
 � Segundo Vice-presidente: Clark Masakazu Yazaki
 � Primeiro Secretário: Marcelo Nogueira Silva
 � Primeiro Tesoureiro: Eduardo Hosken Pombo

À frente da SBOT-ES, sua gestão foi marcada pelas lutas para fa-
zer acontecer o 37º CBOT (ver item O sonho que virou realidade, no 
capítulo Rumo à Vitória da Ortopedia).

“Todos os nossos esforços, em 2005, foram voltados para uma 
única atividade científica, mas uma atividade científica de uma repre-
sentatividade muito maior, pois estamos falando de um Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia”, explica Solino.

Esse evento, aliás, foi um marco na história da ortopedia capixaba 
e começou a ser planejado muito antes de 2005. Solino lembra bem 
como tudo começou:

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, José 
Lorenzo Solino formou-se, em 1986, na 
Emescam e fez residência no Hospital Mu-
nicipal Miguel Couto, de 1987 a 1989. Sem-
pre muito ligado à capital capixaba, em fe-
vereiro de 1990, retornou a vitória e, desde 
então, nunca mais saiu. Solino, que hoje 
atende no Centro Médico Bento Ferreira, 
também é professor-assistente de Ortope-
dia na Ufes desde 1991.
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“Num evento em São Paulo, nós chegamos à conclusão de que já 
era hora de o Espírito Santo sediar um congresso brasileiro. A partir 
disso, começamos uma série de reuniões e viagens. Viajamos o Brasil 
todo dando palestras sobre cooperativas, pois tínhamos um conheci-
mento muito bom a respeito desse assunto. Com isso, passamos a ser 
conhecidos no país e ganhamos mais notoriedade”, recorda o médico.

Nessa época, ao lado de Solino estavam Emídio Perim Júnior, Ge-
raldo Lopes Silveira, Hélio Barroso dos Reis e Jorge Luiz Kriger. Foram 
três anos de trabalho árduo para viabilizar a realização do 37º CBOT no 
Espírito Santo, mas todos os esforços, segundo Solino, valeram a pena.

“Aquele nosso grupo fez história. Foi uma realização de uma di-
mensão incalculável e que rendeu muitos bons frutos, a começar pelo 
caixa significativo que foi deixado para a gestão seguinte. Tudo por 
conta dos lucros provenientes do evento”, comenta Solino.

2006

 � Presidente: Akel Nicolau Akel Júnior
 � Primeiro Vice-presidente: Clark Masakazu Yazaki
 � Segundo Vice-presidente: Anderson De Nadai
 � Primeiro Secretário: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Primeiro Tesoureiro: Marcelo Giovanini Martins

Ao chegar em Vitória em 1993, Akel iniciou suas atividades profis-
sionais nos Hospitais Santa Mônica e São Lucas. Em 2001, começou 
a atuar no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória , como 
médico diarista e responsável técnico pelo Centro de Referência em 
osteo genesis imperfecta . Na capital capixaba, Akel também atuou no 
campo científico e universitário. Foi orientador da Liga de Ortopedia e 
Traumatologia da Emescam de 2006 a 2007 e teve uma passagem pela 
docência no período de 2008 a 2009.

Além de tudo isso, Akel também tem no currículo importantes pas-
sagens pela SBOT-ES. Ao dar início à sua gestão, a Sociedade contava 
com 127 membros associados e passava por um momento delicado.
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“Quando assumi, não havia mais aquela harmonia entre os orto-
pedistas, característica das gestões anteriores. Tudo isso por conta de 
uma mudança administrativa ocorrida na COOTES”, comenta Akel. 

Por causa disso, a Cooperativa diminuiu a ajuda financeira que 
dava à Sociedade. Assim, sua gestão foi marcada por um trabalho con-
ciliador e agregador dentro da classe ortopédica, o que permitiu uma 
união mais forte dos ortopedistas no Estado.

Pensando no interior do Espírito Santo e nos profissionais que lá 
trabalhavam, Akel realizou a I Jornada Sul Capixaba de Ortopedia no 
auditório da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim,  
no sul do Estado. O evento teve a participação de mais de 60 ortope-
distas da capital, que foram em uma caravana de Vitória, além dos 
profissionais de Guaçuí, Venda Nova do Imigrante e Castelo. Foi um 
dos maiores eventos da ortopedia no interior do Estado.

No dia 23 de setembro de 2006, Akel promoveu a Jornada Capi-
xaba de Trauma Ortopédico, trazendo José Sérgio Franco e Paulo Bar-
bosa, ambos do Rio de Janeiro. A ocasião, inclusive, teve um episódio 
marcante: na mesma data, era comemorado o Dia do Ortopedista e, 

Akel Nicolau Akel Júnior formou-se em Medici-
na, no ano de 1987, pela Universidade Federal 
do Amazonas. Fez residência médica em Or-
topedia e Traumatologia, entre 1988 e 1989, no 
Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, e, em 
1990, fez o terceiro ano de residência no Hos-
pital Ortopédico, em Belo Horizonte. Em 1991, 
retornou ao Sarah Kubitschek para se especia-
lizar em Ortopedia Pediátrica e lá ficou até ju-
nho de 1993, quando se mudou para o Espírito 
Santo.
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por isso, aproveitou-se a oportunidade para homenagear Pedro Nelson 
Pretti pelos 40 anos dedicados à ortopedia. Para a homenagem, esta-
vam presentes sua esposa, seus filhos, seus genros, suas noras e seus 
netos. Um de seus filhos não pôde comparecer, pois estava em missão 
diplomática na Irlanda. Mesmo assim, fez-se presente por meio de um 
comovente depoimento em um documentário produzido pela organi-
zação do evento. “Todos que estavam no salão se emocionaram. Foi um 
momento inesquecível”, lembra Akel.

A gestão de Akel também participou da Comissão Organizadora 
do XII Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica, realizado no Cen-
tro de Convenções de Vitória, de 12 a 16 de junho de 2006, com a pre-
sença de renomados convidados internacionais. Vieram a Vitória Er-
nesto Ippolito, da Itália; Jiril Chomiak, da Checoslováquia; Juan Couto, 
da Argentina; e Perry Schoenecker, dos Estados Unidos.

2007

 � Presidente: Clark Masakazu Yazaki
 � Primeiro Vice-presidente: Anderson De Nadai
 � Segundo Vice-presidente: João Carlos de Medeiros Teixeira
 � Primeiro Secretário: Carlos Alberto Cerqueira Carvalho
 � Primeiro Tesoureiro: Tarciso Favaro

Filho de imigrantes japoneses, Clark Masakazu Yazaki nasceu em 
São Paulo e passou boa parte de sua infância na cidade de São Bernardo  
do Campo, onde habilitou-se como Técnico em Mecânica. Chegou a 
trabalhar durante um ano como projetista na Engenharia de Produção 
da Volkswagen Caminhões, mas decidiu cursar Medicina, segundo ele, 

“mais por curiosidade que por vocação”. Em 1990, já estava formado e, 
em 1994, obteve o título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia.

Clark Yazaki iniciou na SBOT-ES como representante da entidade 
para assuntos da Revista Brasileira de Ortopedia da SBOT, entre 1999 
e 2002. Ocupou os cargos de primeiro secretário, em 2003; segundo 
vice-presidente, em 2004; primeiro vice-presidente, em 2005; e, em 31 
de janeiro de 2007, assumiu a presidência da entidade, data em que 
inaugurou a nova sede da SBOT-ES e da COOTES, criando a galeria de 
fotos dos presidentes de ambas as instituições.
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Sua gestão caracterizou-se pelo dinamismo e ficou marcada por in-
tensas atividades científicas, administrativas, institucionais, sociais e des-
portivas. Foram fundamentais para nortear as ações de Yazaki as reuniões 
de planejamento estratégico implantadas por Marcos Esner Musafir, en-
tão presidente da SBOT, para formular o Plano Diretor da entidade.

Estimulado pelo anseio de perpetuar o conhecimento adquirido 
na SBOT, Yazaki também realizou o planejamento estratégico e um 
media training (treinamento para lidar com a imprensa) para a regio-
nal, atividades que contaram com a participação de Márcio Paiva, ad-
ministrador da SBOT. 

Inspiradas na estrutura da SBOT nacional, foram criadas várias 
comissões na regional espírito-santense: Comissão de Estatutos e Re-
gimentos; Comissão de Publicação, Divulgação e Marketing; Comis-
são de Tecnologia da Informação; Comissão de Campanhas Públicas e 
Ações Sociais; Comissão de Ex-presidentes. 

Durante a gestão de Yazaki, redigiu-se o regimento interno da 
SBOT-ES e realizou-se a revisão de seu estatuto social de acordo com 
o novo Código Civil, regularizando-o junto aos órgãos de registro pú-
blico. Foram criados um informativo em meio eletrônico e o portal da 

Clark Yazaki iniciou na SBOT-ES como re-
presentante da entidade para assuntos da 
Revista Brasileira de Ortopedia da SBOT, 
entre 1999 e 2002. Ocupou os cargos de pri-
meiro secretário, em 2003; segundo vice-
-presidente, em 2004; primeiro vice-presi-
dente, em 2005; e, em 31 de janeiro de 2007, 
assumiu a presidência da entidade.
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SBOT-ES, essenciais para prover a integração e a comunicação entre a 
diretoria e seus associados. Desde então, tais recursos têm contribuído 
para manter a comunidade atualizada sobre os diversos eventos, deci-
sões e realizações da entidade.

A gestão de 2007 ficou marcada por uma série de cinco jornadas, 
um programa em traumato-ortopedia e um workshop de osteossíntese 
AO, eventos de grande relevância para a atualização do profissional 
da área. Foi inaugurado o Auditório Dr. Pedro Nelson Pretti, em 19 
de setembro de 2007, em um evento que contou com a presença do 
homenageado. 

Para fortalecer as atividades desportivas, foi promovido o I Tor-
neio de Tênis da SBOT-ES, no Hotel Senac Ilha do Boi. O campeão 
e vice-campeão, na categoria individual, foram Anderson De Nadai e 
Adriano de Souza, respectivamente; na categoria duplas, ganharam 
Anderson De Nadai e Mauro S. Moraes, e, em segundo, Adelmo Rezen-
de Ferreira da Costa e seu filho Gabriel Fragoso. O evento arrecadou 
dezenas de cestas básicas, que foram doadas no I Colóquio de Ética 
e Dignidade Médica da SBOT-ES, realizado no Dia do Ortopedista, à 
Associação Amigos da Criança (pertencente à Pastoral da Criança). Na 
ocasião, também estavam presentes o presidente da SBOT, Marcos 
Musafir, e o diretor primeiro tesoureiro, Hélio Barroso dos Reis.

Yazaki participou de reuniões com representantes do governo do 
Estado do Espírito Santo para discutir: a campanha da criança protegi-
da no carro; a formulação de um projeto de lei estadual para a regula-
mentação da profissão de técnico em imobilização ortopédica; e o sur-
to de micobactéria não tuberculosa após procedimentos videoscópicos.

Com o intuito de preservar a dignidade profissional, foram pa-
dronizados, nesse período, os procedimentos videoartroscópicos de 
ombro, cotovelo e joelho, pela maioria dos planos e seguros de saúde, 
conforme a complexidade e de acordo com a Lista de Procedimentos 
aprovada na reunião da Câmara Técnica da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) e da AMB. O 
movimento foi protocolado no Ministério Público Estadual do Espí-
rito Santo, no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, nas 
Comissões de Ética dos hospitais privados e filantrópicos e na Ames, 
como medida para legitimar e resguardar os associados de qualquer 
represália legal.
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2008

 � Presidente: Anderson De Nadai
 � Primeiro Vice-presidente: João Carlos de Medeiros Teixeira
 � Segundo Vice-presidente: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Primeiro Secretário: Adelmo Rezende Ferreira da Costa
 � Primeiro Tesoureiro: Ronaldo Roncetti

Anderson De Nadai nasceu em 31 de julho de 1970, em Colatina. 
Passou a sua infância e adolescência em Linhares, até se mudar para 
Vitória para estudar medicina na Ufes. Finalizou a graduação em 1995 
e um ano depois foi para São Paulo fazer residência médica na Uni-
camp durante quatro anos. O retorno a Vitória aconteceu no início de 
2001, e em 2006 foi eleito 2º vice-presidente da SBOT-ES, sendo em-
possado presidente em 2008.

Ao longo de 2008, os esforços da SBOT-ES foram concentrados na 
organização de jornadas, seminários, congressos, workshops e cursos 
que proporcionaram, aos associados, o que havia de mais atual em 
estudos e práticas ortopédicas.

O VIII Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo, 
realizado de 3 a 5 de julho nos auditórios do Hotel Radisson, merece 
destaque. O evento contou com a presença de mais de 200 pessoas e 
teve como foco a discussão em torno do trauma ortopédico. Marcado 
pela diversidade, o congresso teve a participação de ortopedistas de 
quatro estados e um ilustre convidado da Colômbia. Do Rio de Janei-
ro, além do professor do Departamento de Ortopedia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), José Sérgio Franco, veio também o 
chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia (INTO), João Matheus Guimarães; da 
Bahia, veio o consultor de radiologia do Image Memorial, João Luiz 
Fernandes; de São Paulo, o coordenador do curso de metodologia da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), João Carlos Belloti; de 
Curitiba, o ortopedista do Hospital Cajuru, Ricardo Falavinha; e, da 
Colômbia, o professor Jaime Quintero. Além disso, foram realizadas, 
na gestão de Anderson de Nadai, quatro jornadas e três workshops de 
Técnicas Cirúrgicas AO.
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Outro campo que avançou significativamente em 2008 foi a comu-
nicação da Sociedade. Ciente do poder e da necessidade de se comuni-
car com seus associados e com o público externo, a gestão de Nadai 
passou a enfatizar mais a atualização do portal institucional da Socie-
dade. Além disso, foram lançadas duas novas ferramentas: o serviço de 
newsletter SBOT-ES (enviado periodicamente aos e-mails dos ortope-
distas) e um informativo SBOT-ES.

O site institucional tornou-se um importante veículo de comuni-
cação entre a Sociedade, os associados e o público em geral. Além das 
seções com informações fixas, como histórico, estatuto e comissões, o 
portal passou a ter áreas que exigiam constante atualização. Exemplo 
disso foram as seções “Agenda de eventos”, “Notícias” e “Publicações”, 
que disponibilizaram aos leitores do site muitas novidades ligadas à 
especialidade.

Para os médicos que ainda não faziam parte da SBOT-ES, foi cria-
da a seção “Filie-se”, um canal para garantir agilidade no processo de 
entrada na Sociedade. Outro importante serviço que passou a benefi-
ciar tanto o associado quanto a população em geral foi o Banco de Or-
topedistas. Nele, por meio de um simples clique, é possível encontrar o 

O médico Anderson De Nadai nasceu em 31 
de julho de 1970, em Colatina. Passou sua 
infância e adolescência em Linhares, até 
mudar-se para vitória, para estudar Medi-
cina na Ufes. Finalizou a graduação em 1995 
e, um ano depois, foi para São Paulo fazer 
residência médica na Universidade Estadu-
al de Campinas (Unicamp) durante quatro 
anos. O retorno a vitória aconteceu no início 
de 2001 e, em 2006, foi eleito segundo vice-
-presidente da SBOT-ES, sendo empossado 
presidente em 2008.
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nome e o endereço de cada especialista cadastrado na SBOT-ES. Já o 
serviço de newsletter da SBOT-ES passou a permitir que os associados 
recebessem, diretamente em seu endereço de e-mail, as notícias e os 
eventos divulgados no site, bem como portarias internas.

Considerado uma das principais realizações da gestão 2008, o 
informativo SBOT-ES foi produzido no formato de revista impressa. 
Com periodicidade trimestral, a publicação levava aos ortopedistas re-
portagens, entrevistas, dicas de saúde, eventos e artigos científicos li-
gados à área. Além disso, era distribuída gratuitamente à comunidade 
médica, às regionais da SBOT e a cursos de residência em Ortopedia 
e Traumatologia ao redor do país. O periódico era desenvolvido com a 
participação dos especialistas da Sociedade, que compartilhavam do 
propósito de difundir informações sobre assuntos ligados à sua área 
de atuação.

2009

 � Presidente: João Carlos de Medeiros Teixeira
 � Primeiro Vice-presidente: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Segundo Vice-presidente: Adelmo Rezende Ferreira da Costa
 � Primeiro Secretário: Thanguy Gomes Friço
 � Primeiro Tesoureiro: Antônio Tamanini

Durante sua gestão, em 2009, com o intuito de levar aos asso-
ciados o que havia de mais atual em estudos e práticas ortopédicas, 
a SBOT-ES trabalhou com afinco na organização de jornadas, cursos, 
workshops e no maior evento da ortopedia estadual: o IX Congresso de 
Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo. Ao todo, foram quatro 
jornadas, três cursos, um congresso e um workshop.

Sem dúvida, o grande destaque dos eventos científicos foi o IX 
Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo, realizado 
entre os dias 30 de julho e 1o de agosto de 2009, no Hotel Radisson. 
Para discutir os diversos tipos de fraturas e seus métodos de tratamen-
to, vieram ao Espírito Santo especialistas paulistas e cariocas que pu-
deram trocar muitas experiências com os médicos capixabas. Na lista 
de convidados, estavam José Sérgio Franco, professor do Departamento 
de Ortopedia da UFRJ; João Carlos Belloti, coordenador do curso de 
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metodologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Kodi Ko-
jima, chefe do Grupo de Trauma e Ortopedia da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo; Vicenzo Giordano, do Hospital 
Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro; Tito Rocha, do Hospital 
Traumato Ortopedia (HTO), do Rio de Janeiro; e José Sérgio Soares 
Hungria Neto, da Santa Casa de São Paulo.

Na gestão de Medeiros, a Regional Espírito Santo também traba-
lhou, em conjunto com a SBOT, na Campanha de Redução de Risco 
no Trânsito, que aconteceu em Vitória, no mês de junho. Enquanto 
faixas alertavam para o risco de se pegar carona com quem ingeriu 
bebidas alcoólicas, promotoras distribuíam brindes e uma cartilha de-
senvolvida em conjunto pela SBOT e pelo Ministério da Saúde com 
informações sobre o perigo de dirigir após o uso de bebidas alcoólicas 
ou drogas e sobre as consequências no caso de descumprimento da Lei.

Dando prosseguimento ao trabalho intenso voltado à área de co-
municação da Sociedade, iniciado na gestão anterior, a gestão de 2009 

O fluminense João Carlos de Medeiros Tei-
xeira nasceu em 29 de abril de 1962, na cidade 
de Macaé, no Rio de Janeiro. Em 1982, iniciou 
o curso de Medicina na Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora, onde se formou em 1988. 
Mais tarde, de 1989 a 1992, fez residência 
médica na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). Em 1994, Teixeira se mudou 
para vitória, onde hoje é professor da Ufes, e 
atua no Hospital Universitário Cassiano An-
tônio de Moraes (Hucam), no vitória Apart 
Hospital, no Hospital Estadual Central, no 

Cias Unimed e no Hospital São Lucas. Na capital capixaba, também fez parte do 
grupo de ortopedistas que teve a oportunidade de estar à frente da SBOT-ES.
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promoveu uma reformulação do site da entidade, mas manteve o ser-
viço de newsletter e o informativo SBOT-ES, com o mesmo padrão de 
produção e a mesma periodicidade.

No que se refere à reformulação do site, a inserção de novos con-
teúdos, a realocação de outros e um novo layout deram à página uma 
cara nova. Na tela inicial, foi criado um novo canal para aproximar 
ainda mais os associados da Sociedade. Era a seção “Fale com o pre-
sidente”, por meio da qual o associado poderia falar diretamente com 
o presidente da SBOT-ES, enviando perguntas, sugestões, críticas ou 
elogios. Outra novidade foi a seção “Galeria de fotos”, um subitem do 
menu “Eventos”, onde era possível conferir as imagens dos principais 
eventos promovidos pela Sociedade.

O informativo SBOT-ES manteve uma regularidade de publicação 
impecável. Foram quatro novas edições em 2009 (os números 4, 5, 6 
e 7), repletas de entrevistas, reportagens, artigos científicos, dicas de 
saúde, guia de eventos, entre outros. Com um trabalho de apuração 
criterioso, o periódico levou aos seus leitores informações precisas e 
atualizadas sobre todo o universo da ortopedia estadual.

2010

 � Presidente: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Primeiro Vice-presidente: Adelmo Rezende Ferreira da Costa
 � Segundo Vice-presidente: Marcelo Rezende da Silva
 � Primeiro Secretário: Carlos Henrique Oliveira de Carvalho
 � Primeiro Tesoureiro: Ruy Rocha Gusman

Alceuleir Cardoso de Souza nasceu em Barra de São Francisco, no 
Espírito Santo, em 8 de maio de 1966. Formou-se em medicina no ano 
de 1991 e fez residência médica em São Paulo de 1992 a 1995.

Em sua passagem pela SBOT-ES, Alceulir encontrou uma série 
de dificuldades administrativas que demandaram muitos esforços da 
diretoria. Mesmo assim, o ano de 2010 foi marcado por importantes 
conquistas, sendo a primeira delas a realização do curso de Recicla-
gem e Preparação para o exame do Título de Especialista em Ortopedia 
e Traumatologia (TEOT). Coordenado por Nelson Elias e Rodrigo Re-
sende e realizado a cada 15 dias, o curso foi um sucesso e contribuiu 
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não só para a formação daqueles que se preparavam para o exame do 
TEOT, mas também para aqueles que participaram das aulas apenas 
com o intuito de se atualizar.

A gestão 2010 também conseguiu realizar três jornadas e um im-
portante curso: o AO Trauma – princípios do tratamento cirúrgico das 
fraturas, ocorrido entre os dias 8 e 10 de julho. Considerado um dos 
mais importantes cursos de tratamento cirúrgico de fraturas do mun-
do, o AO Trauma foi realizado no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, 
e contou com 11 módulos com aulas teóricas e práticas sobre técnicas 
de tratamentos das mais variadas formas de lesões, planejamento pré-

-operatório, discussão de casos, apresentação e classificação de mate-
riais, entre outros.

Ministrado pelos Cursos AO Brasil, o evento contou também com 
renomados professores de três estados brasileiros. De São Paulo, vie-
ram os professores William Dias Belangero e Pedro Tucci; do Rio de 
Janeiro, Vicenzo Giordano e Pedro Labronici; e, do Espírito Santo, os 
professores Nelson Elias e José Eduardo Grandi Ribeiro Filho.

Além da contribuição para o fortalecimento da área científica da 
Sociedade, a gestão de 2010 também teve papel de destaque na defesa 

Alceuleir Cardoso de Souza nasceu em Barra
de São Francisco, no Espírito Santo, em 8 de 
maio de 1966. Formou-se em Medicina na Uni-
versidade Federal do Espírito Santo, no ano de 
1991 e fez residência médica em São Paulo de 
1992 a 1995.
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dos direitos dos médicos ortopedistas. Nesse sentido, a principal ação 
foi a realização de um fórum sobre defesa profissional, ocorrido na 
celebração do Dia do Ortopedista. Na ocasião, vários ortopedistas do 
Estado reuniram-se no cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória, para 
comemorar a data especial e aproveitar para debater temas de interes-
se da classe. Além dos ortopedistas, também participaram desse debate 
os planos de saúde Unimed e São Bernardo Saúde, representados por 
Márcio Oliveira Almeida e Walter Dalla Bernardina, respectivamente; 
a AMB, por Hélio Barroso dos Reis; o CRM-ES, por Jorge Luiz Kriger; 
a Ames, representada por Antônio Carlos Paula de Resende; e o Minis-
tério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), pelo procurador-

-geral de Justiça Alexandre José Guimarães.
Pelo caráter que adquiriu, o evento foi considerado uma exten-

são do I Fórum Nacional de Defesa Profissional, que, na época, esta-
va sendo realizado em todos os estados pelas regionais da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). O principal objetivo 
do debate foi discutir temas importantes para a classe médica, como 
melhoria dos honorários, aspectos gerais da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) e da Terminologia 
Unificada em Saúde Suplementar (Tuss), além das responsabilidades 
da Agência Nacional de Saúde (ANS) na regulamentação dos contratos 
com as prestadoras.

“No final das contas, o evento foi muito proveitoso, porque a gen-
te viu que há um caminho pra trilhar. Quem esteve lá percebeu que 
a união dos ortopedistas é fundamental para conquistar melhorias 
para todos. Precisamos que os ortopedistas participem das atividades 
da Sociedade. As pessoas precisam pensar no coletivo e não no indi-
vidual”, completa.

Para Alceuleir, outra importante conquista para a ortopedia capi-
xaba obtida com apoio da SBOT-ES foi a renovação do contrato cele-
brado entre a COOTES e o Governo do Estado.

“Passamos a ter 163 vínculos com o Estado, o que é uma marca 
histórica. A Sociedade esteve sempre ao lado da Cooperativa nessa luta; 
por isso, nos sentimos orgulhosos dessa vitória”, comemora Cardoso.
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Além de todos esses aspectos, a SBOT-ES, em 2010, também teve 
parte de seu estatuto reestruturado, o que alterou a duração do manda-
to do presidente da entidade. O mandato, que até então era de um ano, 
passou para dois anos. A regularização bancária da Sociedade e o es-
treitamento de laços com os parceiros institucionais também entraram 
na lista de feitos da gestão de Alceuleir. Do mesmo modo, outra ação 
iniciada foi a contratação de uma empresa para fazer a organização 
documental da SBOT-ES. Por fim, foram realizados alguns ajustes no 
site institucional e houve uma mudança no formato do informativo 
SBOT-ES, que passou a ser disponibilizado apenas em meio eletrônico, 
dentro do próprio site. 

“Isso nos permitiu uma boa economia, pois o custo de impressão 
de um informativo desses é muito alto”, justifica Cardoso.

Como se vê, no ano de 2010, a administração da SBOT-ES foi 
focada na resolução de temas fundamentais para o futuro da entidade. 

“Em resumo, nossos esforços se concentraram mais na parte 
estrutural, de organizar a estrutura da Sociedade para as próximas 
gestões”, comenta Alceuleir.

2011

 � Presidente: Adelmo Rezende Ferreira da Costa
 � Primeiro Vice-presidente: Marcelo Rezende da Silva
 � Primeiro Secretário: Marcelo dos Santos Costa
 � Segundo Secretário: Danilo Lobo
 � Primeiro Tesoureiro: Miguel Saad Meirelles
 � Segundo Tesoureiro: Gláucio Beninca Coelho

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Adelmo Rezende Fer-
reira da Costa formou-se em 1992 pela Faculdade de Ciências Médi-
cas Doutor José Antônio Garcia Coutinho, na cidade mineira de Pouso 
Alegre.  No mesmo ano, mudou-se para São Paulo e iniciou residência 
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no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital do Servidor Pú-
blico Estadual até 1995. Ao término do curso, e após ser aprovado no 
exame que concede o TEOT, Adelmo ainda permaneceu no hospital 
até o final de 1996 para fazer outras especializações em joelho, ombro 
e cotovelo. Finalizado as especializações, Adelmo – que já era casado 
com uma capixaba – mudou-se para o Espírito Santo e criou raízes 
definitivas no Estado ao entrar para a Cooperativa dos Ortopedistas e 
Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES) e filiar-se à 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito 
Santo (SBOT-ES).

Como membro de uma entidade de classe, sua primeira experiên-
cia na parte administrativa aconteceu em 2008 quando foi nomeado 
Primeiro Tesoureiro da SBOT-ES, na gestão do presidente Anderson 
De Nadai, seguido dos cargos de Segundo e Primeiro Vice-presidente 
(2009 e 2010, respectivamente). Em 2011, chegou à presidência da So-
ciedade.

A gestão de Adelmo teve destaque pelas ações voltadas para cons-
cientizar os capixabas a respeito dos perigos do trânsito. A primeira 

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Adelmo Rezende Ferreira da Costa for-
mou-se em 1992 pela Faculdade de Ciên-
cias Médicas Doutor José Antônio Garcia 
Coutinho, na cidade mineira de Pouso 
Alegre. No mesmo ano, mudou-se para 
São Paulo e iniciou residência no Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospi-
tal do Servidor Público Estadual até 1995.
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delas foi a campanha “Carnaval Sem Traumas”, idealizada pela Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e reeditada pela 
SBOT-ES em Vitória para alertar os foliões sobre os cuidados a serem 
tomados nas estradas durante o feriado prolongado.

Outra ação foi a campanha “Criança Segura no Trânsito”, que 
informou a milhares de motoristas a forma correta de se transportar 
crianças pequenas nos veículos. A ação foi tão bem avaliada, tanto pela 
população quanto pelas entidades ligadas ao setor, que se tornou uma 
oportunidade de estreitar a parceria com o Detran|ES, culminando no 
apoio da Sociedade à Semana Nacional do Trânsito, realizada pelo ór-
gão do Estado naquele ano.

Uma preocupação de Adelmo foi a de fortalecer os mecanismos 
de comunicação com os associados, e uma das primeiras atitudes foi 
retornar com a versão impressa do Informativo SBOT-ES, publicando 
três edições da revista ao longo de sua gestão. Também foi enviado, 
eletronicamente, um total de 60 news com informações pertinentes à 
classe, além das constantes atualizações do site institucional.

Com o propósito de oferecer oportunidades de atualização pro-
fissional para os ortopedistas capixabas, foram realizadas duas jorna-
das científicas no ano de 2011. A primeira abordou o tema “Fraturas 
e Tratamentos em Membros Inferiores” e contou com a participação 
do especialista Fabrício Fagagnolo, professor da Universidade de São 
Paulo (USP) – Campus de Ribeirão Preto. Já a segunda jornada, para 
complementar a primeira, discutiu o mesmo assunto, porém com o 
foco em “Membros Superiores”.

E por falar em especialistas de outros estados, a gestão de Rezen-
de trouxe a Vitória Valter Pena, renomado professor e Doutor em Me-
dicina pela Freie Universität Berlin  para ministrar uma palestra sobre 
o tema “Tumores Ósseos e Partes Moles”. 

Preocupado com a formação dos futuros ortopedistas e trauma-
tologistas, Adelmo manteve o curso TEOT, voltado especialmente para 
residentes de hospitais capixabas e médicos que desejam obter o título 
de especialista. Como resultado das 13 aulas ministradas ao longo de 
sua gestão e do empenho desses estudantes, o Estado teve todos os 
quatro candidatos inscritos aprovados no teste.



105

“Este saldo mostra que o curso foi muito bem aceito e cumpriu 
com a função para o qual foi criado. Afinal, quanto melhor os resi-
dentes forem preparados para o exame TEOT, melhor a ortopedia 
capixaba será representada”, afirmou Adelmo.

Por fim, na gestão de Adelmo também aconteceram eventos 
para proporcionar o bem-estar e a confraternização entre os associa-
dos, como a tradicional Festa do Dia do Ortopedista, sempre realizada 
com a essencial parceria da COOTES. Além da festa, a Sociedade pro-
moveu o primeiro Torneio de Futebol oficial da SBOT-ES, voltado para 
os amantes do esporte, e o II Torneio de Tênis SBOT-ES, entretenimen-
to que, inclusive, é hobbie de Adelmo. 

2012

 � Presidente: Marcelo Rezende da Silva
 � Primeiro Vice-presidente: Thanguy Gomes Friço
 � Primeiro Secretário: Sérgio Ragi Eis
 � Segundo Secretário: José Carlos Xavier do Vale
 � Primeiro Tesoureiro: Valbert de Moraes Pereira
 � Segundo Tesoureiro: Francisley Gomes Barradas

Marcelo Rezende da Silva nasceu na capital do Rio de Janeiro, 
formou-se em 1996 pela Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 
cursou residência em Ortopedia e Traumatologia, de 1997 a 2000, no 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio Janeiro. Em 2001, pres-
tou exame para o Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia 
e foi aprovado.

Na “cidade maravilhosa”, Marcelo trabalhou no departamento 
médico de dois times de futebol: o Olaria Atlético Clube, de 1994 a 
1996, e o Clube de Regatas do Flamengo, de 1997 a 2003. Não por aca-
so, foi durante o trabalho com a equipe do Olaria, quando ainda era 
um estagiário acadêmico, que Marcelo optou por especializar-se em 
ortopedia e traumatologia.

Em 2003, recém-casado e decidido a buscar mais qualidade de 
vida, Marcelo Rezende mudou-se para o Espírito Santo. “Fui convenci-
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do a vir para o Estado, por amigos que trabalhavam aqui e que tinham 
conquistado o tipo de vida que eu tanto almejava”, lembra Marcelo.

Já em terras capixabas, não faltaram oportunidades para o espe-
cialista, que se filiou a uma clínica ortopédica, trabalhou como planto-
nista do Vitória Apart Hospital e também exerceu a profissão no Hos-
pital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa. Decidido a radicar-se 
em Vila Velha, Marcelo passou a trabalhar pela COOTES no Hospital 
Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (HEIMA-
BA). Também se associou a outros colegas e inaugurou, em 2004, um 
centro médico na cidade, que esteve sob sua administração até 2008. 

O comodismo nunca foi uma característica de Marcelo. “Se acre-
dito que exista uma maneira de melhorar algo para todos e eu tiver 
como ajudar, eu participarei”. E foi assim, contribuindo para o cresci-
mento da especialidade no Espírito Santo, que Marcelo naturalmente 
deu início a sua participação política, tanto na cooperativa quanto na 
SBOT-ES. “Quando se é um membro ativo dentro de uma instituição, 
você percebe que tudo é mais complexo do que se imagina, e entende o 
quão fundamental é a contribuição e a participação individual para se 
alcançar os interesses coletivos”, explica Marcelo.

Marcelo Rezende da Silva nasceu na capital 
do Rio de Janeiro, formou-se em 1996 pela 
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 
cursou residência em Ortopedia e Traumato-
logia, de 1997 a 2000, no Hospital Universitá-
rio Gaffrée e Guinle, no Rio Janeiro. Em 2001, 
prestou exame para o Título de Especialista 
em Ortopedia e Traumatologia e foi aprovado. 
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Antes de ocupar o cargo máximo da SBOT-ES, em 2012, o orto-
pedista passou pelas funções de Presidente do Conselho de Educação 
Continuada, em 2007, Segundo Vice-presidente, em 2010, e Primeiro 
Vice-presidente, em 2011. O especialista ainda foi Diretor Social da As-
sociação Médica do Espírito Santo (Ames) entre 2009 e 2012 e Conse-
lheiro Técnico da COOTES entre os anos 2007 e 2009, além de Conse-
lheiro Fiscal da Cooperativa, em 2011. Marcelo, que é membro titular 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP), também atuou 
como Coordenador de Transportes do Congresso Brasileiro de Ortope-
dia e Traumatologia (CBOT), realizado em Vitória no ano de 2005.

Durante a sua gestão na Regional, Marcelo promoveu diversas 
campanhas com foco na conscientização, tanto dos associados quanto 
da população capixaba. Uma das primeiras ações do presidente envol-
veu uma parceira com o Centro de Experimentação e Segurança Viária 
(Cesvi Brasil). Juntas, as entidades trouxeram para o Estado o Movi-
mento Chega de Acidentes, que inaugurou um totem equipado com um 
contador digital que estimava, em tempo real, o número de internações 
e vítimas fatais do trânsito no país, contabilizado desde 2009. No dia 
da inauguração, na cidade de Vila Velha, o marcador já estava próximo 
da marca de 400 mil vítimas. O objetivo desta ação foi o de estimular a 
prevenção e chamar a atenção dos capixabas e instituições competen-
tes para a gravidade desses dados.

Na gestão de Rezende também foi reeditada a campanha “Carna-
val Sem Traumas”, que alertou motoristas sobre as consequências da 
irresponsabilidade no trânsito, principalmente neste período do ano, 
em que há um aumento em cerca de 20% dos acidentes nas estradas. 
E com o objetivo de divulgar para os pais e responsáveis a eficácia e a 
forma correta de se utilizar os dispositivos de retenção infantil, conhe-
cidos como “cadeirinhas” ou “bebês conforto”, foi realizada novamente 
a ação “Criança Segura no Trânsito”. Além disso, a Regional apoiou e 
trouxe para o Estado a campanha da SBOT por um trânsito mais segu-
ro, distribuindo cartilhas educativas aos motoristas que passaram pelo 
pedágio da Terceira Ponte e pela Avenida Saturnino de Brito, em frente 
à Praça dos Namorados, em Vitória.

Com a campanha “Mitos e Verdades”, o objetivo foi esclarecer as dú-
vidas da população que fossem relacionadas aos problemas ortopédicos 
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Solenidade de abertura do 10º COTES.

Homenagem ao ex-presidente da SBOT-ES, Hélio Barroso dos Reis (ao centro), 
durante o 10º COTES, com entrega da medalha feita pelo, então atual, presidente 
da SBOT-ES Marcelo Rezende da Silva (à esquerda) e José Sérgio Franco.
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Marcelo Rezende da Silva, presidente SBOT-ES - Gestão 2012, Hélio Barroso dos 
Reis, presidente de honra do 10º COTES, e Alceuleir Cardoso de Souza, presidente 
do 10º COTES.

Entrega do 1º Prêmio Sergio Ragi Eis, durante o 10º COTES.
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e traumatológicos. E para difundir a prevenção e também desmistificar 
equívocos sobre os Distúrbios Osteo musculares Relativos ao Trabalho 
foi realizada a campanha “DORT”. Esta ação contou com a participação 
de médicos do INSS e dos departamentos clínicos de grandes empresas. 

Com relação à formação, científica dos associados, Marcelo Re-
zende deu continuidade às aulas do curso de reciclagem e preparatório 
para o exame de obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e 
Traumatologia (TEOT), que também continuou aberto aos residentes 
da área, e promoveu um workshop de Osteossíntese, na cidade de Cola-
tina, com o tema “Princípios no Tratamento das Fraturas e Fixação Ex-
terna”, ministrado pelo especialista capixaba Luiz Augusto Bittencourt 
Campinhos, membro da AO Fundation.

Porém, a realização de maior peso foi a concretização do 10º Con-
gresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo (COTES). Con-
siderado o maior encontro da especialidade no Estado, o evento acon-
teceu entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, em Pedra Azul, distrito 
de Domingos Martins. Diversos profissionais, inclusive de outros esta-
dos, estiveram reunidos debatendo temas como “Ortopedia Pediátrica”, 

“Fratura no Idoso”, “Politrauma” e “Osteoporose”. Um dos pontos alto 
do evento foi a homenagem feita pela diretoria da SBOT-ES aos espe-
cialistas que passaram pela presidência da Sociedade. Cada um dos 
presidentes recebeu uma medalha confeccionada especialmente para 
a ocasião. Outro momento especial foi durante a entrega do 1º Prêmio 
Sergio Ragi Eis, em que foi realizado um tributo póstumo a esse gran-
de especialista, com as presenças de sua esposa Irani Francischetto 
Ragi Eis, sua mãe Oriete Eis, e diversos amigos ortopedistas.

Além das ações na área científica, a parte social também mereceu 
destaque com a realização do II Torneio de Futebol SBOT-ES e o III 
Torneio SBOT-ES de Tênis, além, é claro, da tradicional Festa dos Or-
topedistas, realizada em parceria com a COOTES.
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“Não existe a palavra carne sem a estrutura da palavra osso.” 
(Elisa Lucinda) 

No dia 29 de outubro de 2005, no Sesc de Praia Formosa, com a citação 
da poetisa capixaba Elisa Lucinda, o ortopedista Hélio Barroso dos 

Reis dava início ao 37º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia 
(CBOT), que se estenderia até o dia 1º de novembro. Muito emocionado, 
Hélio fazia a abertura de um evento que não era apenas mais um con-
gresso. Muito mais que isso, era a materialização de um sonho há muito 
idealizado e de uma magnitude tão grande que merece um texto à parte.

o Sonho que virou realiDaDe 

Desde 2003, um grupo de ortopedistas capixabas concentrava esfor-
ços em um projeto ousado: conseguir que o Espírito Santo sediasse 
o maior congresso de Ortopedia e Traumatologia da América Latina. 
Eram eles: Emídio Perim Júnior, Geraldo Lopes Silveira, Hélio Barro-
so dos Reis, Jorge Luiz Kriger e José Lorenzo Solino. Depois de tanto 
esforço, a articulação política e a estratégia de marketing, que incluí-
ram a elaboração de um excelente material promocional e audiovisual 
sobre os recursos da cidade de Vitória, fizeram com que o Estado fosse 
escolhido em votação realizada durante a 33ª edição do CBOT, que 
aconteceu em Belo Horizonte, em 2001. 
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Na abertura do Congresso, viu-se que todo o esforço e empenho de-
dicados à causa valeram a pena. Com um auditório lotado, com mais de 
3 mil pessoas, eram iniciadas as cerimônias de abertura. Entre as auto-
ridades presentes, estavam o vice-governador, Lelo Coimbra; o prefeito 
de Aracruz, Ademar Devens; o presidente do Tribunal de Justiça, Adalto 
Dias Tristão; o presidente da Assembleia Legislativa, César Colnago; o 
secretário de Estado da Saúde, Anselmo Tose; a secretária de Estado 
de Turismo, Márcia Abraão; o presidente da Unimed Vitória, Alexandre 
Ruschi; o diretor da Emescam, Álvaro Armando de Moraes; o coman-
dante da Polícia Militar da Região Metropolitana de Vitória, coronel 
Paulo Roberto Marangoni; o comandante do 5º Batalhão da Polícia Mi-
litar do Espírito Santo (BPMES), o tenente-coronel Edmilson Moulin 
Ferreira; e o subcomandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo 
(PMES), coronel Costa Barros; entre outras presenças ilustres. 

Mas o melhor ainda estava por vir. Para encerrar a cerimônia de 
abertura do 37º CBOT, veio ao Sesc de Praia Formosa ninguém menos 
que Roberto Carlos, o rei da música brasileira. Foi o ápice da progra-
mação social e faltou espaço para tantos expectadores, que curtiram 
mais de duas horas de um espetáculo cheio de emoções. A escolha do 
artista não foi por acaso. 

“Para abrilhantar a noite de abertura, sonhamos com a presença 
do maior artista capixaba, cuja história de vida está intimamente li-
gada à ortopedia. Foi difícil trazê-lo aqui e a negociação estendeu-se 
por três anos. Mas o esforço foi amplamente recompensado. Fomos 
presenteados com um show de um artista que é referência não só pela 
sua arte, mas também por toda a sua sensibilidade e seu carinho”, 
disse o presidente do Congresso, Hélio Barroso. 

Na belíssima homenagem prestada por Roberto Carlos a Donato 
D’Angelo, seu médico ortopedista, foram resgatados valores humanos 
fundamentais a profissionais envolvidos na missão que é a prática médi-
ca. O artista entregou uma placa de homenagem a D’Angelo, agradecen-
do-o por todos os cuidados recebidos.
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37º CBOT. Anfiteatro principal do Sesc, no complexo Praia Formosa, Aracruz, ES.

Ortopedista Donato D’Angelo e sua esposa Wanda D’Angelo recebendo homena-
gem do cantor Roberto Carlos.
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“Quando fui atendido pelo Dr. Donato, ele resolveu dois proble-
mas que eu tinha: um como cirurgião ortopédico e outro com o cora-
ção, pois não tínhamos como pagar o tratamento e ele custeou todas 
as despesas, inclusive as do hospital. Agradeço a toda a ortopedia e 
ao Dr. Donato por tudo o que ele fez por mim e por tudo o que ele é”, 
disse Roberto Carlos, emocionando todos os presentes.

Além do show e da homenagem prestada pelo cantor, o 37º CBOT 
ainda contou com quatro dias de uma intensa programação científica, 
cultural e social, marcados pela prestação de serviços de qualidade e de 
oferecimento de uma infraestrutura de ponta. 

Infraestrutura 

Ao começar os trabalhos junto à Comissão Organizadora do 37º CBOT, 
o local onde seria realizado o evento ainda não estava definido. No 
início, foi cogitada a hipótese de escolha do Centro de Convenções de 
Vitória, que até comportaria as atividades da grade científica. O proble-
ma é que o local não dispunha de uma área física suficiente para alojar 
a área de exposições. Diante dessa dificuldade, a Comissão Organiza-
dora, juntamente com a diretoria da SBOT, decidiu que o Sesc de Praia 
Formosa, no município de Aracruz, seria o espaço ideal.

O Sesc de Praia Formosa estava localizado no meio de uma reserva 
de 387.000 m2 de Mata Atlântica, em uma área total de 27 alqueires, à 
beira do Oceano Atlântico. O Centro de Convenções contava com 18.274 
m2 de área construída, com um espaçoso hall, um auditório para 2.536 
pessoas sentadas, ar refrigerado central e 26 salas de reuniões, que  
podiam receber até 5 mil pessoas em múltiplas atividades. Possuía, 
ainda, garagem para abrigar até 1.200 veículos, que foi transformada 
em áreas de apoio para as exposições e contava com moderno parque 
aquático, com cerca de 14 milhões de litros de água.

Além disso, para atender melhor ao 37o CBOT, o Sesc investiu 
mais de 1 milhão de reais em melhorias da infraestrutura hoteleira, 
colocando em seus apartamentos aparelhos de TV, ar-condicionado, te-
lefone, cofre, sistema economizador, novos colchões e enxoval de cama 
e banho. Também foram instaladas 110 câmeras ligadas a uma Central 
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de Monitoramento, proporcionando maior segurança em toda a área 
do Sesc.

Considerando as necessidades de infraestrutura apropriada, fun-
cionalidade, segurança, conforto e bem-estar, tanto aos congressistas 
quanto aos expositores, foi proposta e realizada a edificação de um pa-
vilhão de exposições (área de exposição), com uma área total de 5.000 
m2. Esse espaço, totalmente climatizado, com piso único e hall de en-
trada, acomodou 71 estandes comerciais e 13 estandes institucionais. 
Também foram expostos 14 estandes de artesanato, com área total de 
100 m2, organizados pela Secretaria Municipal de Turismo de Aracruz, 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae- 

-ES) e pela Secretaria de Estado de Turismo do Espírito Santo.
Em torno do Centro de Convenções, foram construídos três res-

taurantes com área de apoio para as festas e shows, com 3.727 m2, for-
mando um conjunto arquitetônico chamado de Praça Maior, inspirado 
no local homônimo existente em Madri, na Espanha. Lá, ficaram os 
restaurantes Papaguth, Domus Itálica e um do próprio Sesc, cada qual 
com capacidade para servir 500 pessoas por vez. Ali também foram 
instalados o restaurante O Mercador, para degustação de aperitivos e 
vinhos; uma lanchonete próxima ao Parque Aquático, aberta 24 horas; 
uma lanchonete dentro do Parque Aquático; e uma lanchonete no hotel 
Mirante da Floresta, com capacidade para até 80 pessoas.

No que se refere à hotelaria, o Sesc de Praia Formosa contava com 
236 apartamentos (96 deles com dois quartos), 20 casas para até seis 
pessoas, 12 casas para casal com filhos pequenos e 40 apartamentos 
no Mirante da Floresta, onde ficaram hospedados parte da diretoria da 
SBOT e convidados estrangeiros. Além disso, foram reservados mais 
34 hotéis dentro da Grande Vitória para abrigar congressistas, tudo de 
acordo com as especificações da Roxy Travel.
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Anfiteatro do Sesc, Praia Formosa, com 27 salas de aulas e apoio.

Sesc de Praia Formosa, Aracruz.
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vista externa da tenda da Secretaria do Congresso, da Secretaria do Expositor e 
da Feira de Exposição do 37º CBOT no Sesc de Praia Formosa.

vista interna da tenda de exposição do 37o CBOT.
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Tudo para todos 

Este foi o lema da Comissão Social, que preparou uma programação 
abrangente e com muitas opções para que todos participassem das ati-
vidades sociais do evento. O Congresso ofereceu completa infraestru-
tura de serviços, como monitoramento especial para crianças e guias 
para os passeios turísticos disponibilizados aos acompanhantes, além 
de festas, almoços e jantares oferecidos aos participantes, sem qual-
quer custo adicional.

Os dois roteiros de passeios para acompanhantes visaram a mos-
trar não somente o lado urbano de Vitória e Vila Velha, mas também 
o bucolismo da região de Aracruz, Nova Almeida e Jacaraípe. No pri-
meiro, foram apresentadas as paisagens marcantes da Ilha do Mel e 
também de Vila Velha, com destaque para o Convento da Penha, o 
mais famoso cartão postal do Estado. O itinerário foi complementado 
com um almoço no Cerimonial Itamaraty, onde foi montada uma pas-
sarela para um desfile de moda realizado por Maria Helena Boutique e 
sonorizado por De Prá. 

Já no roteiro do entorno de Aracruz, foram mostradas as belezas 
naturais da região, com passeio pelas praias e no Rio Piraquê-Açu. Fo-
ram mobilizadas a escuna de Santa Cruz e a Nau Capitania Espírito San-
to, uma réplica da caravela do descobrimento, que navegou nas come-
morações dos 500 anos do Brasil. O patrimônio histórico da região foi 
contemplado com uma visita à Igreja dos Reis Magos e suas peculiari-
dades bem representadas pela Casa de Pedra e pelo artesanato indígena.

Outra atividade de destaque na programação social foi a celebra-
ção dos 70 anos da SBOT, com uma grande e descontraída festa. Já na 
entrada, os convidados foram surpreendidos por dois murais: um deles 
homenageando todos os presidentes da SBOT e outro homenageando 
todos os ortopedistas que completaram 70 anos em 2005. Mais tarde, 
um luau foi animado pela banda Jet Set e por muita dança. Os convida-
dos também puderam saborear delícias das culinárias capixaba, árabe, 
japonesa e franco-italiana. Foram horas de agradável convívio e muita 
alegria, complementadas com um espetacular show pirotécnico.

O 37º CBOT também foi marcado por atividades inéditas. A mais 
relevante foi, sem dúvida, um almoço dedicado exclusivamente às mu-
lheres ortopedistas, o primeiro na história do Congresso. A atividade 
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Almoço das mulheres ortopedistas durante o 37º CBOT.

Convidados internacionais do 37º CBOT.
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foi realizada no restaurante Domus Itálica no domingo, dia 30, e orga-
nizada pelas ortopedistas Patrícia Fucs (São Paulo) e Fernanda Silva 
Silveira (Espírito Santo).

Outra inovação foi a organização do circuito jovem SBOT, visando  
a proporcionar momentos de descontração e alegria para os filhos dos 
congressistas e, ao mesmo tempo, possibilitar maior liberdade para os 
participantes do Congresso e seus acompanhantes. Para isso, foi mon-
tada uma grade especial de atividades por faixa etária, inspirada no 
parque aquático e nas áreas verdes circundantes. Os circuitos abran-
giam grupos de 5 a 8, 9 a 12 e 13 a 18 anos de idade. Foi contratada 
uma empresa especializada em esportes radicais, que montou estru-
tura para trekking, escalada, rapel e miniarborismo. Também foram 
disponibilizados um cyber café, programação de cinema e discoteca. 
Assim, além de participarem da programação de festas, os jovens tive-
ram todo um roteiro específico de atividades, que se converteu em um 
dos pontos altos da programação social do evento. 

Sem dúvida, o 37º CBOT ficará gravado na lembrança de todas as 
pessoas que o prestigiaram, pois foi um congresso planejado para ofe-
recer, gratuitamente, eventos para os mais variados públicos, incluindo 
os expositores. Realmente, o 37º CBOT teve de tudo e para todos.

Atividades científicas 

O maior evento de ortopedia da América Latina e maior evento médico já 
realizado no Espírito Santo também foi marcado, obviamente, pelas ati-
vidades científicas. Tendo como temas oficiais a fratura do colo do fêmur, 
a hérnia de disco lombar, o tromboembolismo em ortopedia e a fratura 
da extremidade distal do rádio, o 37º CBOT reuniu profissionais de várias 
partes do País e do mundo para troca de experiências e atualizações.

Como convidados internacionais, estiveram presentes no evento: 
Ross M. Wilkins (Estados Unidos), Carlos Irisarri (Espanha), David 
Dejour (França), Manuel Cassiano Neves (Portugal), Javier Perez (Co-
lômbia), Ivan Gorosito (Argentina), Juan Pedro Del Campo (Uruguai), 
Aníbal de Los Rios (Paraguai), Roberto Yáñes Diaz (Chile), Juan Carlos 
Lopes (Bolívia) e Robert Marshall (Inglaterra). Convidado especial do 
evento, o inglês Robert Marshall foi contemporâneo do presidente do 
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congresso, Hélio Barroso dos Reis, durante um estágio em ortopedia 
que Hélio fez no Royal National Orthopaedic Hospital, em Londres.

A programação científica, organizada pelos Comitês das Especialida-
des e pela Comissão Científica, incluiu, além dos temas oficiais da SBOT, 
as conferências internacionais, os temas de atualização, as sessões de 

“Como eu trato”, as mesas redondas modernas, os cursos, os temas livres e 
pôsteres, a defesa profissional, o simpósios e o Dia dos Comitês de Espe-
cialidades, um conteúdo de altíssimo nível elaborado com base nas doen-
ças mais frequentes no dia a dia dos ortopedistas. No final, o número de 
trabalhos científicos aprovados para exposição chegou a 600, sendo 235 
para apresentações orais e 265 para apresentação como pôsteres.

Com todos esses atrativos, o Congresso foi um sucesso de público. 
O número de pré-inscritos pela internet foi de 3.116 e 1.463 inscritos 
no local do evento, totalizando 4.579 participantes. Somando-se a estes 
profissionais mobilizados pelas empresas, o número de participantes 
chegou a quase 6 mil, superando todas as previsões.

No dia 26 de novembro, quase um mês depois de terminado o 37º 
CBOT e finalizada a sua prestação de contas, a comissão organizadora 
se reuniu no restaurante Turkzoo, em Vitória, para uma merecida re-
compensa pelo extenso, mas gratificante trabalho. Ao lado de familia-
res e amigos, comemoraram o sucesso do evento com um delicioso e 
animado churrasco.

Números do congresso 

Inscrições 
 � 4.579 participantes com inscrições pagas
 � 3.116 pré-inscrições
 � 1.463 inscrições no local

Público 
 � 3.529 congressistas
 � 1.050 acompanhantes
 � 184 ortopedistas mulheres (número inédito)
 � 173 acompanhantes homens (número inédito)
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Presidentes da SBOT e o presidente do 37º CBOT, Hélio Barroso dos Reis.

Comissão Organizadora do 37º CBOT na festa particular que comemorou o suces-
so do evento.
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Atividades científicas 
 � 265 apresentações em pôsteres 
 � 235 apresentações orais (temas livres)
 � 24 conferências internacionais
 � 20 sessões “Como eu trato”
 � 20 mesas redondas modernas
 � 13 cursos básicos 
 � 12 temas de atualização
 � 11 simpósios 
 � 4 temas oficiais

Estandes 
 � 1.200 profissionais credenciados para os estandes
 � 57 estandes 
 � 14 estandes para artesãos 

Trabalho e geração de renda 
 � 650 empregos diretos foram gerados
 � 320 funcionários trabalharam nos 15 dias de Congresso
 � 145 empregados foram contratados temporariamente
 � 36 empresas (a maioria do Espírito Santo) prestaram serviços ter-

ceirizados

Segurança 
 � 150 seguranças
 � 42 bombeiros
 � 2 unidades de resgate 24 horas
 � 2 carros descaracterizados, sendo um para uso da Polícia Militar e 

outro de seguranças particulares
 � 1 caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros 24 horas
 � 1 viatura da Polícia Civil da Delegacia de Atendimento ao Turista 

24 horas
 � 1 delegacia com três investigadores no Sesc 24 horas
 � 1 trailer da Polícia Militar com monitoramento 24 horas
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 � 1 helicóptero da Polícia Militar estava de prontidão na região para 
atendimento de qualquer ocorrência

Rede hoteleira 
A rede hoteleira capixaba, de Guarapari a Aracruz, foi ocupada com-
pletamente. Estima-se que o custo do Congresso tenha chegado a 3 
milhões de reais, sendo que o gasto com cada congressista foi estimado 
em 2 mil reais.

Estrutura organizacional do 37º CBOT 

 � Presidente da SBOT: Walter Manna Albertoni
 � Presidente do CBOT: Hélio Barroso dos Reis
 � Presidente da Comissão Científica: Roberto Attílio Lima Santin
 � Presidente de Honra: Neylor Pace Lasmar
 � Presidente da Comissão de Temas Livres e Pôsteres: Marcelo Mer-

cadante
 � Presidente da Comissão Social: Denise Ferreira Garcia
 � Presidente de Honra da Comissão Social: Léa Chuster Albertoni
 � Presidente da SBOT-ES: José Lorenzo Solino
 � Vice-presidente e Tesoureiro da SBOT-ES: Jorge Luiz Kriger
 � Comissão de Convidados Nacionais: Akel Nicolau Akel Júnior
 � Comissão de Centro de Convenções: Alceuleir Cardoso de Souza
 � Comissão de Sinalização: Antônio Carlos Paula de Resende
 � Comissão de Pôsteres: Carlos Alberto Cerqueira de Carvalho e Ber-

nardo Garcia Barroso
 � Comissão de Gerentes de Sala: Carlos Orlando Netto
 � Comissão de Informática: Clark Masakazu Yazaki
 � Comissão de Comitês: Eduardo Antônio Bertachi Uvo
 � Comissão de Segurança: Eduardo Hosken Pombo 
 � Comissão de Hotéis: Emídio Perim Júnior
 � Comissão de Expositores: Geraldo Lopes da Silveira
 � Comissão de Convidados Internacionais: Jair Simmer Filho
 � Comissão de Praça Ortopédica: José Carlos Xavier do Vale
 � Comissão de Transportes Aéreos: José Eduardo Grandi Ribeiro
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 � Comissão de Multimídia: José Lorenzo Solino
 � Comissão de Transporte Terrestre: Marcelo Rezende da Silva
 � Comissão de Relacionamento Local (Aracruz): Ricardo D’Ávila
 � Comissão de Alimentação: Roberto Casotti Lora
 � Comissão de Divulgação: Sergio Ragi Eis
 � Comissão de Lazer das Crianças e Adolescentes: Bárbara Garcia 

Barroso
 � SBOT Eventos: Cláudia Sartori e Michelle Moreira
 � Comercial: Ângela B. Lyra (Connect Eventos) 
 � Secretaria: Fernanda Prestes (Meeting Eventos)
 � Social: Therezinha Maria Soares Calhau (Ames Eventos)
 � Transporte Aéreo e Hotelaria: Fábio Kokotos (Roxy Travel)
 � Transporte Terrestre: Paulo Renato Fonseca Júnior (Fomatur)
 � Informática e Multimídia: Dayan Mencer (DM Audiovi sual)



129

CAPÍTULO 5

Os serviços
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oS ServiçoS na granDe vitória 

A região metropolitana da Grande Vitória é formada pelos mu-
nicípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Ve-
lha e Vitória. Esses sete municípios abrigam quase a metade da 

população total do Espírito Santo1, ou seja, cerca de 1.730.000 pessoas, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

É na Grande Vitória que ficam localizados os hospitais que foram 
primordiais para a construção da história da ortopedia capixaba. Essa 
história teve início na década de 1960, ano em que começou a ser via-
bilizado o desenvolvimento dos grandes projetos industriais no Espírito 
Santo, principalmente nos setores siderúrgico e petroquímico. Esses se-
tores eram prioridades no Plano Nacional de Desenvolvimento, que teve 
como finalidades básicas elevar o desempenho nacional em setores con-
siderados estratégicos, estabelecer medidas para ampliar as exportações, 
principalmente de produtos manufaturados, obter níveis mais elevados 
de reservas em divisas e revitalizar o mercado de capitais. Paralelamente, 
ocorreu a explosão imobiliária e uma reordenação espacial do comércio, 
que passou a migrar do centro para a região norte da cidade, criando 

1 Segundo dados do IBGE, a Grande vitória abriga 1.411.883 pessoas.
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novos bairros e serviços que proporcionaram melhoria na qualidade de 
vida da população capixaba. 

Nessa época, os pacientes com afecções traumáticas e ortopédicas 
do Estado ainda eram assistidos por médicos de várias especialidades, 
como cirurgiões gerais e pediátricos. A necessidade de implantar um 
serviço especializado em ortopedia e traumatologia, face às transfor-
mações econômicas e sociais que traziam cada vez mais gente para 
os grandes centros do Estado, era mais que urgente. Foi diante desse 
contexto que o ortopedista capixaba Paulo Diniz de Oliveira Santos2, 
pioneiro na especialidade no Espírito Santo, se dedicou a criar serviços 
de ortopedia nos hospitais já existentes na capital.

A Clínica de Acidentados de Vitória (CAV), o Hospital Evangélico 
de Vila Velha (HEVV), o Hospital Nossa Senhora da Penha (HNSP, hoje 
desativado), o Hospital São José (HSJ, atual Hospital Estadual Cen-
tral) e a Santa Casa de Misericórdia de Vitória foram os pioneiros na 
criação de um serviço de ortopedia e traumatologia no Estado. Mais 
tarde, outros hospitais seguiram o exemplo e também inauguraram o 
serviço. Alguns deles permanecem como referência no atendimento da 
especialidade tanto para a população do Espírito Santo quanto para a 
de estados vizinhos. 

Clínica de Acidentados de vitória (CAv)

A CAV, criada em 1964 por Paulo Diniz de Oliveira Santos, foi a pri-
meira clínica particular a montar um serviço exclusivo para ortopedia 
e traumatologia no Estado. A princípio, funcionava na Praia do Canto, 
em Vitória, conjugada com a antiga Maternidade Dr. Arnaldo Ferreira, 
onde hoje se encontra o Shopping Boulevard. Pouco tempo depois de 
sua fundação, ortopedistas como Eli Brotto Pires, Zoel Fonseca, Alzir 
Bernardino Alves e Roberto Farias Scampini3 associaram-se a Paulo.

2 Saiba mais sobre Paulo Diniz de Oliveira Santos no Capítulo 2 – Os Pioneiros no Espírito Santo.

3 Saiba mais sobre Eli Brotto Pires, Alzir Bernardino Alves e Roberto Farias Scampini no Capítulo 2 – 

Os Pioneiros no Espírito Santo.
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Quando foi criada, a clínica era simples e pequena, mas logo sur-
giu a necessidade de ampliá-la. Dessa forma, esses quatro ortopedistas a 
transferiram para a Vila Rubim, no centro de Vitória. O local alugado era 
bem maior e dispunha de dez apartamentos, duas salas de cirurgia com 
mesa ortopédica e aparelhos de raio X. Nessa época, as cirurgias eram 
realizadas com o que havia de mais sofisticado em termos de instrumental 
ortopédico vindo do exterior. 

Em 1977, Paulo Diniz deixou a sociedade, dando lugar a novos 
cotistas, como Paulo Roberto Moulin, Carlos Alberto Cerqueira de Car-
valho, Nilton Gomes de Oliveira (Nilton Baiano) e um grupo de aneste-
sistas que, na época, atuavam na clínica. Anos depois, Roberto Farias 
Scampini e Eli Brotto também se afastaram da sociedade, passando sua 
parte para outros ortopedistas.

Com o crescimento da cidade, a chegada de novos ortopedistas ao 
Estado e o aumento do número de acidentados, a clínica precisava ser 
ampliada novamente. Assim, na década de 1990, os novos sócios trans-
feriram a clínica para a Avenida Dário Lourenço de Souza, também em 
Vitória, no bairro Mário Cypreste, sua atual localização.

Clínica de Acidentados de vitória.
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Nesse novo endereço, a Clínica de Acidentados foi erguida em um 
terreno de 5.000 m2, com 3.000 m2 de área arquitetada em dois pa-
vimentos. Atualmente, possui 13 apartamentos, 13 enfermarias com 
quatro leitos cada, além de um bloco cirúrgico com três salas de cirur-
gia elaboradas dentro dos padrões da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). No primeiro andar, funciona a parte médica do pronto-socorro, 
os consultórios médicos e a parte administrativa. No segundo, encon-
tram-se os apartamentos, as enfermarias e o bloco cirúrgico.

Além da ortopedia, a clínica dispõe de outros serviços que pas-
saram a ser prestados a partir da década de 1980, como os serviços 
de cirurgia plástica reparadora, neurocirurgia e cirurgia bucomaxilar. 
Além disso, a clínica é referência em cirurgia de mão no Estado, sendo 
atendidos, em média, 300 pacientes por dia e realizadas cerca de 300 
cirurgias traumatológicas por mês. 

Sílvio Pavan é o atual diretor-geral da CAV, que hoje conta com 
mais de 20 médicos ortopedistas.

Santa Casa de Misericórdia de vitória 

A Santa Casa de Misericórdia é uma irmandade que tem como missão 
o tratamento e o apoio a enfermos e inválidos. A concepção da entida-
de, sem fins lucrativos e destinada a atender pessoas carentes, nasceu 
em Portugal, no ano de 1498. No Brasil, a primeira Irmandade da San-
ta Casa de Misericórdia instalou-se em Olinda, em 1539; a segunda, em 
Santos, em 1543. A Santa Casa de Misericórdia de Vitória é a terceira 
instituição do gênero mais antiga do país; foi construída por Vasco 
Fernandes Coutinho em Vitória, entre os anos de 1545 e 1551, sendo 
a primeira instituição hospitalar do Estado destinada a atender aos 
enfermos dos navios do porto, além de moradores locais.

Batizada inicialmente como Irmandade da Misericórdia do Espí-
rito Santo, a entidade foi fundada junto à igreja mais antiga do Estado, 
a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada em Vila Velha. Não 
há documentos sobre a sua transferência para Vitória, mas acredita-se 
que ela aconteceu em 1605, quando foi fundado o Hospital da Caridade  
de Nossa Senhora da Misericórdia, no Largo Pedro Palácios.
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Em 1881, graças a uma doação de D. Maria de Oliveira Subtil à 
entidade, foi construído o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória, na Rua Dr. João Santos Neves, n. 143, no Parque Moscoso, local 
em que funciona até hoje. A data do início da construção da atual sede é 
desconhecida, sabendo-se apenas que a primeira ala do hospital foi inau-
gurada em 1910.

Foi na Santa Casa que Paulo Diniz de Oliveira Santos, recém-che-
gado de sua residência do Instituto Ortopédico Rizzoli, na Itália, fundou,  
em 1953, o primeiro Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Espírito 
Santo. Em 1956, após passar três anos adquirindo conhecimentos em 
serviços de ortopedia nos Estados Unidos, Alzir Bernardino Alves tam-
bém começou a atuar na Santa Casa, lá permanecendo até 1962.

Em 1963, Pedro Nelson Pretti4 assumiu a direção do serviço ao lado 
de Jair Simmer5 e Virgílio Schwab Leite, na época acadêmico de medici-
na, contando somente com uma sala de cirurgia, um aparelho de raio X 
e algumas ferramentas e materiais ortopédicos básicos. A enfermaria de 

4 Saiba mais sobre Pedro Nelson Pretti no Capítulo 2 – Os Pioneiros no Espírito Santo.

5 Saiba mais sobre Jair Simmer no Capítulo 2 – Os Pioneiros no Espírito Santo.

Santa Casa de Misericórdia de vitória na década de 1930.
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ortopedia continha apenas 18 leitos e funcionava no primeiro andar da 
Irmandade, ao lado da enfermaria de câncer Jair de Andrade. A estrutu-
ra era tão precária que, para realizar cirurgias de colo de fêmur, a única 
solução encontrada por Pretti, Simmer e Schwab foi utilizar a radios-
copia, uma vez que eles não tinham acompanhamento radiológico para 
solicitar uma radiografia. Outra dificuldade era encontrar anestesistas 
disponíveis. Quando se tratava de intervenções em membros inferiores, 
eram os próprios ortopedistas que faziam o processo de anestesia; po-
rém, se a intervenção fosse em membro superior, eles eram obrigados a 
aguardar de 2 a 6 dias por um anestesista. 

Toda essa precariedade devia-se ao fato de a entidade viver ape-
nas da renda oriunda do comércio local, donativos, legados e poucos 
auxílios oficiais. Hoje, a instituição vive com as mesmas dificuldades 
de tantas outras entidades filantrópicas. Recebe auxílio do governo e 
doações de pessoas físicas e empresas e conta, principalmente, com o 
apoio da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória (Emescam).

Na Santa Casa, funciona o Hospital Escola da Emescam, para dar 
apoio aos cursos de Medicina, Fisioterapia, Enfermagem e Serviço So-
cial. O hospital possui enfermarias, ambulatórios, laboratórios, serviço 
de pronto-socorro e demais áreas de apoio necessárias para o seu fun-
cionamento, dentro de um espaço de cerca de 14.000 m2.

No final da década de 1960, Pretti e Schwab deixaram a Santa 
Casa e passaram a se dedicar ao Instituto Capixaba de Ortopedia e 
Traumatologia6 (ICOT). No ano seguinte, Simmer fez o mesmo. Até 
que, em 1975, o Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa 
foi formalmente criado e a ortopedia da Santa Casa iniciou uma nova 
fase assistencial, agora sob a coordenação de Arthur Cândido de Almei-
da Santos. Vários ortopedistas estavam presentes na inauguração; en-
tre eles, o próprio Arthur, Joelmar César de Almeida, Nilton Gomes de 
Oliveira (Nilton Baiano), Jarbas Lima da Silva e Rogério Alves Andião.

Ainda em 1975, a instituição passou a integrar a famosa Semana 
de Urgência7, programa de atendimento de saúde pública que funcio-

6 Saiba mais sobre o ICOT no Capítulo 2 – Os Pioneiros no Espírito Santo.

7 Saiba mais sobre a Semana de Urgência no Capítulo 2 - Os Pioneiros no Espírito Santo.
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nou em Vitória por mais de uma década. Nas Semanas de Urgência, 
sempre havia uma equipe variada de cirurgiões vasculares, gerais, neu-
rocirurgiões e anestesistas para atender aos pacientes acidentados. 

Com o crescimento da ortopedia no Estado, que ocorreu a partir da 
década de 1980, novos especialistas se formaram e passaram a atuar na 
Santa Casa de Vitória. Joelmar César de Almeida é o último remanescen-
te da turma que ajudou a fundar formalmente o Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital e que continua a trabalhar nele. Atualmente, 
ele é o coordenador do serviço, que tem 15 especialistas para atender 
a pessoas provenientes de todos os lugares do Espírito Santo e até de 
estados vizinhos. 

Muitas pessoas procuram a Santa Casa indicadas por amigos e 
parentes que já utilizaram o serviço do hospital. São realizadas, por 
mês, cerca de 110 a 130 cirurgias de subespecialidades, como coluna, 
quadril, joelho, mão, oncologia, ombro, pé, tornozelo, pediátrica, coto-
velo, artroscopia e traumas em geral.

Hospital Evangélico de vila velha  

Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) é o nome fantasia da Asso-
ciação Evangélica Beneficente Espírito-santense (Aebes). Fundada em 
1956, a Aebes reuniu representantes das igrejas Metodista, Batista, Cris-
tã Evangélica, Presbiteriana Unida, Presbiteriana do Brasil e Evangélica 
de Confissão Luterana, com o objetivo de organizar, manter e desenvol-
ver atividades que pudessem promover a saúde, a educação, o bem- 

-estar social e a assistência espiritual à população.
O hospital começou a ser construído em outubro de 1965, no bairro 

Alecrim, em Vila Velha, mas a inauguração só ocorreu no dia 22 de outu-
bro de 1972. Sua localização foi estrategicamente escolhida por estar per-
to de diversas comunidades carentes e necessitadas de obras sociais. Dois 
anos após sua fundação, a primeira equipe ortopédica do Hospital Evan-
gélico foi organizada. Os primeiros ortopedistas da unidade foram Carlos 
Alberto Cerqueira de Carvalho, Fernando Rios, Ismail Pinheiro Ramalho, 
Manoel Neves Pimentel, Silos Prezotti e Bernardo Sureros. Em 1977, Jair 
Simmer foi convidado por Floriano Schwanz, cirurgião-geral do Hospital 
Evangélico, para chefiar o Serviço de Ortopedia e Traumatologia.
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O HEVV também foi um dos hospitais que participaram da Sema-
na de Urgência. A maioria dos acidentados atendidos apresentava fratu-
ras simples, como de braço, de perna e torções de tornozelo. A clínica 
de ortopedia do Evangélico possuía equipamentos modernos e, quando 
necessário, realizava cirurgias de média e alta complexidade, pois con-
tava também com uma estruturada e organizada equipe de anestesistas.

Atualmente, o HEVV é um hospital de médio porte, com cerca de 
163 leitos. Sua área física construída é de mais de 19.000 m2 e ainda 
conta com mais espaço para expansão. Filantrópico e beneficente, pos-
sui um organizado serviço de ortopedia e traumatologia, que o tornou 
referência no Estado em cirurgias de alta complexidade em ombro. O 
hospital também trabalha com pesquisa científica e formação acadêmi-
ca e profissional na área de saúde. 

São feitos, por mês, mais de 1.000 atendimentos, entre cirúrgicos 
e ambulatoriais, nas subespecialidades de coluna, quadril, joelho, om-
bro e trauma. Sua equipe é composta por nove traumato-ortopedistas 
coordenados por Luiz Antônio Morandi.

Hospital Evangélico de vila velha.
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Hospital São José (atual Hospital Estadual Central)

O Hospital São José (HSJ), fundado na década de 1960, nasceu do so-
nho de três médicos: Alzir Bernardino Alves, Joaquim Figueiredo Cor-
tês e Benício Tavares. 

Localizado no centro de Vitória, o hospital foi construído com 
sete andares, mas apenas três deles puderam ser utilizados à época de 
sua inauguração. Em função da falta de recursos para a conclusão dos 
demais andares, o hospital só ficou completamente pronto quase três 
décadas mais tarde, em 1988.

O Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HSJ foi criado, pa-
ralelamente à sua inauguração, por Alzir Bernardino Alves, que tinha 
como auxiliar Roberto Farias Scampini. Seus pacientes eram apenas 
conveniados do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) ou 
possuíam convênios particulares, empresariais e institucionais. 

Em 1968, Alzir Bernardino Alves e Roberto Farias Scampini dei-
xaram o hospital para se dedicarem à Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória. Nelson Pretti e Virgílio Schwab, recém-formados na época, as-
sumiram o Serviço de Ortopedia e Traumatologia. Tão logo chegaram 
ao hospital, perceberam que as demandas do serviço eram somente 
cirúrgicas. Assim, fundaram, em um espaço dentro do próprio hospi-
tal, cedido pelo diretor-geral Benício Tavares, a Clínica Ortopédica de 
Vitória. A partir desse momento, os atendimentos ortopédicos no HSJ 
passaram a ser também ambulatoriais. O acordo firmado entre Pretti e 
Tavares estipulava que as consultas fossem realizadas na Clínica Orto-
pédica de Vitória e as cirurgias e internações, quando necessárias, no 
Hospital. Convidados por Pretti e Schwab, ortopedistas como Josias 
Venturim, Carlos Orlando Netto, Emídio Perim e José Fernando Duar-
te passaram a fazer parte do corpo clínico do HSJ.

Chefiado por Nelson Pretti, o Serviço de Ortopedia e Traumatolo-
gia ganhou destaque e se tornou um dos mais conceituados do Estado. 
O prestígio do serviço fez com que ele passasse a ser disputado por 
muitos médicos recém-formados, interessados em se aprofundar na 
especialidade. De lá, saíram grandes nomes da ortopedia e traumato-
logia capixaba, como Djalma Chevrand Baptista, Ericsson Pessanha 
Filho e Walter Luiz Dalla Bernardina. Anos depois, a clínica precisou 
ser transferida para uma casa ao lado do hospital, pois Benício Tavares 
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necessitava do espaço onde a clínica funcionava para expandir o hos-
pital. O acordo, porém, continuou. 

No final da década de 1990, a Previdência Social começou a pagar 
apenas R$ 3,00 por uma consulta médica e R$ 6,00 por qualquer tipo 
de procedimento cirúrgico. Nessas condições, o HSJ teve de suspender 
o atendimento aos pacientes conveniados ao INPS, passando a atender 
apenas pacientes particulares e conveniados de cooperativas e outras 
instituições privadas. 

O falecimento de Benício Tavares, em 23 de agosto de 2000, causou 
grande impacto na gerência administrativa do hospital e os convênios  
existentes somados aos atendimentos particulares não foram suficien-
tes para manter a instituição em funcionamento. O encerramento de 
suas atividades tornou-se inevitável, acontecendo no ano de 2002.

Em 2009, o Governo do Estado adquiriu o prédio em que ficava o HSJ. 
Reformou-o, ampliou-o e o inaugurou em dezembro do mesmo ano, com 
o nome de Hospital Estadual Central. A instituição é o primeiro hospital 
do Estado 100% público a funcionar em regime de Organização Social, 

Hospital Estadual Central (antigo 
Hospital São José).
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atendendo somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com 172 leitos, 
incluindo uma Unidade de Terapia Intensiva completa com 29 leitos, o 
Central começou justamente com o serviço de ortopedia e traumatologia. 

A Clínica Ortopédica de Vitória, que funcionava no HSJ, ainda se 
mantém na ativa, mas em novo endereço. Localizada na Praça Costa 
Pereira, em Vitória, a clínica é coordenada pelo especialista, e também 
proprietário, Carlos Orlando Netto.  

Hospital Nossa Senhora da Penha

O Hospital Nossa Senhora da Penha (HNSP) foi inaugurado na década 
de 1970 e teve a oportunidade de ter em seu corpo clínico alguns dos 
principais médicos do Estado. Localizado em um amplo terreno no 
bairro Gurigica, em Vitória, o hospital foi construído seguindo um mo-
delo que se assemelhava aos hospitais europeus, ou seja, com estrutura 
simples e horizontal. 

A instituição pertencia ao médico legista Trajano Moreira de Car-
valho e era coordenada por seus filhos. A primeira equipe do Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia, formada em 1979, era composta pelos 
médicos Roberto Casotti Lora, Marcus Fernando Ferreira Subtil 
(coordenador do serviço), Hélio Barroso dos Reis, Geraldo Lopes da 
Silveira e Oswaldo Zanello Júnior. Na ocasião, os próprios ortopedistas 
investiram na organização do serviço, comprando material cirúrgico, 
mesa ortopédica e outros equipamentos não cirúrgicos, como ar-con-
dicionado para a sala de cirurgia. Todos os produtos eram de primeira 
linha e foram adquiridos em São Paulo.

No período das Semanas de Urgência, os últimos cinco dias de 
cada mês eram reservados para o HNSP. Os demais dias vagos eram 
ocupados com atendimentos eletivos do hospital, que acolhia pacien-
tes do SUS da Grande Vitória e também do norte do Estado e sul da 
Bahia. No HNSP, com o apoio de um centro de tratamento intensivo 
(CTI) de seis leitos, eram realizados dos mais simples aos mais comple-
xos procedimentos de ortopedia.

Tempos depois, Marcus Subtil transferiu-se para outro estado e 
Oswaldo Zanello Júnior deixou o hospital, passando a fazer parte da 
equipe dois novos ortopedistas, Luiz Augusto Nogueira Maciel e José 
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Luiz de Carvalho. Toda a equipe de ortopedistas do Hospital possuía 
residência na especialidade e Título de Especialista em Ortopedia e 
Traumatologia (TEOT), algo até então raro no Espírito Santo. 

Com a morte do fundador do HNSP, em 1987, o hospital passou 
por momentos difíceis que culminaram no encerramento do Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia um ano depois. Seus filhos, Guilherme 
e Ricardo, assumiram a direção do hospital até falecerem. Em 1995, o 
HNSP fechou definitivamente.

Todos os profissionais do grupo de ortopedia que por lá passaram 
tiveram a oportunidade de aplicar seus conhecimentos adquiridos em 
estágios, cursos e eventos, tendo cada um deles conquistado seu espaço 
e reconhecimento no cenário ortopédico regional. 

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória 
(HEINSG)  
   
O Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), 
fundado em 15 de agosto de 1933, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, 
surgiu da necessidade de atendimento especializado e específico para 
crianças, pois não existia, até então, um hospital pediátrico no Estado. 

Antes da criação do HEINSG, as crianças que precisavam de trata-
mento hospitalar eram atendidas em um espaço cedido no Colégio do 
Carmo, também em Vitória. Desde a sua fundação, o HEINSG passou 
a ser referência em termos de emergência e urgência de especialidades 
pediátricas, não só para a população de Vitória, mas também para todo 
o Estado, sul da Bahia, Minas Gerais e até Rondônia, onde muitos 
migrantes capixabas se radicaram e, quando precisavam, retornavam 
para serem tratados no Espírito Santo. 

O Serviço de Ortopedia e Traumatologia, cujo atendimento sempre 
foi voltado para a camada social mais carente do Estado, foi fundado 
na década de 1960 por Paulo Diniz de Oliveira Santos. Fizeram parte da 
primeira equipe ortopédica do hospital, além de Paulo Diniz, os médicos 
Alzir Bernardino Alves e Roberto Farias Scampini, que, em poucos anos, 
tornaram o HEINSG referência regional no exercício da especialidade. 

A partir de 1970, novos ortopedistas se interessaram pela ortope-
dia pediátrica e também fizeram história no Hospital Infantil. Paulo 
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Roberto Moulin, Carlos Alberto Cerqueira de Carvalho e Sílvio Pavan 
foram alguns deles.

O serviço ortopédico do HEINSG, que possui em seu corpo clínico 
23 traumato-ortopedistas e é coordenado pelo médico Akel Nicolau Akel 
Júnior, realiza todo tipo de cirurgias ortopédicas em crianças, incluindo 
problemas oncológicos. Em seu pronto-socorro, são atendidas, mensal-
mente, cerca de duas mil crianças e adolescentes e são realizadas, em 
média, 80 cirurgias de pequeno e grande porte por semana. 

Hospital Estadual São Lucas

O Hospital Estadual São Lucas (HESL) foi criado em 1968 por inicia-
tiva de um grupo de médicos vindos do norte do Estado. Localizado 
próximo ao Forte São João, no centro de Vitória, o hospital não demo-
rou muito para mudar sua razão institucional de privada para pública. 
No início da década de 1970, o São Lucas foi desativado e seu prédio 

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória.
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foi incorporado ao patrimônio da Previdência Social, sendo gerencia-
do pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 
(Inamps). A partir daí, passou a funcionar no local o Posto de Assistên-
cia Médica (PAM).

Em 1983, o PAM passou por modificações estruturais e alojou um 
pronto-socorro, tornando-se um posto de atendimento de urgência e 
emergência. O posto continuou crescendo até que, em agosto de 1988, 
se transformou no primeiro hospital de urgência e emergência do Esta-
do. Com 100 leitos e capacidade para atender 600 pessoas por dia, logo 
foi incorporado à rede pública estadual e integrado ao SUS. 

Entre os anos de 1995 e 1999, suas atividades foram transferidas 
para o Hospital da Polícia Militar (HPM), para que fosse feita uma re-
forma em suas instalações. Em junho de 2010, as atividades do HESL 
foram novamente transferidas para o HPM, agora chamado Hospital 
Estadual São Lucas (HESL), para uma completa reestruturação de sua 
estrutura, que culminou com a duplicação do antigo prédio, aumen-
tando sua área de 7.400 para 15.900 m2. 

Com o novo espaço físico, o número de leitos passou de 163 para 
234 e, deste total, 70 eram intensivos. Com a reforma, o hospital, que 

Hospital Estadual São Lucas.
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já é referência em tratamento do trauma no Estado, dá uma resposta 
mais rápida em questões de atendimento, já que conta, inclusive, com 
heliponto para recepcionar casos de extrema emergência.

Atualmente, o Hospital Estadual São Lucas é referência não só para 
pacientes do Espírito Santo, como também para Minas Gerais e Bahia. 
Jovani Torres da Matta é o atual coordenador do Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia, comandando uma equipe de 33 profissionais.

Hospital Estadual Infantil e Maternidade
Alzir Bernardino Alves  

O Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves 
(Heimaba) é o segundo hospital infantil estadual e foi inaugurado em 
2002, no governo de José Ignácio Ferreira. A instituição, que recebeu o 
nome de um dos pioneiros da ortopedia capixaba, foi criada para desa-
fogar os atendimentos do HEINSG e melhorar a qualidade no atendi-
mento às crianças e aos adolescentes do Estado. 

Localizado no bairro Soteco, em Vila Velha, além de atender aos pa-
cientes dos municípios da Grande Vitória, o hospital presta assistência a 
enfermos provenientes de estados como Bahia, Minas Gerais, Pará, Ma-
ranhão, Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Goiás.

Hoje, o Heimaba é referência em cirurgias de correção de defeitos 
congênitos do aparelho ósseo muscular e também em atendimentos de 
urgência e emergência em ortopedia pediátrica. O hospital é responsável 
por realizar cirurgias eletivas ortopédicas e nas suas dependências funcio-
na também um ambulatório de tratamento do pé torto congênito (PTC). 

Passam pelo pronto-socorro do Heimaba cerca de 1.200 pacientes 
por mês, sendo que no ambulatório de cirurgia da mão e do PTC são 
realizados 20 atendimentos semanais. No ambulatório de Ortopedia Pe-
diátrica, o número sobe para 80. Em relação ao número de cirurgias, 
são feitas em média 70 de trauma pediátrico, 30 de mão, dez de PTC e 
40 cirurgias eletivas de ortopedia pediátrica por mês. Como suporte, o 
Heimaba conta com três enfermarias e um total de nove leitos para a 
ortopedia. 

Atualmente, Francisley Gomes Barradas coordena uma equipe de 
25 traumato-ortopedistas no Heimaba. 
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Hospital Estadual 
Infantil e Materni-
dade Alzir Bernardi-
no Alves. 

Hospital Estadual Doutor Dório Silva 
 

O Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HEDDS), localizado no Par-
que Residencial Laranjeiras, no município de Serra, começou a ser 
construído em 1983 e foi inaugurado em 1988. Assim como o Heimaba, 
foi batizado com o nome de um grande cirurgião geral do Estado. 

Com o objetivo de ser um hospital provisório, viabilizado por 
meio de uma parceria entre o Governo do Estado e a República Fede-
ral da Alemanha, foi projetado para ter, no máximo, dez anos de vida 
útil. No entanto, por causa das novas necessidades da população, a 
instituição teve seu perfil modificado, especialmente no que diz respei-
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to ao atendimento de urgências. Hoje, o hospital tornou-se referência 
em tratamento para pacientes politraumatizados da Grande Vitória e 
do interior do Espírito Santo e para moradores do sul da Bahia e das 
regiões norte e leste de Minas Gerais. Em 2009, o HEDDS foi benefi-
ciado pelo Governo do Estado em um programa de inovação da saúde 
pública. Sua nova instalação está localizada na Avenida Paulo Pereira 
Gomes, a apenas 2 km da atual. 

O Hospital Estadual Doutor Dório Silva é o maior hospital públi-
co estadual, com 371 leitos em aproximadamente 33.000 m2 de área 
construída.  Além de atendimento de urgência e emergência para poli-
traumatizados, o hospital é referência em alta complexidade para trata-
mento de queimados, pacientes com gestação de alto risco, unidade de 
tratamento intensivo (UTI) neonatal, neurocirurgia, ortopedia e doen-
ças infecciosas. A unidade, que conta, inclusive, com um heliponto,  
abriga um pronto-socorro com capacidade para dez mil atendimentos 
por mês – 2,5 mil a mais que na instalação atual. 

Hospital Estadual Doutor Dório Silva.
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Atualmente, Carlos Henrique Cândido coordena o Serviço de Or-
topedia e Traumatologia do hospital, com uma equipe de 29 traumato- 

-ortopedistas.

Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias

O antigo Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias (HEABF), em 
homenagem ao médico e ex-prefeito do município, foi fundado em ju-
nho de 1958, graças ao empenho de um grupo de mulheres que, junto 
com o médico Denizar Santos, adquiriu um terreno no bairro Jaburu-
na, em Vila Velha.

Em janeiro de 1971, o hospital foi doado em regime de comodato 
à Fundação Hospitalar do Espírito Santo, integrando-se à rede esta-
dual de saúde pública, e o setor de maternidade foi incorporado pelo 
HEABF somente em 2007. Em 2010, a Secretaria Estadual de Saúde 
fez investimentos para melhorias na estrutura do hospital que totaliza-
ram mais de 2 milhões de reais. O HEABF ampliou o número de leitos 
para 136, tornado-se o maior hospital materno-infantil do Estado. Do 

Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias.
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total de 136 leitos, 25 são para o novo pronto-socorro, que possui seis 
consultórios modernos e informatizados, e laboratórios de análises clí-
nicas com exames in loco, além de sala de reanimação e de gesso.

O HEABF realiza uma média de 5,5 mil atendimentos de urgência 
e emergência, que incluem serviços de maternidade e cirurgia pediátri-
ca de pequena, média e alta complexidade em traumato-ortopedia. A 
abrangência de seu atendimento estende-se pelos municípios da Grande 
Vitória a outras regiões, como o sul da Bahia. A instituição é reconhecida 
como um grande centro de cirurgia da mão para adultos e lida com ca-
sos traumáticos relacionados à mão e a patologias de todos os graus de 
complexidade. Para tanto, conta com dez profissionais especializados e 
coordenados pelo cirurgião de mão Everaldo José Marchezini. 

Mensalmente, são realizadas cerca de 250 cirurgias ortopédicas pela 
equipe de 23 ortopedistas, coordenada por Ricardo Feres.  

ServiçoS no interior

Este item aborda o desenvolvimento da especialidade em algumas das 
maiores cidades do interior do Espírito Santo. De núcleos embrionários 
no passado, São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim 
transformaram-se nos maiores centros de referência para atendimentos 
em ortopedia e traumatologia do interior do Espírito Santo. Os quatro 
municípios atendem a uma população estimada em 2,5 milhões de ha-
bitantes, formada por moradores locais, de cidades vizinhas e até de 
outros estados. Esse desenvolvimento não seria possível, porém, sem a 
importante contribuição de profissionais que abdicaram dos recursos 
tecnológicos de hospitais de ponta, privaram-se das opções culturais 
e de lazer dos grandes centros, distanciaram-se do núcleo familiar e 
enfrentaram a sobrecarga emocional de trabalho proveniente do isola-
mento profissional. 

Atualmente, cerca de 25% dos ortopedistas e traumatologistas que 
residem no Estado trabalham no interior. Das quatro cidades citadas, 
apenas São Mateus e Colatina possuem serviços de ortopedia e trau-
matologia coordenados pela COOTES. Nesses dois serviços, a COOTES 
coloca à disposição da população 27 especialistas, sendo que alguns 
deles ainda pertencem à leva de pioneiros que desbravaram a região. 
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Homens corajosos que se dispuseram a mudar o destino do interior do 
Estado e que servem de espelho para os especialistas mais jovens que, 
assim como eles, possuem essa coragem enraizada em seus corações.

Colatina

Conhecida como Princesa do Norte, Colatina está localizada a 137 km 
da capital e tem, de acordo com dados do IBGE, 111.365 habitantes. É 
também a principal cidade da macrorregião noroeste do Espírito San-
to e tornou-se referência em atendimento médico-hospitalar para uma 
população estimada em meio milhão de habitantes, residentes nos 17 
municípios que compõem essa região e em municípios mineiros como 
Aymorés, Resplendor e Mantena.

A rede de saúde do município é formada por quatro hospitais 
particulares, três hospitais filantrópicos e um hospital público esta-
dual, além de mais de 30 unidades de saúde, laboratórios de clínicas 
patológicas, clínicas radiológicas, centros de hemodiálise, entre ou-
tros. Somente na área de ortopedia e traumatologia, existem mais de 
20 médicos trabalhando na cidade, atualmente. 

Contudo, essa estrutura nem sempre foi assim. Até 1958, a cida-
de não possuía um médico especialista em ortopedia e traumatologia. 
Foi exatamente nesse ano que o colatinense Wilson Richa8 retornou 
do Rio de Janeiro para se tornar um dos pioneiros da especialidade 
na cidade.

Até a chegada de Wilson Richa, os problemas traumato-ortopédi-
cos eram resolvidos por cirurgiões-gerais, que, por força da necessida-
de, dedicavam-se um pouco mais à especialidade. Wilson fundou, logo 
ao chegar, o primeiro serviço de ortopedia e traumatologia da cidade 
no Hospital Santa Rosa, que hoje não existe mais. A precariedade das 
estradas que davam acesso à cidade refletia também na medicina, pois 
dificultava a visita de representantes de materiais utilizados nos trata-
mentos e nas cirurgias, inclusive de novidades do mercado.

8 Saiba mais sobre Wilson Richa no Capítulo 2 – Os Pioneiros no Espírito Santo.
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Cansado de tanta dificuldade, Wilson deixou a cidade quando Lauge-
ci dos Santos Costa9, outro colatinense que se formara no Rio de Janeiro, 
retornou para lá, em 1968. Pouca coisa relacionada à estrutura a serviço 
da especialidade havia mudado. Laugeci lembra que os materiais para a 
realização dos procedimentos eram básicos. Tudo era resolvido com mar-
telo, serrote e pinos de Steinmann, com muitas improvisações. Os auxilia-
res de cirurgia eram os enfermeiros que mais se destacavam. Para realizar 
algumas cirurgias, o próprio Costa era quem anestesiava o paciente. Os 
casos mais complexos, como de fratura de coluna ou de próteses que ne-
cessitavam de enxerto ósseo, eram encaminhados para a capital. 

Apesar de convites para continuar no estado de São Paulo e tra-
balhar com cirurgiões renomados em São José do Rio Preto e Marília, 
Lorival Buffulin decidiu-se por Colatina, por causa das boas referên-
cias fornecidas por um amigo ortopedista que trabalhava no Hospital 
do Câncer do Rio de Janeiro. Assim, no ano de 1971, decidiu conhecer 
a cidade e foi acolhido fraternalmente por Laugeci. Após dois dias em 
que fez diversas cirurgias, recebeu uma proposta financeira muito van-
tajosa e fixou-se definitivamente na cidade. Até hoje guarda profunda 
gratidão pela recepção dispensada por Laugeci Costa, de quem se tor-
nou grande amigo quando chegou ao Estado. 

Nos cinco anos em que viveu em Colatina, Buffulin trabalhou no 
Hospital Estadual Sílvio Avidos, no Hospital São Sebastião e nas Casas 
de Saúde Santa Maria e Santa Luzia. Além de fazer muitos amigos, 
Buffulin deixou uma enorme contribuição relacionada principalmente 
à ortopedia infantil e aos bloqueios anestésicos usados na prática or-
topédica, técnica até então desconhecida pelos anestesistas da cidade. 

Em 1973, Buffulin teve papel fundamental em um grave acidente 
que aconteceu na cidade. A Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, es-
tava realizando a transferência dos trilhos de sua ferrovia quando, du-
rante uma operação com explosivos, aconteceu o acidente que vitimou 
alguns operários e deixou um grande número de pessoas gravemente 
feridas.

9 Saiba mais sobre Laugeci dos Santos Costa no Capítulo 2 – Os Pioneiros no Espírito Santo.
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Na ocasião, Buffulin conheceu um jovem secundarista de Medicina  
que se ofereceu para ajudar no que pudesse ser útil. A empatia foi ime-
diata e, assim, nasceu uma grande amizade com o acadêmico Hélio 
Barroso dos Reis, hoje um dos mais renomados ortopedistas do Estado 
e motivo de orgulho para Lorival, por ter incentivado e participado de 
sua formação.

Buffulin deixou Colatina para retornar a Ribeirão Preto em 1976. 
Segundo ele, foram cinco anos de trabalho desgastante, mas extrema-
mente gratificante. Apesar de começar a trabalhar no ramo da constru-
ção civil  quando retornou a São Paulo, Lorival permaneceu filiado ao 
CRM-SP e continuou frequentando cursos e congressos relacionados à 
ortopedia, participando, esporadicamente, de cirurgias de coluna ver-
tebral em Marília. 

Em 2008, terminou um curso de especialização em Medicina Chine-
sa e Acupuntura. Uma vez por semana, atende gratuitamente pacientes  
dessa especialidade. Nos últimos seis anos, tem participado do Progra-
ma de Atualização em Traumatologia e Ortopedia (Proato), com o único 
objetivo de não ficar alienado aos avanços da especialidade que lhe deu 
tanto prazer e satisfação.

Lorival Buffulin, paulista natural de São José 
do Rio Preto, aportou em Colatina no início da 
década de 1970 para fazer companhia a Lau-
geci dos Santos Costa, até então o único or-
topedista da cidade. Formado pela Faculdade 
Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, Lori-
val foi interno da Clínica Infantil e Ortopédica 
do Hospital São Zacarias e do Hospital Carlos 
Chagas. Em 1970, recebeu a certificação do 
Curso de Ortopedia e Traumatologia instituído 
pelo Plano Nacional de Residência Médica da 
SBOT e tornou-se médico do Serviço de Trau-
mato-ortopedia do INPS, no Rio de Janeiro.
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Ainda na década de 1970, juntaram-se a Laugeci Costa e Lorival 
Buffulin os ortopedistas Edmilson Guimarães, Raul Ângelo Tardin 
Giuberti e Rogério Bresciani Rosetti – os dois últimos já falecidos. 

Rogério Bresciani Rosetti chegou a Colatina em 1975 e repre-
sentou um grande reforço para a equipe de ortopedia da cidade, pois 
havia acabado de fazer residência médica no Hospital Miguel Couto, 
sob a supervisão do professor Nova Monteiro. Filho de uma professo-
ra e de um comerciante, Rosetti nasceu em 12 de julho de 1945, em 
Vitória. A escolha pela medicina foi puramente paixão pela profissão, 
que se concretizou com a sua graduação, em 1973, na primeira turma 
de médicos formada pela Emescam.

Em Colatina, Rogério Bresciani Rosetti trabalhou nos hospitais 
São Sebastião e Sílvio Avidos. Possuía também uma clínica particular 
e atuava na área da medicina esportiva e do trabalho. Uma de suas 
grandes qualidades era a paciência. Sabia ouvir e, com isso, criava 
um relacionamento de confiança com seus pacientes. Foram 13 anos 
na cidade, até retornar à capital, em 1986.

Em Vitória, passou a trabalhar no HEDDS, no município de Ser-
ra, e, posteriormente, associou-se aos ortopedistas Jorge Luiz Kriger e 
Emídio Perim Júnior, na Clínica Ortopédica Camburi. Muito discipli-
nado, participava ativamente de cursos de atualização, principalmente 
os relacionados à cirurgia de quadril, especialidade com a qual mais 
se identificava. Participou de vários congressos e simpósios nacionais e 
internacionais, como o XVIII Congresso Mundial de Ortopedia e Trau-
matologia, realizado no Canadá, em 1990. 

Em 2002, ao lado da esposa Célia Luiza Rocha Rosetti, viajou para 
a França para observar uma cirurgia de quadril e conhecer uma nova 
prótese. Retornando da viagem, durante uma escala em Londres, teve 
um infarto no aeroporto e faleceu prematuramente, aos 57 anos. 

Apaixonado pela Medicina e com um espírito extremamente em-
preendedor, Rosetti ajudou a fundar dois importantes hospitais parti-
culares da Grande Vitória: o Hospital Metropolitano e o Vitória Apart 
Hospital. Da sua união com Célia Rosetti, nasceram dois filhos: Diogo 
Bresciani Rosetti, que optou pela Odontologia, e Rogério Bresciani Ro-
setti Filho, que seguiu os caminhos do pai, formando-se em Medicina 
e especializando-se em Ortopedia e Traumatologia.
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No final da década de 1970, pouca coisa havia mudado em relação à 
estrutura dos serviços traumato-ortopédicos da região, cujo atendimento 
se resumia a apenas dois hospitais: a Casa de Saúde Santa Maria e a Casa 
de Saúde São Sebastião, ambos particulares, mas conveniados ao SUS. O 
Sílvio Avidos era um hospital público de emergência, com excelência ape-
nas para o serviço de maternidade, tanto que, naquela época, se chamava 
Hospital Estadual Sílvio Avidos. Conforme a patologia e o médico que es-
tivesse de plantão, o doente era encaminhado para os hospitais Santa Ma-
ria e São Sebastião, que recebiam desde pacientes com úlceras perfuradas 
até baleados ou esfaqueados, além dos pacientes com trauma. No entanto, 
a estrutura desses hospitais não permitia que fossem realizadas cirurgias 
traumato-ortopédicas complexas – cenário que só começou a passar por 
significativas transformações nas décadas seguintes.

O período que compreende a década de 1980 até a entrada do novo 
milênio simbolizou, para Colatina, o início de um novo tempo de pros-
peridade, alavancado pelo crescimento da cidade e apoiado pelo comér-
cio e pelo ramo de serviços, que ainda hoje respondem por 66% da eco-
nomia da cidade. Foi exatamente nesse período que uma nova leva de 
especialistas chegou a Colatina. Com eles, vieram novas técnicas e a von-
tade de encarar o desafio de modernizar a especialidade no município. 

Rogério Bresciani Rosetti chegou a Colatina 
em 1975 e representou um grande reforço 
para a equipe de ortopedia da cidade, pois 
havia acabado de fazer residência médica no 
Hospital Miguel Couto, sob a supervisão do 
Prof. Nova Monteiro. Filho de uma professo-
ra e de um comerciante, Rosetti nasceu em 12 
de julho de 1945, em vitória. A escolha pela 
Medicina foi puramente paixão pela profis-
são, que se concretizou com a sua gradua-
ção, em 1973, na primeira turma de médicos 
formada pela Emescam.
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O primeiro a chegar, ou melhor, a retornar, foi Walter Luiz Dalla 
Bernardina, em 1981. Nascido em Colatina, Walter deixou a cidade 
em 1973 para se graduar na Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes). Após sua graduação, Walter frequentou, sob a orientação de 
Pedro Nelson Pretti e José Fernando Duarte, o Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 
(Hucam), assim como o HSJ e a Clínica Ortopédica Vitória.

Quando retornou a Colatina, os serviços de ortopedia existentes 
na cidade já estavam estruturados e Walter sentiu dificuldade para se 
posicionar no mercado. Foi por causa dessa dificuldade que, no ano se-
guinte ao seu retorno, em uma casa de apenas 120 m2, fundou, ao lado 
da esposa Rowena, a sua primeira clínica, batizando-a com o nome de 
Clínica de Saúde São Bernardo. A estrutura da clínica era simples, mas 
permitia atendimento 24 horas em ortopedia e cardiologia. Os anos 
foram se passando e a pequena clínica não suportava mais a demanda 
cada vez maior. Assim, em 1988, Walter inaugurou uma nova clínica, à 
qual deu o nome de Casa de Saúde São Bernardo. 

A nova estrutura permitiu a Walter modernizar o atendimento por 
meio de uma série de inovações tecnológicas, o que possibilitou aten-
der cada vez melhor seus pacientes. O ortopedista colatinense, com 
uma visão empreendedora agressiva, não demorou muito a promover 
um novo salto de qualidade em seu negócio e em diversas especialida-
des, incluindo, é claro, a ortopedia e traumatologia.

A primeira metade da década de 1980 marcou também a chegada 
de outros dois ortopedistas à cidade: Jorge Galvão Soares Júnior e Jo-
cimar Tamanini. 

Natural de Baixo Guandú, Jorge Galvão foi para o Rio de Janeiro 
cursar Medicina na Faculdade Souza Marques, em Cascadura. Após se 
formar em 1981, fez residência no HPM do Rio de Janeiro. Ao fim de 
sua residência, ele e sua esposa, Márcia Lyra Quintaes Galvão Soares, 
médica anestesista, resolveram procurar um lugar em que pudessem 
trabalhar juntos e tentaram primeiramente em Araruama e em Cam-
pos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, passaram 
por Vila Velha até escolherem, por fim, Colatina. 

A oportunidade de ir para Colatina foi reflexo de uma nova po-
lítica de saúde implementada pelo governo Gerson Camata. Quando 
assumiu o governo, em 1983, Camata abriu vários concursos para pro-



156

fissionais da área médica. Galvão e sua esposa embarcaram, em março 
de 1984, e aportaram na cidade para trabalhar no serviço público, mais 
especificamente no Hospital Estadual Sílvio Avidos.

Quando chegou a Colatina, Galvão não pode contar com  os moder-
nos equipamentos que fazia uso no HPM do Rio de Janeiro. A realidade 
em Colatina era bem mais modesta. Nos hospitais da cidade, não havia, 
por exemplo, exame por radioscopia. As cirurgias eram feitas com ajuda 
de exames radiográficos e operar uma fratura de colo de fêmur, o que 
hoje se faz em pouco mais de 30 minutos levava cerca de quatro horas. 

Em 1985, um ano após a chegada de Jorge Galvão, Jocimar 
Tamanini,  outro colatinense que havia saído da cidade para estudar 
Medicina na Ufes, em Vitória, retornou após concluir residência em 
Ortopedia e Traumatologia no Instituto de Assistência dos Servidores 
do Estado do Rio de Janeiro (IASERJ). Assim como Galvão, Tamani-
ni lembra-se bem das dificuldades encontradas em Colatina quando 
retornou. Segundo ele, os recursos para tratamentos limitavam-se às 
placas, e as cirurgias de fêmur eram feitas com hastes de Küntscher. As 
atuais cirurgias com uso de próteses bipolares ainda eram inexistentes, 
de modo que a solução era a cirurgia com prótese de Thompson. 

Quando a década de 1980 chegou ao fim, apenas sete ortopedis-
tas atuavam em Colatina: Laugeci dos Santos Costa, Raul Ângelo Tar-
din Giuberti, Rogério Bresciani Rosetti, Edmilson Guimarães, Walter 
Dalla Bernardina, Jorge Galvão e Jocimar Tamanini. O panorama da 
especialidade no município começou a mudar em meados dos anos 
1990. O cenário começou a ser alterado em função do surgimento de 
novas tecnologias em nível mundial e de investimentos feitos pelo Esta-
do e pela iniciativa privada. Em 1993, com a fundação da COOTES, os 
especialistas se organizaram e, depois de várias tentativas, assinaram,  
em 1996, um contrato bem vantajoso para fornecer serviços à rede pú-
blica do Estado. Além de salários mais motivadores, o governo tam-
bém começou a aparelhar melhor os hospitais. Quando o governo 
não o fazia, era a própria Cooperativa quem aparelhava os seus médicos 
com instrumentos básicos utilizados nos procedimentos.

A iniciativa privada também fazia sua parte e, novamente, o or-
topedista Walter Dalla Bernardina teve um papel muito importante 
para o avanço da especialidade. Sempre buscando o que havia de mais 
avançado e atual em termos de tecnologia para oferecer o melhor aten-
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dimento possível, Walter, em 1993, teve de aumentar mais uma vez a 
Casa de Saúde São Bernardo. Bem mais ampla, a nova clínica possuía 
21 leitos, três salas cirúrgicas, dois leitos de UTI e equipamentos inova-
dores, como os primeiros aparelhos de ressonância magnética, litotrip-
sia e tomografia computadorizada, entre outros. 

A formação de sete ortopedistas que finalizaram a década de 1980 
permaneceu a mesma até que, no final da década de 1990, novos especia-
listas chegaram à cidade. Os primeiros foram os filhos de Laugeci Costa. 
Marcelo dos Santos Costa, após fazer residência no Hospital Miguel Cou-
to, retornou a Colatina em 1999. No mesmo ano, seu irmão, Rogério dos 
Santos Costa, também voltou à cidade natal, após finalizar sua residência 
no HPM do Rio de Janeiro. Em 2002, chegou Bruno Augusto Lana da 
Silveira. Em 2003, foi a vez de Sandro Pereira e, com o passar dos anos, 
mais e mais ortopedistas chegaram para prestar serviço na cidade. 

A troca de experiências entre os ortopedistas com mais tempo na 
profissão e os que tinham acabado de sair de suas residências foi extrema-
mente benéfica para todos. Os jovens ortopedistas aprenderam práticas 

Hospital Estadual Sílvio Avidos .
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que não vivenciaram na residência e devolveram a gentileza passando as 
mais recentes técnicas de procedimento aos colegas mais experientes.

Até meados da década de 1990, o Hospital Estadual Sílvio Avidos, 
que é administrado pelo Estado, funcionou apenas como triagem para 
os hospitais Santa Maria e São Sebastião, que, juntos, tinham um vo-
lume de 1.400 atendimentos traumato-ortopédicos por mês. Em 1994, 
o Hospital Estadual Sílvio Avidos, com a implantação do Serviço de 
Ortopedia e Traumatologia coordenado e realizado por especialistas 
da COOTES, tornou-se referência em trauma não apenas na região 
noroeste do Espírito Santo, mas também em alguns municípios de Mi-
nas Gerais. O volume de cirurgias relacionadas ao trauma alcança hoje 
uma média de 200 intervenções mensais, feitas em apenas uma sala 
cirúrgica. No entanto, a demanda é muito maior. 

O governo deu início, em 2010, a uma série de melhorias no Síl-
vio Avidos. Além da criação de mais vínculos, conquistados por meio 
do mais recente contrato firmado com a COOTES (que possibilitou 
aumentar o número de ortopedistas no atendimento), novos leitos de 
UTI e de recuperação pós-anestésica estão sendo criados, bem como 
a ampliação do número de salas cirúrgicas.

Dezesseis especialistas em ortopedia e traumatologia trabalham 
atualmente no Hospital Estadual Sílvio Avidos  e resolvem praticamen-
te todos os casos de urgência e emergência em trauma. As exceções são 
complexas cirurgias de mão e lesões que necessitam de enxertos. 

As instituições filantrópicas também investiram em melhorias, as-
sim como os hospitais particulares. A pequena Casa de Saúde São Ber-
nardo, do ortopedista Walter Dalla Bernardina, não comportava mais 
os sonhos do agora empresário da saúde suplementar. Walter havia 
criado, em 1998, o plano São Bernardo Saúde. A pequena clínica não 
suportava mais a demanda gerada pelo plano. Assim, em 2007, Walter 
inaugurou o São Bernardo Apart Hospital. 

Com 17.000 m2, o São Bernardo Apart Hospital possui 220 leitos, 
14 leitos de UTI, oito salas cirúrgicas e um corpo clínico formado por 
mais de 200 médicos de várias especialidades. A equipe traumato-orto-
pédica que trabalha no hospital é composta por oito especialistas, que 
têm à disposição equipamentos hospitalares de avançada tecnologia. 

Em 2008, a União dos Médicos (Unimed) inaugurou, em Colatina, 
sua quarta unidade própria no Estado. Com uma área de 5.500 m2, o 
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Hospital Unimed Noroeste Capixaba possui 60 leitos padrão e oito de 
UTI. Por intermédio de um capacitado corpo clínico, realiza cirurgias 
de alta complexidade, inclusive em ortopedia e traumatologia.

Além do Sílvio Avidos, do São Bernardo Apart Hospital e do Hos-
pital Unimed Noroeste Capixaba, a população de Colatina e da região 
que a cerca conta com os serviços da Casa de Saúde Santa Luzia, da 
Casa de Saúde Santa Maria, do Hospital e Maternidade São José, do 
Centro Médico de Colatina e da Santa Casa de Misericórdia de Colatina. 

São Mateus 

Fundado em 21 de setembro de 1544, São Mateus é o segundo muni-
cípio mais antigo do Estado, perdendo apenas para a cidade de Vila 
Velha, fundada 9 anos antes. Colonizada inicialmente por portugueses, 
foi, até a segunda metade do século XIX, uma das principais portas 
de entrada de escravos no Brasil. Situada no extremo norte do Estado, 
possui atualmente uma população em torno de 100 mil habitantes. 

São Mateus e Colatina são cidades do interior do Estado que pos-
suem um serviço de ortopedia e traumatologia sob responsabilidade 
da COOTES. A equipe de ortopedistas da Cooperativa que trabalha no 
Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HEDRAS), principal 
referência em atendimento de urgência e emergência em ortopedia e 
traumatologia do serviço público estadual no norte do Estado, é res-
ponsável pelo atendimento de uma população em torno de 1 milhão de 
habitantes, que inclui, além dos residentes locais, pacientes das cida-
des capixabas vizinhas e também do sul da Bahia.

É no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares que ainda se 
encontram alguns dos pioneiros que desbravaram a especialidade no nor-
te do Estado, como Ericsson Pessanha Filho, o primeiro especialista a 
chegar à região. Natural de São Mateus, Ericsson, no momento de deci dir 
qual carreira iria seguir, optou por se tornar médico, influenciado por seu 
irmão, que estava cursando Medicina. Assim, seguiu para a capital do Es-
tado para estudar na Emescam e de lá saiu formado em 1975. 

Entre os anos de 1976 e 1977, Ericsson frequentou o Serviço de 
Ortopedia e Traumatologia do Hospital São José, sob a orientação do 
professor Pedro Nelson Pretti. Ao lado de outros colegas que também 
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frequentavam o serviço, como Emídio Perim, Virgílio Schwab Leite, 
Carlos Alberto Carvalho, Djalma Chevrand Baptista, Sain’t Clair Pi-
nheiro Ottoni, entre outros, passou a dar plantões nos finais de semana 
no pequeno Hospital Santa Inês, em Linhares. 

Nessa época, o norte do Estado ainda não possuía especialistas na 
área. Assim, foi durante os plantões em Linhares que Ericsson começou 
a vislumbrar boas possibilidades de desenvolver a carreira na região. 

No final de 1977, decidiu retornar à sua cidade natal, que possuía 
apenas o Hospital Maternidade São Mateus e uma clínica de obstetrícia, 
que também realizava alguns procedimentos, chamada Clínica Santa 
Luiza. No Hospital Maternidade São Mateus, Ericsson fundou o primei-
ro Serviço de Ortopedia e Traumatologia da cidade. A estrutura de tra-
balho era precária, de modo que a primeira providência foi aparelhar o 
hospital com equipamentos básicos para realizar as cirurgias traumato- 

-ortopédicas. Além das caixas de ferramentas básicas, foi necessário 
comprar também um aparelho de raio X, tudo com recursos próprios. 

Felizmente, o número de cirurgias não era grande. Na época, os 
tratamentos incruentos10 eram muito mais utilizados. Todavia, essas 

10 Tratamento realizado com reduções sem ruptura da pele, apenas por imobilização do membro.

Ericsson Pessanha Filho nasceu na cidade 
de  São Mateus. No momento de decidir 
qual carreira iria seguir, optou por se tor-
nar médico, influenciado por seu irmão, 
que estava cursando Medicina. Assim, se-
guiu para a capital do Estado para estudar 
na Emescam e de lá saiu formado em 1975.
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não foram as únicas dificuldades encontradas. Por ser o único ortope-
dista da cidade, Ericsson teve de treinar técnicos de enfermagem para 
auxiliá-lo nas cirurgias. A sua primeira cirurgia foi uma fratura de fê-
mur, em que usou calha intramedular. Depois vieram as osteossínteses 
com placas e parafusos, tratamentos de hérnias de disco, entre outras.

Em meados da década de 1980, o fluxo de acidentados aumen-
tou muito. Boa parte deveu-se ao crescimento da cidade, que passou 
a ser base produtora de gás natural e petróleo da estatal Petrobras, e 
também  ao deslumbramento das pessoas com o asfalto, que permitia 
imprimir alta velocidade nos automóveis, resultando em muitos aci-
dentes. Apenas um ortopedista não era suficiente para atender ao nú-
mero cada vez mais crescente de pacientes. Então, em 1986, chegou à 
cidade o primeiro ortopedista com residência na especialidade: o ca-
rioca Miguel Ângelo Tortely Mesquita. 

Graduado pela Faculdade de Medicina de Vassouras, no Rio de 
Janeiro, em 1982, Miguel fez seu curso de residência, nos dois anos que 
se seguiram, em dois lugares diferentes. Primeiro, fez Traumatologia e 
Ortopedia em Adulto, na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, 

Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
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em São Paulo, e depois partiu para o Hospital Municipal Jesus, no Rio 
de Janeiro, para fazer ortopedia infantil, sob orientação do professor 
Arcelino Miguel Bittar. Desde a sua formatura, ele alimentava o sonho 
de trabalhar no interior. Como sabia que o Espírito Santo estava cres-
cendo, passou a estudá-lo até descobrir que em São Mateus só havia 
um ortopedista. Ele foi à cidade e passou alguns dias conhecendo-a. 
Uma semana depois de ir embora, retornou definitivamente. 

Já se passaram 24 anos desde que Miguel se fixou em São Mateus 
e, apesar de a cobrança ser bem maior que em uma cidade grande, o 
carioca garante que não planeja deixar a cidade. Além de trabalhar no 
Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, Miguel Mesquita tam-
bém atende no Hospital e Maternidade São Mateus e no Unimed  Fácil.

No final da década de 1980, praticar ortopedia de excelência em 
São Mateus era um desafio, pois a estrutura do único hospital da ci-
dade era muito precária. Com um arsenal cirúrgico incipiente, os or-
topedistas faziam verdadeiros milagres. Em 1987, porém, o serviço de 
saúde de São Mateus passou por uma reviravolta com a inauguração 
do Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares. Com uma infraes-
trutura completa, o hospital imediatamente se tornou referência em 
atendimento de várias especialidades para a população da região. A 
formação da dupla Ericsson Pessanha e Miguel Mesquita foi reforçada, 
em dezembro de 1993, com a chegada de Homerildo Alves, especialista 
diplomado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 
1970.

Com a cidade em constante crescimento, o campo de trabalho foi 
melhorando e novos ortopedistas foram surgindo em São Mateus. Em 
1994, foi a vez do carioca Carlos Eduardo Coutinho de Oliveira chegar 
à cidade. Natural de Niterói, Carlos Eduardo formou-se na Faculdade 
de Medicina de Vassouras, no Rio de Janeiro, em 1988. Ficou no Rio de 
Janeiro por um ano, trabalhando como clínico geral. Chegou ao Espí-
rito Santo em 1989 e ficou três anos frequentando o Serviço de Ortope-
dia e Traumatologia da CAV, sob orientação do Prof. Alzir Bernardino 
Alves. Nesse período, também trabalhou no Hospital Santa Mônica e 
no Hospital Maternidade de Vila Velha. 

A ida para São Mateus aconteceu em maio de 1993 a convite do 
irmão, um médico cirurgião geral, com a oportunidade de se tornar 
sócio de uma clínica. Carlos Eduardo, que, na época, era contratado 
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do Estado, transferiu seu vínculo para São Mateus e também passou a 
trabalhar no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares. Hoje, ele 
é cooperado da COOTES e coordena o Serviço de Ortopedia e Trauma-
tologia desse Hospital. 

Em 1998, a especialidade ganhou seu merecido destaque, com a 
implantação do Serviço de Ortopedia e Traumatologia sob a coordena-
ção da COOTES. Esse fato ajudou a levar novos ortopedistas à cidade. 

O primeiro deles foi Gil Emerich. Nascido em Mantena, Minas 
Gerais, Emerich foi para o Espírito Santo estudar medicina e graduou-
-se, em 1984, pela Emescam. Nos três anos finais da graduação, acom-
panhou o Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Vitória e, assim que se graduou, voltou para o estado 
natal. O retorno ao Espírito Santo só ocorreu em 1995. Nos dois anos 
subsequentes à sua volta, frequentou o Serviço de Ortopedia e Trauma-
tologia da CAV e só partiu para São Mateus em 1998, para trabalhar no 
recém-criado Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Esta-
dual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HEDRAS).

A partir daí, outros profissionais foram aparecendo. Em 2002, 
Humberto Taquete Filho retornou à sua cidade de origem, após 14 
anos de ausência, já devidamente formado pela Faculdade de Medicina 
de Campos, Rio de Janeiro, e com curso de residência feito no Hospital 
da Polícia Militar (HPM). Depois dele, vieram, não necessariamente 
nesta ordem, Kélio Ambrósio Lopes, Pablo Carlos Brandão Ferreira, 
Paulo Carvalho Pedro, Juliano Cezar Miertschink Pina, entre outros.

Atualmente, o Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares  
está passando por uma série de obras que ampliarão a sua estrutura. 
Além dos atuais 137 leitos, o hospital passará a ter mais 40 leitos cirúr-
gicos, 26 de clínicas de observação e mais 12 leitos de UTI. Investimen-
tos na ordem de mais 1,5 milhão de reais também serão feitos para a 
aquisição de novos equipamentos, a fim de dar total suporte à equipe 
de profissionais, que atende, em média, 2.400 pessoas por mês, prove-
nientes das regiões adjacentes a São Mateus e também do sul da Bahia. 

Somente na área de ortopedia, são realizadas cerca de 150 ci-
rurgias por mês, entre emergenciais e eletivas. Para dar conta desse 
volume, a COOTES mantém 12 cooperados trabalhando no Roberto 
Silvares, quatro em cada plantão diário. Esses especialistas são res-
ponsáveis pelos mais simples aos mais complexos procedimentos. As 
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únicas exceções são cirurgias que necessitam de próteses especiais, 
disponíveis apenas nos hospitais da capital. 

Linhares 

A cidade de Linhares teve origem no ano de 1800, a partir de um 
quartel militar implantado às margens do Rio Doce, como vigilância 
contra o tráfico de ouro proveniente das regiões de Minas Gerais. O 
quartel evoluiu para um povoado, que recebeu o nome de Coutins, até 
que, em 1809, após ser destruído pelos bravos índios Botocudos, foi 
reer guido e batizado com o atual nome, em homenagem a Dom Rodri-
go de Souza Coutinho, conhecido por Conde de Linhares.

Hoje, com mais de 120 mil habitantes, Linhares, ao lado de São 
Mateus e Colatina, é uma das principais cidades do norte do Estado. A 
história da ortopedia em Linhares assemelha-se à de todos os outros 
municípios do interior do Espírito Santo, ou seja, um começo muito 
difícil, sem estrutura suficiente, com muitas improvisações e contando 
com um único ortopedista.

Foi exatamente sob essas condições que Eurípedes Fernandes 
Mello exerceu a especialidade naquele que pode ser considerado o pri-
meiro Serviço de Ortopedia e Traumatologia de Linhares, fundado pelo 
próprio Eurípedes, em 1974, no pequeno Hospital Santa Inês.

Formado em 1970 pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, Eurípedes Mello nasceu em 
19 de agosto de 1940 no município de Morrinhos, Goiás. Filho único 
de uma família de pequenos agricultores, trabalhou duro para tornar 
realidade o sonho dos pais: ser médico. Eurípedes lembra que chegou 
a vender as suas coleções de revistas em quadrinhos do Tarzan, do Roy 
Rogers, do Superman, entre outros heróis, para ajudar nos seus estu-
dos. Em Goiânia, trabalhou na companhia de saneamento do Estado 
para completar o dinheiro minguado proveniente de consertos de bici-
cletas que seu pai, agora já morando em Morrinhos, mandava todos os 
meses para ajudá-lo nas despesas. 

No seu primeiro vestibular para Medicina, na Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto, São Paulo, não obteve sucesso. Determinado 
a continuar lutando pelo seu sonho, Eurípedes desembarcou no Rio 
de Janeiro em pleno Golpe de 1964. As dificuldades que os estudantes 
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pobres enfrentavam nas principais cidades brasileiras foram intensi-
ficadas pela situação do momento. Com tanques e soldados nas ruas, 
a cidade, tão grande, parecia que o engolia. Susto e medo foram as 
primeiras sensações, que logo deram lugar a muita garra, reforçada 
pelo apoio dos seus pais. A tão sonhada vaga na faculdade não tardou 
a chegar e, ainda em sua fase de graduação, uma identificação muito 
forte já havia nascido com a ortopedia. 

Segundo ele, a escolha pela especialidade aconteceu por causa da 
capacidade que o ortopedista tem de reparar deformidades, além da 
possibilidade de emitir diagnósticos mais precisos – se comparada a 
outras especialidades –, mesmo que a Medicina não seja uma ciência 
exata, como a Física, por exemplo. 

Assim, em 1968, dois anos antes de se formar, passou a dar plan-
tões no Hospital Samaritano como auxiliar acadêmico. No Samarita-
no, havia um serviço de ortopedia e traumatologia conveniado com a 
SulAmé rica Saúde, empresa de seguros que cobria os acidentes de tra-
balho da construtora da Ponte Rio-Niterói, entre outras empresas. Foi 
no Samaritano que Eurípedes passou a ter mais contato e a se apaixo-
nar pela ortopedia. Foi também nesse hospital que ele conheceu Lauro 
Evaristo Bueno. Já em sua residência, Lauro foi uma das pessoas que 
mais orientou Eurípedes na área da ortopedia. Ele o acompanhava em 

Eurípedes Fernandes Mello nasceu em 
Goiás,  em 19 de agosto de 1940, e é filho único 
de agricultores. Com muita luta, graduou-se 
em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Fluminense, em 1970. Durante 
o curso, fez plantões no Hospital Samari-
tano. Fez também residência no Serviço de 
Ortopedia e Traumatologia do Hospital do 
Andaraí e no Hospital São Zacarias. 
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vários procedimentos, passando-lhe segurança e confiança que, com o 
tempo, evoluiram para uma grande amizade que permanece até hoje.

Após se graduar, Eurípedes Mello permaneceu no Rio de Janeiro e, 
em 1971, iniciou residência no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital do Andaraí, sob orientação do professor Arcelino Miguel Bittar. 
O segundo ano de residência foi feito no Hospital São Zacarias, tendo 
como orientador o professor Aroldo Portela. Depois que terminou a re-
sidência, trabalhou por dois anos nos hospitais do Andaraí, em Ipanema, 
e também no Samaritano.

Em 1974, Lauro Bueno, que se mudara para Cachoeiro do Itape-
mirim um ano antes, incentivou-o a partir para Linhares, uma cidade 
em franco desenvolvimento e carente de especialistas na área. Eurí-
pedes achou a proposta interessante e, no mesmo ano, seguiu para a 
cidade. Lá chegando, procurou o Hospital Rio Doce, mas a direção 
do hospital não quis contratá-lo. Então, procurou o pequeno Hospital 
Santa Inês, que prontamente o acolheu. Na época, o Santa Inês só fa-
zia atendimento particular, pois não havia conseguido credenciamento 
com o Inamps. Como havia trazido uma carta de Arcelino Bittar apre-
sentando-o ao chefe do Inamps do Espírito Santo, Eurípedes utilizou 
o trunfo em favor do Santa Inês e, pouco tempo depois, o hospital já 
estava atendendo pacientes via Inamps.

Mello lembra que, no início, era um grande desespero. O índice de 
acidentados em Linhares era altíssimo, pois havia mais de 200 serrarias 
na cidade. A intensa labuta foi amenizada por Emídio Perim Júnior e 
Djalma Chevrand Baptista, residentes enviados por Pedro Nelson Pretti  
diretamente do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HSJ para aju-
dá-lo esporadicamente em alguns plantões. Após três meses de muito 
trabalho, foi a vez da direção do Hospital Rio Doce procurá-lo. A negati-
va não foi por revanchismo, mas pela completa falta de tempo, já que a 
sobrecarga de trabalho no Santa Inês era enorme.

Eurípedes não demorou muito em Linhares e, um ano depois, a 
convite do seu amigo Lauro Bueno, transferiu-se para Cachoeiro do Ita-
pemirim.

Uma cidade como Linhares não poderia ficar sem ortopedista e 
realmente não ficou. Djalma Chevrand Baptista, após finalizar o seu 
internato no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HSJ, em 1976, 
decidiu fixar-se definitivamente em Linhares. Logo que chegou, o ca-
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rioca de Cantagalo foi direto para o Hospital Santa Inês e sua primeira 
providência foi solicitar mais ferramentas para poder trabalhar. 

No mesmo ano em que Djalma chegou, mudou-se também para a 
cidade o ortopedista Élio Aguilar. Nascido no interior de Minas Gerais, 
em Rubim, Élio foi colega de turma de Djalma e, assim como ele, for-
mou-se em 1974. Após a graduação, Élio foi fazer residência por dois 
anos, sob orientação do professor Marcos Nápole, no Hospital Anchie-
ta, em São Paulo. A decisão de se fixar em Linhares foi motivada por 
laços familiares, pois o pai de sua esposa morava na cidade. Ao chegar, 
foi trabalhar no Hospital Rio Doce e, assim como Djalma, fundou o 
Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital.

Quando o Hospital Santa Inês foi fechado, em 1981, Élio Aguilar 
acolheu Djalma no Hospital Rio Doce. Foram vários anos dividindo 
plantões. Os dois ortopedistas realizavam a maioria dos procedimentos 
na cidade. Os que não conseguiam fazer, como cirurgia de quadril e de 
coluna, enviavam para a capital. Élio e Djalma trabalharam sozinhos 
até meados da década de 1980, quando chegou à cidade o ortopedista  
Jadir de Carvalho Ferraz, que atuou na região até o início da década de 
1990, quando se mudou para Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. 

Élio e Djalma ficaram sozinhos novamente e resolveram convi-
dar o ortopedista carioca Humberto Chagas, que havia se formado em 

Djalma Chevrand Baptista nasceu em 10 de 
dezembro de 1943. Formou-se na Emescam. 
Em 1984, foi diretor clínico da Fundaçao Be-
neficente Rio Doce, na qual voltou à direto-
ria em 1991 e 1992. No ano de 1990, foi um dos 
fundadores da Cooperativa Unimed. Tam-
bém ocupou os cargos de superintendente 
da Unimed Norte Capixaba e representante 
da Amel  no  Conselho de Segurança de Li-
nhares em 2009 , 2010 e 2011.
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1992, na Universidade do Rio de Janeiro (Unirio), e feito curso de re-
sidência no Hospital Municipal Jesus, no Rio de Janeiro. Humberto 
chegou a Linhares em 1998 e, como as condições de trabalho eram 
boas, logo convidou Werther José Gomes, um amigo de residência do 
Hospital Municipal Barata Ribeiro e ex-sócio de uma clínica na Barra 
da Tijuca, para vir ajudá-lo em cirurgias mais complexas. 

Formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1994, 
Werther trabalhava nos Hospitais Souza Aguiar e Carlos Chagas, mas 
sempre que ia a Linhares seu amigo tentava convencê-lo a se mudar 
para a cidade, que, até então, só tinha três ortopedistas. Em 1999, 
Werther  aceitou a proposta e fixou-se definitivamente em Linhares. 

Já contando com uma boa infraestrutura, os quatro ortopedistas 
desenvolveram um serviço traumato-ortopédico de qualidade na cida-
de, tanto no setor público quanto no particular. A dificuldade, agora, 
era convencer os pacientes mais exigentes de que poderiam ser trata-
dos na cidade sem precisarem se deslocar para a capital.

No início dos anos 2000, a cidade continuou avançando economi-
camente, alavancada pela força do polo moveleiro, da fruticultura para 
exportação e também pela descoberta de petróleo em seu litoral. Esse 
crescimento abriu espaço para novos especialistas, aparecendo uma 
nova safra de ortopedistas na cidade.

Em 2001, mais dois especialistas chegaram: Sérgio Roberto Peres 
Salles e Honório Ramalho. Nascido no Rio de Janeiro, Sérgio Salles 
foi morar em Linhares quando tinha três anos de idade e retornou ao 
estado em que nasceu quando iniciou sua gradua ção na Faculdade de 
Medicina de Campos. Após se formar, em 1996, foi para a capital e fez 
residência no Hospital Souza Aguiar. Antes de voltar a Linhares, traba-
lhou no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Central do 
Exército, também no Rio de Janeiro. 

O segundo ortopedista foi Honório Ramalho, que se formou na 
Ufes, em 1996, e, antes de se fixar em Linhares, fez residência na Fun-
dação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e também no 
Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. 

Em 2003, chegou Paulo Freire. Carioca formado em Medicina 
pela Universidade Gama Filho, em 1992, Paulo fez residência no Hos-
pital Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1994 e 1996. 
Antes de Linhares, trabalhou em clínicas e em alguns hospitais do Rio 
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de Janeiro, entre eles o Hospital Naval Marcílio Dias. No mesmo ano 
em que Paulo Freire chegou à cidade, Humberto Chagas deixou Li-
nhares para se apresentar à Junta de Missões Mundiais, partindo, no 
mesmo ano, para Botswana, na África. 

No ano de 2005, três linharenses retornaram à cidade após se for-
marem em Medicina. Lessandro Fregona formou-se em 1999, na Ufes, 
fez residência no Hospital da PUC, em São Paulo, e, antes de voltar à 
cidade natal, trabalhou por três anos na Santa Casa de Sorocaba, em 
São Paulo. Wendel Menelli graduou-se em 2001, na Universidade Igua-
çu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e, antes de retornar para Linha-
res, fez residência no Hospital São Bento, no antigo Instituto Carlos 
Garrido, em Belo Horizonte. Já Maxuel Soares, graduado na Ufes em 
2001, fez curso de residência entre os anos de 2001 e 2004 no Hospital 
dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. 

Os últimos ortopedistas chegaram em 2009 e 2010. O primeiro 
foi o linharense Ricardo Smarssaro, que, formado pela Ufes em 2004, 
seguiu  no mesmo ano para o Rio Grande do Sul, fazendo sua residên-
cia no Hospital Pompeia até o final de 2007. Ricardo passou o ano de 
2008 no Hospital Ernesto Dornelles e retornou para Linhares em 2009. 
O segundo, Rafael Bazílio Aguilar, chegou a Linhares em janeiro de 
2010. Nascido em Vitória, formou-se na Emescam em 2005 e, após a 
graduação, seguiu para seu curso de residência no Hospital da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais e na Santa Casa de Misericórdia de 
Belo Horizonte.

Ao todo, onze ortopedistas trabalham atualmente na cidade, que 
conta com três serviços de ortopedia e traumatologia bem estruturados 
(Hospital Rio Doce, Hospital Geral de Linhares e Hospital da Unimed) 
para atender a uma população estimada em 250 mil habitantes, in-
cluindo a população da cidade e de regiões vizinhas. 

Cachoeiro de Itapemirim 

Com uma população em torno de 200 mil habitantes, Cachoeiro de 
Itapemirim foi fundada em 1812 e, desde a sua fundação, teve gran-
de importância para a economia e para a política do Espírito Santo. 
Maior cidade do sul do Estado e referência na área de saúde, Cachoei-
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ro, com uma população estimada em 700 mil habitantes, possui quatro 
hospitais, sendo um deles a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro 
do Itapemirim, fundada em 1900.

Até o início da década de 1970, o atendimento aos pacientes com 
problemas ortopédicos e traumatológicos era realizado na base da im-
provisação, feito exclusivamente por cirurgiões-gerais. José Paes Bar-
reto e Francisco Manuel Barcellos, falecidos há alguns anos, são con-
siderados, pelos ortopedistas mais antigos da cidade, os dois maiores 
mestres autodidatas da especialidade do sul do Estado.

O primeiro especialista a atuar na cidade só chegou em 1971. O ca-
choeirense Francisco Souza Pinto, que deixara a cidade em 1963 para 
estudar Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas 
Gerais, só retornou em 1971, após concluir a sua residência no Serviço 
de Ortopedia do Hospital Estadual Barata Ribeiro, sob orientação do 
professor Jorge Fonseca de Barros Farias. Ao voltar para a cidade natal, 
organizou e fundou, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim, o primeiro serviço de ortopedia e traumatologia da região. 
Assim como os outros pioneiros das demais regiões do Estado, Fran-
cisco era auxiliado, em suas cirurgias, por médicos especializados em 
outras áreas e também por enfermeiros. Dois anos após o seu retorno, 
já com o serviço estruturado, transferiu-se para São José dos Campos, 
em São Paulo, e lá ficou por duas décadas, até retornar para o Espírito 
Santo e se estabelecer em Vitória, onde trabalha até hoje.

No mesmo ano da partida de Francisco, em 1973, seu irmão, Re-
nato Souza Pinto, retornou à cidade devidamente diplomado pela Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora. Além da graduação concluída em 
1968, constava no currículo de Renato o curso de residência em Orto-
pedia e Traumatologia do Hospital Estadual Barata Ribeiro, coordena-
do, na época, pelo mesmo orientador de seu irmão, Jorge Fonseca de 
Barros. A escolha pela profissão deveu-se à forte ligação de Renato com 
o esporte, pois, em sua juventude, havia sido jogador de futebol profis-
sional do Estrela, time cachoeirense, e, durante a faculdade, zagueiro 
titular do Tupi, time da primeira divisão do estado de Minas Gerais. 

Antes de retornar a Cachoeiro, Renato trabalhou por dois anos 
como assistente do professor Dagmar Chaves no Hospital Universitá-
rio Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
e, quando retornou à cidade, foi trabalhar na Santa Casa de Miseri-
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córdia. Atualmente, atende na Clínica de Acidentados de Cachoeiro de 
Itapemirim.

Ainda em 1973, Lauro Evaristo Bueno, também considerado um 
dos pioneiros da especialidade, chegou à cidade. Nascido em 26 de 
outubro  de 1941, na cidade de Cambuí, interior de Minas Gerais, di-
plomou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), em 1966. O desejo de fazer ortopedia surgiu na metade do curso. 

Já nessa época, Lauro sabia que seu futuro estaria relacionado a 
alguma área da cirurgia. Após um pequeno estágio em Cirurgia Geral, 
fez amizade com um residente de Ortopedia, que passou a contar fatos 
e assuntos relacionados à especialidade. Foi nesse mesmo período que 
surgiu a primeira oportunidade de conhecer a ortopedia mais a fundo, 
ao estagiar no Serviço de Acidente de Trabalho do Hospital Samarita-
no, sob a supervisão de Hugo Pedro da Cunha. Após a graduação, fez 
residência em cirurgia geral no Hospital Geral de Ipanema, orientado 
pelo professor José Hilário. Em 1968, no mesmo hospital, fez residên-
cia médica no Serviço de Ortopedia e Traumatologia, sob orientação 
do prefessor Moacir Navarro Leitão. A residência em Ortopedia foi 
concluída em 1969, no Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hos-
pital Estadual Menino Jesus, tendo novamente como preceptor Hugo 
Pedro da Cunha.

Lauro Evaristo Bueno, nascido no interior 
de Minas Gerais, em 26 de outubro de 1941, 
e graduado pela UFRJ, em 1966, depois de se 
formar, fez residência em Cirurgia Geral no 
Hospital de Ipanema e, no mesmo hospital, 
em 1968, iniciou residência médica no Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia, terminando, 
no ano seguinte, no Hospital  Estadual Me-
nino Jesus.
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Após concluir a residência em Ortopedia, trabalhou por dois anos 
como professor-assistente na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ). Paralelamente, trabalhou – até sua vinda para 
o Espírito Santo, em 1973 – no Hospital Souza Aguiar e no Hospital 
Geral de Ipanema. Sempre em busca de mais conhecimento, Lauro via-
java aos finais de semana rumo a Petrópolis para acompanhar um dos 
maiores especialistas em ombro do Brasil, o médico Donato D’Ângelo. 
Apesar de cansativa, essa rotina, que durou três anos, foi extremamen-
te compensadora face ao aprendizado conquistado.

Embora tenha se preparado para seguir carreira profissional no 
Rio de Janeiro, sua qualidade de vida não era a que imaginara para a 
sua família e um convite que recebera logo que se formou não saía de 
sua cabeça. Quando trabalhava no Hospital Geral de Ipanema, atendeu, 
em 1970, uma criança cujo pai era dono de um hospital em Cachoeiro 
de Itapemirim. Ele convidou Lauro para conhecer o seu hospital, con-
vite que só foi aceito três anos mais tarde. Em 1973, Lauro, juntamente 
com a família, mudou-se definitivamente para Cachoeiro. 

Logo que chegou à cidade, Lauro foi trabalhar na Casa de Saúde 
São Pedro, atual Hospital da Unimed, local em que permanece até os 
dias atuais. Desde o início da década de 1980, trabalha na Santa Casa 
de Misericórdia como responsável pelo Serviço de Ortopedia e Trau-
matologia do hospital. De 1975 a 2004, também foi chefe do Serviço de 
Ortopedia e Traumatologia do Hospital Infantil e, desde 1976, trabalha 
na Clínica de Acidentados de Cachoeiro de Itapemirim.

Seu currículo profissional conta com uma extensa lista de cur-
sos e participações em congressos dentro e fora do país. É membro 
de diversas entidades, como a Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT), a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátri-
ca (SBOP), a American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), a 
Sociedade Latino-americana de Ortopedia e Traumatologia (SLAOT), 
entre outras.

Voltando à década de 1970, Lauro Bueno, dois anos após chegar 
a Cachoeiro, convidou o amigo Eurípedes Fernandes Mello11, na época 

11 Saiba mais sobre Eurípedes Fernandes Mello no item Linhares.
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atuando em Linhares, para trabalhar com ele na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Eurípedes Mello chegou, em 
setembro  de 1975, para reforçar a única equipe de ortopedistas da ci-
dade, agora composta por ele e pelos colegas Lauro Bueno e Renato 
Souza Pinto.

Embora Cachoeiro de Itapemirim ainda fosse uma cidade interio-
rana, já era bem mais desenvolvida que Linhares. Tudo na cidade era 
mais fácil, desde o acesso a materiais até a execução dos procedimen-
tos cirúrgicos, pois, embora formassem uma equipe pequena, todos 
tinham ótima formação, o que possibilitava discutir os mais variados 
casos. Foi essa mesma equipe que, em 1976, fundou a primeira clínica 
ortopédica do sul do Estado. Tratava-se de uma clínica bem equipa-
da, que oferecia serviços de ressonância magnética, radiologia, den-
sitometria óssea e acupuntura, batizada de Clínica de Acidentados de 
Cachoei ro de Itapemirim. 

Residentes da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Na foto, 
Tercelino Hautequestt Neto, José Alberto Carvalho, Gilmar Brito, Paulo Henrique 
Pariz e o pro fessor adjunto Rogério Avelar Scarpi.
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Os anos se passaram, o comércio triplicou e a cidade cresceu 
ainda mais. Tudo estava evoluindo e a especialidade precisava evoluir 
também. Em meados da década de 1980, teve início uma verdadei-
ra invasão de ortopedistas na cidade. Em 1985, chegou Amilton Salis 
Zacché, graduado em Medicina pela Emescam e com residência em 
Ortopedia no Hospital Municipal Souza Aguiar, Rio de Janeiro. Zacché 
foi, em 1991, o fundador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. 

No ano de 1989, foi a vez de Ernesto Jorge Pinto de Souza, gra-
duado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), chegar à cidade. 
Ernesto, juntamente com Lauro Bueno, Eurípedes Fernandes Mello, 
Renato Souza Pinto e Amilton Salis Zacché, teve o privilégio de abrir, 
em 1991, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapemirim, a 
primeira residência médica em Ortopedia e Traumatologia credencia-
da à SBOT, no Espírito Santo. Para conseguir tal feito, eles contaram 
com grande apoio e orientação do cachoeirense José Sérgio Franco, 
membro, na época, do colegiado da Sociedade e um dos responsáveis 
pelas visitas técnicas para credenciamento de novas residências. A re-
sidência, no entanto, só foi realmente oficializada após vários trâmites 
legais, com a aprovação dos primeiros residentes Homero Volpini Ta-
vares e Carlos Henrique Cândido, em 1993. 

Apesar das muitas dificuldades para levar o projeto à frente, a resi-
dência funcionou por nove anos e passaram por ela, como orientadores, 
alguns dos mais renomados profissionais do País, como os professores 
Maurício Gonzaga de Castro, Romildo Merçon Amorim, Karlos Cel-
so de Mesquita, Márcio Malta, Paulo Lourenço Barbosa, José Sérgio 
Franco e Pedro Sampaio, entre tantos outros. Em quase uma década, o 
projeto conquistou grandes vitórias, sendo que a maior delas foi con-
tribuir para a formação de alguns dos mais conceituados especialistas 
que hoje trabalham na capital.

Infelizmente, no ano de 2002, a Santa Casa de Misericórdia pas-
sou por dificuldades financeiras e o orçamento para o curso de resi-
dência foi sacrificado. Lauro Bueno, responsável pelo serviço, até hoje 
expressa sua insatisfação por ter sido obrigado a encerrar um projeto 
que estava dando certo e que só tinha a contribuir não só para a Me-
dicina do sul do Estado, como também para todo o Espírito Santo, 
simplesmente por falta de apoio.
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Depois de Ernesto Jorge Pinto, que chegou a Cachoeiro em 1989, 
vieram muitos outros. Alberto Soeiro, graduado na Ufes e com resi-
dência em Ortopedia pelo Hospital Ipiranga, em São Paulo, chegou em 
1993. Em 2000, chegaram dois ortopedistas: Bruno Pitanga, graduado 
na Universidade Gama Filho, e Danilo da Silva Lobo, graduado na Ufes. 
Em 2001, foi a vez de Eduardo Lúcio Franco, que se mudou para Ca-
choeiro após graduar-se na Emescam e concluir residência no Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia do hospital da UFRJ.

Luciano Morais Brasil chegou em 2004, graduado pela Universi-
dade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e com curso de residência 
no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. No ano se-
guinte, foi a vez de Juliano Paradela do Carmo chegar à cidade, com 
graduação pela Faculdade de Medicina de Campos e residência médica 
realizada no Hospital da Força Aérea do Galeão.

Atualmente, a estrutura hospitalar de Cachoeiro de Itapemirim é 
bem diferente de quando o primeiro especialista chegou à cidade há 
quatro décadas. Cerca de 30 especialistas em Ortopedia e Traumatolo-
gia atuam na cidade realizando todos os tipos de procedimentos, dos 
mais simples aos mais complexos, sem que haja necessidade de enviar 
pacientes para a capital. Eles têm como suporte o Hospital Infantil, o 
Hospital Evangélico e a Santa Casa de Misericórdia, que são hospitais 
filantrópicos, e o Hospital da Unimed, que é particular.
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As subespecialidades
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Atualmente, a Ortopedia, assim como outras especialidades, se 
subdividiu para aprimorar o tratamento de cada região do cor-
po humano. Cada área de concentração estudada é considera-

da uma “subespecialidade”, apesar de alguns médicos não gostarem 
dessa nomenclatura e preferirem o termo “superespecialização”, uma 
vez que se trata de uma nova especialização, além da Ortopedia e Trau-
matologia, e não de uma especialidade inferior, como sugere o prefixo 
latino “sub”. Discussões à parte, as subespecialidades (nome adotado 
aqui) em Ortopedia e Traumatologia dividem-se em Patologia da Colu-
na Vertebral, Cirurgia do Joelho, Cirurgia da Mão, Oncologia Ortopé-
dica, Ortopedia Pediátrica, Cirurgia do Ombro e Cotovelo, Cirurgia de 
Tornozelo e Pé, Patologia do Quadril, Trauma Ortopédico, Traumato-
logia Desportiva, Reconstrução e Alongamento Ósseo e Osteoporose e 
Doenças Metabólicas. 

Os pioneiros em todas as subespecialidades ortopédicas no Es-
tado foram os especialistas Paulo Diniz de Oliveira Santos e Alzir 
Bernardino  Alves, que, mesmo frequentando famosos serviços de or-
topedia internacionais, tinham muita dificuldade em função da limi-
tação de equipamentos da época. No entanto, foram esses os grandes 
inspiradores que despertaram o anseio de outros ortopedistas a estu-
dar e fazer residência em áreas determinadas. E, graças à globalização, 
ao acesso a cursos no exterior e à vasta experiência e competência de 
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seus médicos, o Espírito Santo tornou-se referência em atendimento 
cirúrgico em algumas áreas de concentração. 

Patologia Da Coluna verteBral 

A coluna vertebral é composta pela sobreposição de vértebras arranjadas  
de maneira funcional desde o atlas até o cóccix. As vértebras se divi-
dem em cervicais (parte de trás do pescoço), torácicas (costas), lomba-
res (região da cintura) e sacrococcígeas (parte de cima das nádegas). 
Em seu interior, existe um canal por onde passa a medula espinhal ou 
nervosa e, entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares, estão os 
discos intervertebrais, isto é, estruturas em forma de anel, constituídas 
por tecido cartilaginoso e elástico, cuja função é evitar o atrito entre 
uma vértebra e outra e, assim, amortecer o impacto.

A dor nas costas, um dos incômodos mais comuns da humanidade, 
pode vir de músculos, nervos, ossos, articulações ou outras estruturas na 
coluna vertebral. A dor pode ser constante ou intermitente, restrita a um 
local ou irradiar para outras áreas, sendo sentida no pescoço (podendo ir 
para os braços) ou na região lombar (podendo ir para as pernas).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo me-
nos 80% da humanidade sofre com dores constantes na coluna. A dor 
na região lombar, também chamada de lombalgia, é a quinta causa 
mais comum de consultas médicas. Outro diagnóstico corriqueiro são 
as doenças degenerativas de coluna, como artrose e hérnia de disco. 

O tratamento clínico das doenças é feito com fisioterapia, farma-
coterapia (remédios), acupuntura e, em último caso, cirurgia (eletiva 
ou trauma). A recuperação total do paciente, dependendo da cirurgia, 
leva três a seis meses.

Antigamente, as cirurgias da coluna eram realizadas por neuroci-
rurgiões e ortopedistas. Hoje, já existe a especialidade de cirurgia da 
coluna, praticada tanto por ortopedistas quanto por neurocirurgiões.

As primeiras cirurgias de coluna realizadas no Espírito Santo 
datam da década de 1960, na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, 
realizadas por Paulo Diniz e Alzir Bernardino Alves. A princípio, reali-
zavam-se cirurgias mais simples, como as de hérnia de disco. Todavia, 
em 1973, após encerrar sua especialização em Cirurgia da Coluna no 
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Pavilhão Fernandinho Simonsen, na Santa Casa de São Paulo, conhe-
cida como o melhor Centro de Tratamento de Escoliose da América 
Latina, Ismail Pinheiro Ramalho retornou a Vitória com o propósito 
de prestar seus conhecimentos ao campo universitário. Coube a ele a 
realização das primeiras cirurgias instrumentadas de coluna no Esta-
do, praticadas no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais 
(Hucam, ou Hospital das Clínicas) e no Hospital Evangélico1. Basica-
mente todos os procedimentos realizados por ele, em termos de cirur-
gia da coluna, eram feitos em âmbito particular e por convênios, na 
Clínica Ismail Pinheiro Ramalho, localizada em Vitória.

A partir da década de 1990, a subespecialidade começou a avançar 
no Estado com a formação de novos profissionais e a introdução de no-
vas técnicas. Entre os subespecialistas, encontram-se Antônio Carlos 
Braconi, com residência em Cirurgia da Coluna pela Universidade de 
São Paulo (USP); João Carlos Gomes, residente do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo; e Tarcíso Fávaro e José Alexandre Baptista, ambos 
com residência no Pavilhão Fernandinho Simonsen, na Santa Casa de 
São Paulo. 

João Carlos Gomes de Jesus, logo que voltou de São Paulo, em 
1989, chegou a implantar o Serviço de Coluna no Hospital das Clíni-
cas, batizado de Ambulatório de Coluna Vertebral Multidisciplinar, 
que funcionou durante 10 anos e acabou fechando por não encontrar 
amparo financeiro. O serviço era composto por uma equipe formada 
por médico, assistente social, psicólogo, professor de educação física 
e fisioterapeuta. 

Os grandes centros de cirurgia da coluna estão localizados em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. No Espírito San-
to, a maioria dos hospitais realiza esse tipo de procedimento, mas 
somente a Santa Casa de Misericórdia de Vitória2 e o Hospital Evan-
gélico atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, com o trabalho em equipe e a utilização de inovações 
tecnológicas, cirurgias feitas com técnicas minimamente invasivas es-
tão se tornando cada vez mais usuais. Essas cirurgias causam menores 

1 Saiba mais sobre o Hospital Evangélico no Capítulo 5 – Os Serviços no Espírito Santo.

2 Saiba mais sobre a Santa Casa de Misericórdia no Capítulo 5 – Os Serviços no Espírito Santo.
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danos teciduais e proporcionam recuperação mais rápida do paciente. 
Um exemplo é a cirurgia percutânea (por meio de uma agulha) artros-
cópica3, que substitui quase totalmente a cirurgia aberta e é feita em 
caráter ambulatorial, com anestesia local, e tem demonstrado resulta-
dos muito bons em casos selecionados de hérnia discal.

Cirurgia De omBro e Cotovelo 

O estudo da biomecânica e da anatomia revelou, ao longo do tempo, 
que o ombro e o cotovelo são extremamente complexos.

O ombro é uma articulação constituída pelo úmero, pela escápu-
la (omoplata) e pela clavícula, além de um complexo de músculos e 
ligamentos. É a segunda maior fonte de dor no ser humano, perdendo 
apenas para a coluna. Já o cotovelo é formado por três ossos: a parte 
inferior do úmero e as partes superiores dos ossos do antebraço, isto 
é, o rádio e a ulna (cúbito). É essa configuração que permite realizar 
os movimentos dessa articulação: flexão (dobrar) e extensão (esticar), 
pronação (virar a palma da mão para baixo) e supinação (virar a palma 
da mão para cima). Esses movimentos são fundamentais para a reali-
zação de todas as atividades diárias, e apesar de serem independentes, 
devem funcionar em harmonia.

As lesões mais comuns no ombro são causadas pela síndrome do 
impacto, caracterizada por uma coleção de sintomas e sinais originá-
rios de diferentes patologias. Diversas atividades cotidianas, bem como 
atividades esportivas e de recreação, são responsáveis por algumas 
doen ças encontradas com certa frequência em atletas, donas de casa e 
até em executivos. Entre essas doenças, estão tendinites, bursites, le-
são do manguito rotador, artrose (nos idosos), luxação traumática e 
capsulite adesiva (ou ombro congelado, caracterizado pela perda da 
movimentação do ombro), todas causadas por um processo inflamató-
rio, traumático ou degenerativo. 

3 Procedimento cirúrgico minimamente invasivo para examinar e tratar lesões no interior de 

articulações. 
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Os pacientes encaminhados para cirurgia de cotovelo sofreram 
alguma lesão ocasionada por trauma ou são jogadores, profissionais ou 
amadores, de tênis, golfe, beisebol, squash e boliche – grupos mais pro-
pensos a sofrerem lesões nesse tipo de articulação. As patologias mais 
comuns são as tendinites, epicondilites e epitrocleítes, mas outras cau-
sas das dores na articulação podem ser bursites, lesões ligamentares 
ou doenças ósseas. 

Para serem tratadas, as patologias devem ser diagnosticadas, pri-
meiramente, por meio de uma boa anamnese, exame físico e exames 
complementares, como radiografias e tomografias. Os tratamentos das 
doenças nas duas articulações variam desde repouso do membro, blo-
queios, anti-inflamatórios e analgésicos, fisioterapia específica (parcei-
ra inseparável no pré e pós-operatório) e infiltrações até, em último 
caso, cirurgia. 

A cirurgia artroscópica do ombro, na maioria dos casos, é de baixo 
a médio risco. Os tratamentos com anti-inflamatórios, acupuntura e ses-
sões de fisioterapia são apenas alguns dos possíveis. 

A subespecialidade começou a ser mais bem estudada no Brasil a 
partir da década de 1980, quando médicos especialistas atentaram para 
o aumento no número de lesões ocasionadas principalmente por trau-
mas esportivos. O primeiro Curso sobre Patologias do Ombro foi orga-
nizado em 1981, em São Paulo. Em 1983, foi criado o primeiro ambu-
latório da subespecialidade, no Hospital das Clínicas da Universidade 
de São Paulo. Em 1988, foi fundado o Comitê de Ombro e Cotovelo 
da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia (COC-SBOT) e formada a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, durante o XXV 
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia em Brasília (DF). No 
Espírito Santo, a subespecialidade engrenou a partir de 1995. Atualmen-
te, o Estado possui uma gama de especialistas nesse tipo de cirurgia.

Os centros de referência nacionais em cirurgia do ombro e co-
tovelo estão em São Paulo e Belo Horizonte. Já no Espírito Santo, o 
hospital de referência em alta complexidade do ombro e cotovelo e que 
atende pelo SUS é a Santa Casa de Misericórdia de Vitória, especializa-
da em próteses e artrodese. Infelizmente, a Santa Casa não faz artros-
copia pelo SUS. Os pacientes que necessitam desse tipo de intervenção 
cirúrgica entram em uma lista de espera para que o governo compre o 
serviço e esta fila é sempre muito grande. 
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É grande também o número de subespecialistas na área. Além de 
Adelmo Rezende, Marcelo Martins, João Carlos de Medeiros e Ronal-
do Roncetti, destacam-se Anderson De Nadai, Eduardo Hosken Pom-
bo, Jair Simmer Filho, Luciano Bahia Catabriga, Marcelo Augusto 
Soneghet  Pimentel e Rodrigo Souza Soares. No interior do Espírito 
Santo, a procura está aumentando e os subespecialistas têm migrado 
para os municípios do sul do Estado para atenderem à demanda. 

Como especialistas em ombro e cotovelo, destacam-se os pro-
fissionais Marcelo dos Santos Costa e Cássio Masioli, em Colatina, e 
Bruno  Pitanga Silvares de Almeida, em Cachoeiro.

Cirurgia Da mão 

Cientificamente, a mão é a parte final de cada extremidade superior e 
divide-se em três regiões: carpo (punho), metacarpo (ossos da palma 
da mão) e dedos. Fazer uma cirurgia na mão implica tratar afecções 
que ataquem as estruturas que a constituem, como ossos, articulações, 
ligamentos, tendões, músculos, nervos, pele e vasos sanguíneos. So-
mente com a integridade e a inter-relação dessas estruturas tem-se o 
funcionamento normal desse segmento.

A mão é o órgão mais utilizado do aparelho locomotor, permitin-
do que o indivíduo execute diversas ações, como sentir, trabalhar, es-
crever, se expressar e se comunicar. Pelos mesmos motivos, é também 
a articulação mais exposta a traumas. 

A mão está sujeita a afecções traumáticas, como fraturas de ossos 
do membro superior e lesões tendíneas e de nervos periféricos; não 
traumáticas, como síndrome do túnel do carpo (STC), dedo em ga-
tilho, cotovelo de tenista e artrose de dedos e punho; e a patologias 
congênitas, incluindo um grande número de deformidades que exigem 
vasto conhecimento da anatomia normal e patológica. Assim, a mão 
se tornou um segmento muito importante para os estudos médicos, 
englobando áreas como ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia plástica 
e neurocirurgia.

As doenças mais comuns são causadas por acidentes de trabalho, 
ou seja, lesões ocupacionais que geralmente são tratadas no pronto- 

-socorro ou encaminhadas para o cirurgião de mão. Na mulher, as arti-
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culações mais próximas das unhas são as mais atingidas; não se sabe 
o motivo, mas é um problema frequente após a menopausa. Tendinites 
e STC são as lesões mais comuns encaminhadas para a cirurgia, além 
dos tumores. O tratamento é acompanhado pelo terapeuta ocupacio-
nal, especializado apenas em mão, que caminha junto com o médico 
tanto no tratamento cirúrgico quanto no não cirúrgico. Há também os 
métodos de mobilização e medicação. O tempo de recuperação varia, 
de acordo com a lesão, de 30 dias a até alguns anos. 

A cirurgia da mão foi tardiamente adotada como uma subespe-
cialidade médica, sendo reconhecida a complexidade desse membro 
apenas em meados de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi 
a partir dessa década que a mão passou a ser estudada de forma mais 
aprofundada e separada das demais áreas de concentração. Hoje, para 
receber o título de especialista em cirurgia da mão, o médico deve ser 
aprovado em uma avaliação de acordo com as normas da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão, fundada em 1959.

No Espírito Santo, a cirurgia da mão começou a ser estudada a 
partir da década de 1970. Antes disso, a amputação era um método 
muito comum entre os profissionais. 

O primeiro cirurgião a se dedicar a essa área foi Rodolfo Vieira Ca-
bas, que frequentou o famoso Serviço de Cirurgia da Mão do Dr. Alípio 
Pernet, um dos melhores e mais conceituados mestres da subespecialida-
de no Brasil. Entretanto, quando Cabas começou a atuar no Espírito San-
to, ainda não possuía conhecimentos sobre a microcirurgia do tendão e o 
deslizamento tendinoso era mais ligado à parte estética. Por isso, os resul-
tados não eram tão bons, mas eram satisfatórios para quem necessitava.

Deomar Pavan, por influência de Cabas, também começou a se 
dedicar a essa subespecialidade e se tornou a segunda referência no Es-
tado. Entretanto, foi na década de 1980 que o primeiro ortopedista es-
pecialista em cirurgia da mão, Luiz Augusto Maciel, transferiu-se para 
Vitória, após frequentar o Serviço de Cirurgia da Mão do professor Ar-
lindo Pardini, no Hospital Ortopédico de Belo Horizonte, em Minas 
Gerais. Maciel trabalhou ativamente na Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória durante anos, em um serviço próprio na área de concentração.

Inicialmente, praticar esse tipo de cirurgia nos capixabas foi 
complicado, pois o Estado passava por uma fase de transição de equi-
pamentos e trazia novos conceitos para o Espírito Santo (que já exis-
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tiam em outros estados brasileiros), como o terapeuta de mão. Esse 
tipo de especialista foi muito importante para a consolidação da ci-
rurgia da mão, principalmente em casos de lesões ósseas e de tendões, 
trabalhando em conjunto com os ortopedistas. O marco da subespe-
cialidade no Estado foi a fundação do primeiro Serviço de Cirurgia de 
Mão, fundado em 2004 no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Fa-
rias4, onde é concentrado todo o serviço de mão. No interior, ainda não 
há hospitais que realizem esse tipo de cirurgia, mas dois profissionais 
especializados saem de Vitória duas vezes por semana para atender 
na região. 

Atualmente, o Espírito Santo congrega mais de 15 subespecialis-
tas, entre eles: Andrea Lima Silva, Deomar Pavan, Fernanda Silveira 
Silva, Kátia Regina Boechat, Júlio Claider Gamaro de Moura e Luiz Au-
gusto Maciel. Além destes, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, 
com sede em São Paulo e fundada em 1959, listou, no ano de 2010, os 
seguintes capixabas partícipes da Sociedade: Armando Barbosa Salles, 
Everaldo José Marchezini, Leandro Azevedo de Figueiredo, Lessandro 
Rodrigues Fregona, Paulo Henrique Paladini, Rafael Moreira Mattos, 
Rafael de Souza Ribeiro e Sergio Roberto Teixeira Coelho.

Infelizmente, no Espírito Santo, ainda não existe uma equipe es-
pecífica e completa para esse tipo de cirurgia, que incorpore cirurgião 
de mão, fisioterapeuta especializado, clínico e instrumentação ideal. 
Em outras palavras, é cada um por si. Quando está em uma cirurgia 
mais complicada, o cirurgião capixaba chama um colega mais próximo 
ou pessoas de sua confiança e realiza o procedimento – diferentemente 
de outros estados, onde se opera com uma equipe formada. Também 
não existe uma especialização em terapia ocupacional e quem atende 
a essa demanda geralmente é o terapeuta geral. Espera-se, assim, que 
essas dificuldades sejam superadas em um futuro bem próximo, pois 
sem esse especialista, por exemplo, o paciente não consegue fazer um 
pós-operatório correto.

4 Saiba mais sobre o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias no Capítulo 5 – Os Serviços no 

Espírito Santo.
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a mulher na ortoPeDia CaPixaBa 

A ortopedia é a especialidade que possui o menor número de mulheres 
atuando no Brasil. Curiosamente, a cirurgia da mão é a subespecialida-
de que abriga a maior parte delas. Estima-se que haja, em média, me-
nos de 500 ortopedistas mulheres em todo o País. Entre as explicações 
para isso, há um mito de que, para exercer a especialidade, o médico 
precisa ter muita força. Segundo a especialista Andrea Lima Santos, 
porém, há 15 anos atuando na área, essa história logo terá fim, pois as 
mulheres estão descobrindo a especialidade e se apaixonando.

No Espírito Santo, a primeira mulher a se dedicar a essa especia-
lidade foi Nilséia Verbeno, que atuava no Hospital Estadual Antônio 
Bezerra de Farias. Hoje, há cerca de oito especialistas que operam mão, 
pé e trauma. Entre elas, encontram-se Andrea Lúcia Lima dos Santos, 
Fernanda  Silveira Silva, Ingrid Bermudes Pavan Souza, Kátia Regina 
Boechat, Roberta Ramos Silveira, Cristine Casemiro Pinto Coelho Paiva 
e Lorena Tocantins Murta Costa.

Andrea Lúcia Lima Santos graduou-se em Medicina na Escola 
Supe rior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emes-
cam), em 1991, e logo foi para São Paulo fazer residência em Ortopedia, 
no Hospital do Mandaqui. Em 1995, fez residência em Cirurgia da Mão 
no Hospital do Servidor Público Municipal, também em São Paulo, e, 
em 1997, retornou  ao Espírito Santo direto para Colatina, onde ficou até 
1999. Quando foi para a capital, passou pela Clínica de Acidentados de 
Vitória e depois fixou-se no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, 
onde atua até hoje. 

Em relação ao fato de as pessoas dizerem que a ortopedia é uma 
especialidade só para homens, por causa da necessidade do uso de for-
ça física para certos tipos de procedimentos, Andrea diz que não passa 
de um mito que já caiu por terra, pois o avanço da tecnologia possibi-
litou o lançamento de novos instrumentos cirúrgicos que facilitam o 
trabalho do ortopedista.  

Mesmo que o peso das próteses fosse um pretexto para as mulheres 
não optarem pela ortopedia, caso não quisessem pedir ajuda a um colega 
homem, ainda assim elas poderiam se dedicar à especialidade escolhen-
do outras áreas de atuação, como mão e pé.
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Felizmente, Andrea declarou nunca ter sofrido qualquer tipo de 
preconceito por ser mulher e exercer a profissão. “As pessoas apenas 
comentam que nunca foram atendidas por um ortopedista do sexo fe-
minino”, conta ela.

Patologia Do quaDril 

O quadril é a maior junta de ajuste esférico do corpo humano, ou seja, 
uma articulação de grande porte adaptada para suportar o peso do 
corpo humano, distribuir os esforços e permitir movimentos de flexão, 
extensão e rotação dos membros inferiores. Ele suporta o equivalente a 
três vezes o peso do corpo durante uma marcha normal e até sete vezes 
durante atividades mais exigentes, como subir escadas, correr e outras 
atividades esportivas. 

As lesões de quadril mais comuns são derivadas de traumas, mas 
também podem ser originadas por processos degenerativos. As cartila-
gens articulares, com suas características primitivas deterioradas, per-
dem espessura, brilho e polimento, que geralmente resultam em dor e 
limitação dos movimentos, como nos casos de artrose. 

Além disso, as lesões podem acontecer por outros motivos. As 
doen ças reumáticas aparecem com muita frequência e, nos prontos-

-socorros, prevalecem os traumas. A artrite reumatoide, a artrite sépti-
ca, a epifisiólise, as fraturas do colo do fêmur, as fraturas trocanterianas, 
a síndrome de Legg-Calvé-Perthes, a luxação congênita, a necrose as-
séptica da cabeça do fêmur, a síndrome do impacto e a síndrome do 
piriforme são outras doenças do quadril.

O diagnóstico é feito por radiografia simples, tomografia compu-
tadorizada, ressonância nuclear magnética, cintilografia do esqueleto 
e exames laboratoriais. Os tratamentos são os mais variados, incluindo 
desde perda de peso e redução da atividade física, acompanhada com 
medicamentos que objetivam diminuir as reações imunológicas e in-
flamatórias do organismo e, consequentemente, os próprios sintomas 
clínicos da doença, até o tratamento cirúrgico, com osteotomias, fora-
gem, artroscopias e prótese total do quadril. 

As técnicas de artroplastias parciais e totais cimentadas foram 
trazidas para o Espírito Santo na década de 1970, pelo especialista 
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Alzir Bernardino Alves. A primeira referência que se tem sobre a prá-
tica de cirurgia de quadril foi realizada por Alzir na Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória, quando ele era chefe do Serviço de Ortopedia 
e Traumatologia. Seguindo os passos desse mestre, novos ortopedistas 
capixabas começaram a se dedicar à especialidade, como Joelmar Cé-
sar de Almeida.

Em 1982, a especialidade passou por uma importante fase no 
Estado  com José Fernando Duarte e Gilberto Malta Leite, quando es-
ses médicos realizaram as primeiras artroplastias totais de quadril em 
fratura  do colo de fêmur e em coxartroses, no Hospital das Clínicas e no 
Hospital São José. No início, os cirurgiões enfrentaram grandes dificul-
dades, pois, apesar do aprendizado de novas técnicas, a falta de instru-
mentos especializados e de hospitais adequados tornavam a prática da 
cirurgia um grande desafio. 

Com novos recursos introduzidos no mercado brasileiro na década 
de 1980, surgiram novos modelos de próteses inovadores, como as pró-
teses Charnley e Müller. A prótese de Charnley, com ou sem osteotomia 
do trocanter, foi, durante anos, a mais utilizada pelos cirurgiões ortope-
distas, pois era a única que possibilitava, estatisticamente, um número 
razoável de casos com segmentos mais longos. No entanto, mesmo com 
próteses tão modernas para a época, a solução ideal para tais patologias 
ainda estava por vir. 

De 1986 em diante, a prótese de Charnley sofreu modificações im-
portantes, principalmente na técnica de cimentação. A partir da déca-
da de 1990, surgiram algumas novidades usadas exclusivamente pelos 
ortopedistas, como a cabeça de porcelana em acetábulo de polietileno 
de última geração. A prótese de Exeter, no mercado há mais de 20 anos, 
só chegou ao Espírito Santo em meados de 2005, trazida por Gilberto 
Malta Leite.

No Espírito Santo, os únicos hospitais que realizam cirurgia do 
quadril pelo SUS são o Evangélico e a Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória. No interior, ainda não há especialistas que se dediquem inte-
gralmente ao quadril. 

Além dos cirurgiões já citados, há ainda os ortopedistas Bianor 
Guasti Júnior, Cid Pereira de Moura Júnior e Edmar Simões da Silva 
Júnior.
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Cirurgia Do Joelho 

O joelho é uma das articulações mais complexas, com maior flexibili-
dade e propensão a lesões do corpo humano, pelo fato de ser utilizado 
o tempo inteiro. Formado pela extremidade distal do fêmur (osso da 
coxa), pela extremidade proximal da tíbia (osso da canela) e pela pa-
tela (um osso pequeno que funciona como uma roldana, aumentando 
a força dos músculos presos a ele, antigamente conhecido como ró-
tula), o joelho ainda possui ligamentos que estabilizam a articulação, 
auxiliados pelos meniscos (interno ou medial e externo ou lateral, que 
auxiliam na estabilização do joelho), e amortecem os impactos sobre 
as cartilagens. 

Embora várias doenças reumáticas, como artrite reumatoide, os-
teoatrite, febre reumática, gota e atrite traumática, possam vitimar o 
joelho, a maioria dos problemas é causada pela sobrecarga do órgão 
durante atividades físicas, como corrida, alpinismo ou outros exercí-
cios repetitivos e de alto impacto. Muitas dessas lesões são decorrentes 
do condicionamento insatisfatório da musculatura da perna, que, face 
à sobrecarga de exercícios imposta, acaba sobrecarregando os joelhos.

Os meniscos são estruturas importantes e que estão bastante su-
jeitas a lesões. As lesões meniscais são raras na infância, ocorrendo 
principalmente no final da adolescência, com pico na terceira e na 
quarta década de vida. A principal causa é o trauma (acidentes agudos) 
da articulação e, após os 50 anos, deve-se principalmente à artrite do 
joelho. O menisco pode apresentar três tipos de lesão: ruptura parcial, 
total e complexa.

Outro dano recorrente na estrutura óssea e mais encontrado em es-
portistas, sempre mais propensos a lesões no joelho e, consequentemen-
te, a cirurgias, é o do ligamento cruzado anterior (LCA). Os tratamentos 
podem variar entre conservador, com fisioterapia e uso de analgésicos 
e/ou anti-inflamatórios (mais utilizados para pacientes idosos com al-
terações degenerativas e sem sintomas mecânicos), e cirúrgico, reali-
zado por artroscopia. O tempo de recuperação das cirurgias reduziu 
bastante nos últimos anos, de modo que entre o sexto e o oitavo mês 
pós-operatório, o paciente pode voltar às suas atividades normais. Às 
vezes, quando a cirurgia é mais simples, isso pode acontecer entre o 
segundo e o terceiro mês.
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No Espírito Santo, a subespecialidade começou a crescer na 
década  de 1970, quando aumentou o número de lesões traumáticas 
causadas principalmente pelo crescimento da prática esportiva. Isso 
despertou o interesse dos ortopedistas em buscar conhecimento no 
trauma do joelho e até mesmo a se dedicar com mais veemência à 
subespecialidade. A partir da década de 1980, três ortopedistas se des-
tacaram no Estado, trazendo novas técnicas em cirurgia do joelho: Wil-
son Rocha Barbosa, José Fernando Duarte e Geraldo Lopes da Silveira5. 

Wilson Rocha foi o primeiro ortopedista a realizar a artroscopia, 
no antigo Hospital São José, em 1984. Rocha fez residência em Orto-
pedia e Traumatologia no Centro Médico Naval Marcílio Dias (Hospital 
Central da Marinha) e no Hospital São Zacarias, ambos no Rio de Ja-
neiro, onde se especializou em cirurgia do joelho com Aroldo Portela. 
Wilson também fez especialização em artroscopia do joelho no Centro 
Médico de Campinas, em São Paulo, com Wilson Mello.

A artroscopia ou videoscopia (do grego artro, que significa ar-
ticulação, e escopia, que significa ver) é uma técnica moderna para 
o diagnóstico e tratamento de lesões e enfermidades que acometem 
as articulações e, hoje, em razão de sua complexidade e à tecnologia 
utilizada, também é tratada como subespecialidade. É realizada por 
pequenos orifícios feitos na pele para a introdução de um tubo (artros-
cópico6) de alguns milímetros de diâmetro, com uma minicâmera e 
instrumentos cirúrgicos. A finalidade da artroscopia não é a de realizar 
operações com menores cicatrizes apenas por questões estéticas, mas 
sim de realizar atos cirúrgicos mais precisos, pois pode-se visualizar 
melhor as estruturas anatômicas. Trata-se de um procedimento muito 
menos doloroso e o resultado apresenta um índice de complicações 
menor. Isso reduz o tempo de recuperação da cirurgia e pode elevar a 
taxa de sucesso, graças ao menor trauma aos tecidos conectivos. 

Foi na década de 1990 que a cirurgia do joelho deslanchou no 
País. Além das inúmeras cirurgias artroscópicas, o Brasil teve a opor-
tunidade de importar melhores equipamentos, pois era necessário ter 
os mais modernos para a realização desse tipo de cirurgia.

5 Saiba mais sobre José Fernando Duarte e Geraldo Lopes da  Silveira no Capítulo 3 – As Entidades.

6 Tubo de fibra ótica, com um sistema de iluminação, permitindo uma clara imagem intrarticular.
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Na lista dos grandes médicos que realizam cirurgia do joe lho no 
Espírito Santo estão Cid Pereira de Moura, Danilo da Silva Lobo, Daniel 
Caiado Dalla Bernardina, Eduardo Elias Vieira, Fábio Vassimon F. Jor-
ge, Geraldo Lopes da Silveira, Giovanni César Xavier Grossi, Honório  
Neves Ramalho, Janeílson Roberto Mattos, João Luiz dos Santos Freire, 
Marcelo Giovanini Martins, Marcelo Strauch Serafim, Roberta Ramos 
Silveira, Thiago Moreira Mattos e Vladimir de Almeida, sendo que to-
dos fazem parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho.

A chave para uma articulação do joelho saudável é a sua estabili-
dade. A configuração óssea, os meniscos, os ligamentos, a cápsula e os 
músculos que cercam a articulação do joelho produzem sua estabilidade. 
Segundo os próprios especialistas, o transplante de menisco é algo que 
ainda precisa ser melhorado na área.

Cirurgia Do tornozelo e Pé 

O pé humano é composto por 26 ossos assim distribuídos: sete ossos 
do tarso (tálus, calcâneo, cuboide, escafoide tarsiano ou navicular e os 
três cuneiformes); cinco ossos do metatarso e 14 falanges (três para 
cada um dos dedos, exceto para o hálux, que tem apenas duas). Os 
ossos são mantidos unidos pelos ligamentos, formando as articulações. 

O tornozelo é uma estrutura formada pela união de três ossos: tíbia, 
fíbula e tálus. Possui três articulações (subtalar, tibiofibular e talocrural) 
e vários ligamentos, os quais são responsáveis por sua estabilidade. 

O pé e o tornozelo são estruturas inter-relacionadas complexas 
com sincronismo anatômico e funcional, que permitem a sustentação 
do corpo humano. 

As lesões do tornozelo e disfunções do pé são comuns e derivam 
de grandes forças que ocorrem sobre eles e dos traumas sofridos nessa 
região. No pé, há uma predominância de lesões em cada faixa etária 
ou grupo social. As deformidades do hálux valgo (joanetes) costumam 
aparecer em mulheres jovens e adultas; o pé plano valgo, em mulheres 
obesas e a partir dos 30 anos de idade; as tendinites, em atletas, por 
causa dos movimentos de repetição; e o pé torto congênito, em crian-
ças. O tornozelo é uma articulação sujeita a inúmeros traumatismos, 
como entorses, fraturas e luxações.
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Os traumas e lesões podem ser tratados de maneira conservadora, 
ou seja, com repouso do membro, anti-inflamatórios e imobilização 
gessada, ou cirúrgica, sendo a fisioterapia muito importante para a res-
tauração dos movimentos e para o fortalecimento dos músculos. 

Com o crescimento da Associação Brasileira de Medicina e da Ci-
rurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), fundada em 1975, e a imediata adesão 
de novos ortopedistas capixabas a essa subespecialidade, os resultados 
obtidos com tratamentos clínicos ou cirúrgicos foram melhorando. A 
partir dessa década, a subespecialidade ortopédica passou a ter maior 
partici pação no cenário nacional e deslanchou no final de 1980 e início de 
1990, com os especialistas Hélio Barroso dos Reis, Roberto Casotti Lora 
e Lauro Evaristo Bueno. Em 2003, foi realizado o XI Congresso Brasilei-
ro de Medicina e Cirurgia do Pé, juntamente com o III Congresso Latino- 

-americano e o II Congresso Pan-americano de Cirurgia do Pé, quando 
o Espírito Santo passou a ter maior representatividade na ABTPé. 

Atualmente, os subespecialistas Sílvio Pavan, Paulo Roberto Mou-
lin e Carlos Orlando Netto também fazem parte do corpo clínico que 
contribuiu para o desenvolvimento da cirurgia do pé e tornozelo no 
Estado, assim como Jorge Luiz Kriger, Luciano Moraes Brasil e Mar-
celo Nogueira Silva.

ortoPeDia PeDiátriCa 

A ortopedia pediátrica como subespecialidade foi impulsionada pela 
grande epidemia de poliomielite ocorrida no final da década de 1950 
e início de 1960, quando médicos começaram a dar mais atenção à 
área de concentração. No entanto, não se trata apenas da origem e da 
essência do nome ortopedia (do grego orthos, que significa correto, e 
paedia, que significa criança), mas da mais ampla de todas as subespe-
cialidades ortopédicas, abrangendo toda a variedade de afecções e ti-
pos de traumas que acometem as crianças e os adolescentes. A idade 
limite varia de instituição para instituição, mas a maioria segue a esco-
la americana, em que a área pediátrica vai até os 18 anos. 

A subespecialidade estuda desde as malformações congênitas dos 
membros superiores e inferiores, passando pelos distúrbios do desenvol-
vimento articular e postural e pelas doenças neuromusculares, como pa-
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ralisia cerebral e mielomeningocele, até as afecções traumáticas, como as 
fraturas. No Espírito Santo, assim como em outros centros, os males mais 
comuns são o pé torto congênito, as doenças neuromusculares, a displasia 
congênita do quadril, a doença de Legg-Calvé-Perthes, a escoliose e as 
sequelas de infecção e de trauma. Os tratamentos variam entre cirúrgicos 
(problemas congênitos) e não cirúrgicos, tratados com aparelhos e gesso. 

A história da ortopedia pediátrica em terras capixabas teve início 
com a fundação do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospi-
tal Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG)7 no final da 
década de 1950, por Paulo Diniz de Oliveira Santos. Com a vinda de 
Alzir Bernardino Alves e Roberto Farias Scampini para o Estado, a 
ortopedia pediátrica teve significativo desenvolvimento e importância 
nos anos seguintes. Scampini, embora fosse um ortopedista que fazia 
de tudo, dedicou-se intensamente à ortopedia infantil no HEINSG.

Acompanhando Alzir Bernardino Alves, Paulo Roberto Moulin 
identificou-se com a ortopedia pediátrica quando ainda era universi-
tário. Permaneceu orientado por Alzir no HEINSG durante um ano, 
até sua graduação, em 1974. Na mesma época, também integraram 
o Serviço de Ortopedia e Traumatologia do hospital os médicos Car-
los Alberto Cerqueira de Carvalho e Sílvio Pavan. A partir da década 
de 1980, Hélio Barroso dos Reis, Geraldo Lopes da Silveira, Roberto 
Casotti  Lora, entre outros, começaram a atuar no HEINSG. 

No início da década de 1990, novos médicos recém-saídos de suas 
residências passaram a se interessar pela área. Jorge Luiz Kriger e Akel 
Nicolau Akel Júnior foram dois deles. O interesse foi tanto que, anos 
mais tarde, precisamente em 2006, eles trouxeram o XII Congresso Bra-
sileiro de Ortopedia Pediátrica para o Espírito Santo. O Congresso foi 
realizado em Vitória e contou com a presença de convidados interna-
cionais, como o renomado cirugião Pernet Scoe.

Há grande esperança no desenvolvimento da engenharia genética 
para o futuro da subespecialidade. Essa tecnologia é muito importante 
para a ortopedia pediátrica no tratamento de doenças genéticas, assim 
como as células-tronco para tratar de doenças neuromusculares.

7 Saiba mais sobre o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG) no Capítulo 

5 – Os Serviços no Espírito Santo.



195

A ortopedia pediátrica é uma das subespecialidades fundadas em 
1995. Os ortopedistas Hélio Barroso dos Reis e Lauro Evaristo Bueno 
foram membros fundadores da SBOP. Hoje, outros profissionais do Esta-
do fazem parte da Sociedade, como Akel Nicolau Akel Júnior, Alexandre 
André Ciriaco, Antônio Carlos Paula de Resende, Francisley Gomes Bar-
radas, Jorge Luiz Kriger, Luiz Augusto Bittencourt Campinhos e Roberto 
Casotti Lora. Os únicos hospitais infantis do Estado são o HEINSG, em 
Vitória, e o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino 
Alves (Heimaba).

trauma ortoPéDiCo 

A palavra trauma, do ponto de vista semântico, vem do grego 
trau ma (plural: traumatos, traumas), cujo significado é “ferida”. A ter-
minologia “trauma”, em medicina, admite vários significados, todos 
ligados a acontecimentos não previstos e indesejáveis, produzidos por 
ações mais ou menos violentas, de natureza física ou química, exter-
nas ou não, que atingem indivíduos neles envolvidos, produzindo-lhes 
alguma forma de lesão ou dano.

O trauma é uma doença que representa um problema de saúde 
pública de grande magnitude no Brasil e que tem provocado forte 
impac to na morbidade e na mortalidade da população. Entre as cau-
sas de trauma, incluem-se os acidentes e a violência urbana, chamadas 
causas externas. 

No final dos anos 1970, acidentes e violência foram responsáveis 
por cerca de 60 mil óbitos, tornando-se o quarto grupo mais importan-
te de causas de morte no país. Em 1988, essas causas foram responsá-
veis por cerca de 100 mil óbitos, passando a constituir o segundo gru-
po, sendo superado apenas pelas doenças do aparelho circulatório. Em 
2004, as causas externas foram responsáveis por 127.470 óbitos. Em 
2009 foi publicado um relatório da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS), do Ministério da Saúde, que aponta 133.644 mortes.

Embora seja um dos grandes problemas de saúde do Brasil, a assis-
tência ao trauma ficou relegada a um plano totalmente secundário até 
meados da década de 1970. Na época, o trauma era visto mais como um 
problema policial e médico-legal que como um problema de saúde pú-
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blica. Influenciados pelos crescentes interesse e entusiasmo que o aten-
dimento ao trauma estava começando a despertar na Europa e nos Es-
tados Unidos, e motivados pelo desafio de aprimorar o atendimento às 
vítimas no Brasil, especialistas começaram a debater o tema e a interagir.

No ano de 1982, em São Paulo, foi criada uma sociedade de âmbi-
to nacional chamada Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado 
ao Traumatizado (SBAIT), que reuniu todos os profissionais envolvi-
dos no atendimento global aos indivíduos que sofreram algum tipo de 
trauma, isto é, médicos, enfermeiros, socorristas e outros.  

Além de um congresso que reuniu profissionais de diferentes espe-
cialidades e abordou temas como prevenção, reabilitação, atendimen-
to pré-hospitalar e hospitalar, a SBAIT promoveu, em comunhão com 
outras sociedades médicas, iniciativas de grande impacto, como vários 
programas de atualização e reciclagem no atendimento ao traumatiza-
do, a Semana do Trauma e as simulações de atendimento a desastres. 

Assim que terminam suas residências, os ortopedistas e trauma-
tologistas estão hábeis a realizar cirurgias de trauma, que geralmente 
são desempenhadas em prontos-socorros e centros de urgência e emer-
gência. Os traumas simples e mais comuns são as fraturas de punho 
(ao sofrer uma queda, o ser humano, como forma de defesa natural e 
instintiva, coloca sempre a mão na frente para se proteger) e as entor-
ses. Já as fraturas expostas mais corriqueiras são as de perna.

Em 2001, foi realizado, pela primeira vez no Espírito Santo, um 
congresso brasileiro da especialidade. O VII Congresso Brasileiro de 
Trauma Ortopédico (CBTO) aconteceu na cidade de Vitória e foi presi-
dido pelo ortopedista Hélio Barroso dos Reis. 

Os pioneiros da traumatologia no Espírito Santo foram, sem dú-
vida, Paulo Diniz de Oliveira Santos e Alzir Bernardino Alves, segui-
dos por Pedro Nelson Pretti, Roberto Farias Scampini, Eli Brotto Pires, 
Wilson Richa e Jair Simmer.

onCologia ortoPéDiCa 

A oncologia é a subespecialidade médica que estuda os tumores (tanto 
benignos como malignos) e está voltada para o es tudo do desenvolvi-
mento do câncer no organismo, além de avaliar qual é o tratamento 
mais adequado para cada caso. Os tumores podem estar localizados 
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ou espalhados por outros tecidos e são capazes de disseminar-se por 
todo o corpo. 

Nos últimos anos, a oncologia tornou-se uma disciplina com-
plexa e interessante, contando com o auxílio de outras á reas, como 
cirurgia, pediatria, patologia, radiologia, psiquiatria e ortopedia.

A oncologia ortopédica é voltada para o diagnóstico e o tratamen-
to dos tumores que atingem todo o sistema musculoesquelético, ou 
seja, membros superiores, inferiores, coluna vertebral, cintura esca-
pular e cintura pélvica. Esses tumores são resultado do aumento de 
células anormais nos ossos e podem ser primários, quando se originam 
no próprio osso, como o osteossarcoma, ou metastáticos, quando são 
resultado de outro tipo de câncer originado em outra região do corpo e 
que se disseminou para os ossos. Os tumores não cancerosos, isto é, os 
benignos, são mais comuns que os malignos. 

Os cânceres ósseos geralmente aparecem por motivos genéticos e 
podem surgir em todas as idades, porém são menos comuns entre os 
30 e o 40 anos de idade. Os tumores são característicos em cada faixa 
etária. Nas crianças, a maioria costuma ser do tipo primário e, nos 
adultos, geralmente são metastáticos.

Para identificar um tumor ósseo, não basta radiografia, pois ela 
revela apenas a presença de uma anormalidade e não indica se o tu-
mor é ou não canceroso. Nesse caso, uma biópsia é feita para se obter 
uma amostra adequada para o diagnóstico. Diagnosticado o câncer, o 
tratamento imediato pode incluir uma combinação de drogas, cirurgia 
e radioterapia. 

Antigamente, os pacientes com tumores malignos eram assistidos 
por oncologistas clínicos e, muitas vezes, por causa das dificuldades da 
época, acabavam evoluindo para um quadro de amputação ou eram 
transferidos para outros estados. 

A subespecialidade surgiu tardiamente no Brasil, por volta do ano 
de 1982. No Espírito Santo, o primeiro subespecialista em oncologia 
ortopédica foi Eduardo Antônio Bertacchi Uvo, que voltou de São Pau-
lo em 1988 com especialização feita na Santa Casa de Misericórdia, 
sob a chefia de Élio Consentino.  

Auxiliado pelos ortopedistas gerais da época, Uvo começou a ope-
rar no Ambulatório de Ortopedia Geral do Hospital Santa Rita de Cássia, 
a convite de Luiz Carlos Campinhos, chefe do Serviço de Ortopedia e 
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Traumatologia naquele tempo. Como era o único especialista em onco-
logia óssea no Estado, logo foi convidado por Roberto de Oliveira Lima, 
diretor da Instituição, para se dedicar somente à oncologia ortopédica.

O marco da subespecialidade no Espírito Santo aconteceu na 
década de 1990. Primeiramente, quando Uvo trouxe a técnica cirúr-
gica de preservação de membros em pacientes com tumores ósseos 
malignos, tirando o segmento ósseo comprometido pelo tumor e subs-
tituindo-o por uma endoprótese não convencional, confeccionada sob 
medida para o paciente. Depois, em 1995, quando se transferiu para o 
Estado o segundo subespecialista, o paulista Clark Mazakasu Yazaki, 
com especialização no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. Finalmente, em 1998, foi realizado, em 
Vila Velha, o I Congresso da Sociedade Brasileira de Tumores Músculo-
es queléticos, outro marco na história da oncologia ortopédica em solos 
capixabas. O Congresso, na ocasião, foi presidido por Eduardo Bertac-
chi Uvo com auxílio de Clark Yazaki.

Atualmente, os principais centros de oncologia ortopédica estão 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. No Espírito Santo, se levada em 
conta a proporção do número de habitantes com o tamanho territorial, 
a demanda é tão significativa quanto nos grandes centros, porém o 
atendimento é concentrado apenas na capital e o único hospital que 
faz esse tipo de cirurgia pelo SUS é o Santa Rita de Cássia, Vitória. 

Além de Eduardo Antônio Bertacchi Uvo e Clark Mazakasu Ya-
zaki, também atuam nessa subespecialidade Marcelo Giovanni Mar-
tins, Jorge  Luiz Kriger, Tarcizo Favaro e Giovani César Xavier Grossi.

reConStrução e alongamento óSSeo 

A subespecialidade de reconstrução e alongamento ósseo acumulou 
avanços significativos nos últimos anos, tornando-se o tratamento 
prioritário para pacientes que antes recebiam indicação de amputação 
dos membros inferiores e superiores, seja por traumas, deformidades 
congênitas, doenças degenerativas ou infecções ósseas.

O primeiro grande avanço da especialidade surgiu com o desenvol-
vimento do fixador externo, um aparelho inventado pelo russo Gavriil 
Ilizarov, em 1951, mas que só chegou ao ocidente no início da década de 
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1980. O aparelho faz a fixação do osso utilizando pinos metálicos intro-
duzidos no próprio osso, permitindo ajustes externamente. Quando foi 
inventado, o aparelho era simples, rudimentar e utilizado basicamente 
para fratura exposta. No final da década de sua invenção, Ilizarov adap-
tou um aparelho circular e idealizou uma metodologia de tratamento 
com fixador externo, diferente dos que existiam, que aliava resistência à 
elasticidade. Além disso, Ilizarov fez uma grande descoberta na época: 
a capacidade que o osso tem de se regenerar. Com isso, ele descobriu 
uma nova forma de corrigir deformidades e aplicou essa metodologia 
em fraturas expostas, deformidades e alongamentos ósseos. 

Os fixadores externos são mais utilizados para a fixação de fra-
turas expostas. Esse sistema evoluiu muito e propiciou realizar cor-
reções que, até então, os médicos não tinham como efetuar, como as 
deformidades congênitas e angulares, a perda óssea e os alongamen-
tos. O tratamento também é recomendado para fraturas fechadas e 
lesões cutâneas graves, pseudoartroses, fraturas múltiplas associadas 
a outras lesões graves e severas, entre outros.

O tratamento, ainda, é doloroso, sendo difícil para o paciente con-
viver com ele. Todavia, em muitos casos, não há alternativa senão a 
utilização dos fixadores. A dor, infelizmente, é apenas uma das des-
vantagens do tratamento (principalmente para pacientes mais idosos), 
juntamente com o desconforto, a limitação da vida social e de trabalho, 
as dificuldades na contração muscular e as infecções causadas pelas 
múltiplas aberturas na pele, onde ficam os pinos. 

Entre as vantagens, estão, principalmente, a versatilidade do apa-
relho e a capacidade de realizar outros procedimentos subsequentes, 
como enxertos cutâneos ou vascularizados, além do encurtamento da 
hospitalização. Um fixador também permite o cuidado das lesões no 
domicílio do paciente. O tempo do tratamento varia conforme o caso, 
podendo durar meses ou anos. 

Gilberto Malta Leite foi um dos responsáveis por trazer a técnica 
do fixador externo para o Espírito Santo. Em seu currículo, inclusive, 
há a especialização de um mês na Sibéria, Rússia, em 1989, que fez 
diretamente com o idealizador do fixador de Ilizarov. 

Trabalham com fixadores externos no Estado, além de Gilberto 
Malta Leite, os especialistas Adriano de Souza, Alberto Magno Soeiro 
da Silva, Alceuleir Cardoso de Souza, Bernardo Surerus, Edson Claiton 
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Martins, Fabrício Thomasi Merlo, Jocimar Tamanini, Lauro Evaristo 
Bueno, Manoel Neves Pimentel, Marcelo dos Santos Costa, Marcelo 
Resende da Silva, Newton Moreira Miceno Filho, Ricardo Lourenço 
D´Avila Ramos, Vitor José de Oliveira Neto, entre outros.

Houve muitos avanços no tratamento de fixadores externos e exis-
te, inclusive, um comitê especializado no assunto: o Associação para 
Estudos e Aplicação do Método de Ilizarov (A.S.A.M.I) Fixadores Ex-
ternos, filiado à SBOT, com o intuito de realizar congressos e reuniões  
para discutir e desenvolver ainda mais o tratamento. Atualmente, os 
equipamentos utilizados no Brasil são de aço, mas esse material já 
existe em fibra de carbono, com duas grandes vantagens: é muito leve 
e radiotransparente, de modo que, se for preciso fazer alguma radio-
grafia, as ferragens não atrapalham. 

A eletrônica também já entrou no sistema dos fixadores, havendo 
um programa que faz todo o planejamento do tratamento. O que antes 
era feito só por radiografia e por meio do olho clínico, agora é compu-
tadorizado, inclusive a manutenção, que é toda programada de acordo 
com cada tratamento.

oSteoPoroSe e DoençaS oSteometaBóliCaS 

A osteoporose é uma das doenças osteometabólicas, como a doença de 
Paget, o raquitismo e a osteomalácia. O estudo dessas doenças ao redor 
do mundo só começou a partir da década de 1980. O pioneiro brasilei-
ro desses estudos é o endocrinologista Aurélio Borelli. 

Até 1991, a osteoporose ainda não era atendida como doen ça, 
conceito que só recebeu a partir do momento em que foram reconhe-
cidos seus impactos sociais e econômicos e passou a haver a neces-
sidade de intervenção. Apesar de ser a doença osteometabólica mais 
notória, por ser muito prevalente na população (1/3 das mulheres 
acima de 60 anos do Espírito Santo tem osteoporose), até hoje não é 
considerada oficialmente uma área de concentração.

Nunca houve um ortopedista no Espírito Santo que se dedicasse 
inteiramente a esse campo, pois todos trabalhavam o osso de uma for-
ma macroscópica e não do ponto de vista metabólico. O pioneiro a des-
tinar seus estudos somente à osteoporose foi Sergio Ragi Eis, que colo-
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cou o Estado na rota dos principais centros de estudos sobre doenças 
osteometabólicas. Ele começou a se interessar e estudar a doença em 
1984, enquanto cursava Medicina na Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) do Rio de Janeiro. Foi lá também que o especialista fez residên-
cia e pós-graduação. Em 1990, foi para São Francisco, Califórnia, onde 
passou seis meses se especializando em densitometria, um método que 
permite quantificar a massa óssea e possibilita o diagnóstico na osteo-
porose. Sergio importou a tecnologia e trouxe o sexto equipamento de 
densitometria do Brasil, o primeiro do Estado, que ainda era o único 
até meados de 1995. Hoje, existem 15 estabelecimentos com o apare-
lho de diagnóstico na Grande Vitória.

Atualmente, a área está bastante desenvolvida, mas até o início 
dos anos 1980 não existia qualquer tipo de tratamento para osteoporo-
se. A primeira opção só surgiu em 1984. Sergio Ragi, que faleceu pre-
cocemente em 22 de fevereiro de 2012, vítima de um câncer, costumava 
dizer com as atuais opções de tratamento, só perde osso quem não 
procura um tratamento a tempo. Para isso, vez estabelecida a doença, 
é preciso identificar sua causa. Entre as mulheres, como dito anterior-
mente, a grande causa é a menopausa. Nesse caso, é considerado o 
tratamento baseado em reposição hormonal. 

Outra causa muito comum é o uso de corticosteroide, utilizado no 
tratamento de outras doenças, que incrementa um processo de perda 
de massa óssea. Neonatos também podem adquirir a doença por defi-
ciência de vitamina D, mas a grande frequência nos consultórios ainda 
é da população adulta acima de 50 anos. 

São recomendadas três medidas de prevenção: alimentação rica 
em cálcio, atividade física e exposição ao sol. Apesar dos tratamentos, 
essas medidas preventivas ainda são a melhor forma de evitar ou ame-
nizar os sintomas da osteoporose, que por ser uma doença crônica e 
degenerativa não tem cura, mas pode ser controlada. Em suma, o obje-
tivo do tratamento é reduzir o risco de fraturas.

O grande marco na história dessa subespecialidade no Espírito 
Santo foi a realização do primeiro evento dedicado ao tema, em 1993. 
Foi realizado um Congresso que teve como convidado especial o pio-
neiro brasileiro Aurélio Borelli. Na ocasião, participaram especialistas 
de todas as áreas médicas, como endocrinologia, reumatologia, gine-
cologia e geriatria, pois, assim como a ortopedia, outras especialidades 
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habitam essa área. Hoje, existem três Sociedades que incorporam essa 
área e caminham para se fundirem: a Sociedade Brasileira de Den-
sitometria Clínica (SBDens), a Sociedade Brasileira para Estudos do 
Metabolismo Ósseo Mineral (Sobemom), com regional no Espírito 
Santo, e a Sociedade Brasileira de Osteoporose (Sobrao). A Sobemom-

-ES, durante 13 anos, realizou eventos bianuais e, nos últimos quatro 
anos, o evento passou a ser anual, reunindo pessoas de todo o Brasil 
interessadas no assunto. 

Atualmente, o Espírito Santo é uma das referências nacionais. O 
Brasil já vem ganhando com os medicamentos que impedem a perda 
da massa óssea, porém a expectativa maior é a chegada de medicamen-
tos que estimulem a formação do osso. 

No Estado, destacam-se os especialistas Bernardo Surerus, Agos-
tinho Bruzzi de Figueiredo, Antônio Carlos Paula de Resende, Marcelo 
Rezende da Silva, entre outros. Na Santa Casa de Misericórdia de Vitó-
ria e no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, hospitais 
que atendem pelo SUS, encontram-se profissionais dedicados a essas 
doenças. 

traumatologia DeSPortiva 

A traumatologia desportiva é uma especialidade da medicina esportiva 
que tem como principais objetivos a prevenção e o tratamento de trau-
mas ocasionados em atletas e praticantes de atividade física. A causa 
dos traumas desportivos deve-se a fatores tanto intrínsecos quanto ex-
trínsecos.

Os fatores intrínsecos que dão origem aos traumas desporti-
vos são: idade, sexo, constituição física, esforço físico, estado geral 
de saúde, condição psicológica inata, treino prolongado, recuperação 
incompleta do cansaço físico e psicológico causado pelo treino inten-
sivo pré-competição, entre outros. Entre os fatores extrínsecos, estão a 
falta de adaptação ao treino (métodos e técnicas inadequados de trei-
no, com grande esforço físico e intensidade, bem como duração pro-
longada), fatores ambientais (clima, temperatura, umidade) e fatores 
ambientais artificiais, como equipamentos de má qualidade e campos 
não qualificados.
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A taxa de incidência dos traumas desportivos é variável. Eles po-
dem ser agudos ou crônicos, grandes ou pequenos, e afetar os teci-
dos moles, como a pele, o tecido celular subcutâneo, os músculos, os 
tendões, os ligamentos, as cartilagens articulares, os nervos e o te-
cido ósseo. Algumas lesões osteoarticulares devem-se a situações de 
sobrecar ga, treinos e jogos com grande intensidade, podendo ocasio-
nar fraturas de fadiga ou estresse no sistema ósseo. Altamente inca-
pacitantes, algumas exigem tratamento cirúrgico, como as hérnias de 
disco, os ligamentos de joelho e meniscais, as fraturas e entorses gra-
ves do tornozelo e outros.

Os principais procedimentos cirúrgicos são feitos no joelho, no 
tornozelo, no pé, no ombro, no cotovelo, no punho, na mão e nas colu-
nas vertebral, cervical, dorsal e lombar, por médicos cirurgiões especia-
listas em cada área de concentração. No caso de lesões, as principais 
são: distensão muscular, entorses articulares, fratura por fadiga ou es-
tresse, lombalgias e cervicalgias de esforço e epicondilite. 

A subespecialidade ainda é muito recente no Espírito Santo, mas 
há grandes especialistas capixabas que se dedicam à traumatologia 
desportiva, como Geraldo Lopes da Silveira, Eduardo Elias Vieira, Fá-
bio Vassimon Ferreira Jorge, Giovanni César Xavier Grossi, João Luiz 
Santos, Lauro Evaristo Bueno, Marcelo Strauch Serafim e Ronaldo 
Roncetti. 

Dois grandes médicos do Estado que fizeram importante carreira 
na especialidade são Alarico Duarte Lima e José Carlos Gomes. Alarico 
já acumula 35 anos de dedicação à traumatologia desportiva. Natural 
de Vitória e formado em 1976 pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), fez residência no Hospital Ipanema, no Rio de Janeiro, 
e especialização em Ortopedia Infantil, em Newcastle, na Inglaterra, 
onde começou a trabalhar com medicina do esporte. Desde então, não 
parou mais. 

Ao longo desse tempo, Alarico esteve tão ligado ao esporte que se 
tornou técnico e dirigente de um clube esportivo: o Vitória Basquete. 
Antes disso, chegou a trabalhar como assistente técnico da seleção bra-
sileira de basquete universitário. Hoje, é cooperado da Cooperativa dos 
Ortopedistas do Estado do  Espírito Santo (COOTES), atua no Hospital 
Evangélico, na Clínica de Acidentados de Vitória (CAV) – da qual é só-
cio – e em sua clínica particular.
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José Carlos Gomes também tem uma história interessante den-
tro da medicina desportiva. Colatinense apaixonado por esportes, 
formou-se em Medicina pela Emescam, em 1984. Mesmo antes de 
sua graduação, deu os primeiros passos na profissão no Rio Branco 
Esporte Clube, um dos grandes clubes de futebol do Espírito Santo. 
Trabalhou com vários técnicos, entre eles, Wanderley Luxemburgo, no 
período de 1982 e 1983. A identificação com o Rio Branco foi tanta 
que ele nunca mais saiu de lá. Ainda se dedica ao clube, mas também 
presta serviços na CAV e no HEINSG.

A traumatologia desportiva tem avançado muito nos últimos anos. 
Os novos tratamentos sempre chamam a atenção, trazendo a ansiedade 
dos colegas quanto à sua aplicabilidade e ao seu resultado prático. Entre 
os novos tratamentos, estão os avanços da chamada medicina regene-
rativa, que visa mais à reconstituição do tecido que simplesmente o seu 
reparo temporário. 

No Espírito Santo, Geraldo Lopes defende o ideal de que os hos-
pitais, além de um bom profissional, deveriam ter um centro esportivo 
montado para reabilitar os atletas, assim como nos grandes centros. 
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Posfácio

A obra começa com interessantes considerações sobre os primór-
dios da medicina e a definição de conceitos a respeito da espe-
cialidade Ortopedia e Traumatologia.

A “Clínica de Acidentados de Vitória” foi a precursora da especia-
lidade no Estado do Espírito Santo.

Os autores relatam, a partir de 1950, a presença e atuação dos pri-
meiros ortopedistas da região, em sua maioria com formação profissional 
realizada em importantes serviços do exterior. Foram colegas que des-
bravaram a Ortopedia Capixaba e serviram de suporte para que novos 
especialistas com competência e representatividade nas mais diversas 
subespecialidades viessem a integrar a comunidade médica regional.

Recordo com muito apreço e satisfação o ano de 2005, ocasião em 
que, como presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia (SBOT), participei da organização do 37º Congresso Brasileiro 
de Ortopedia e Traumatologia, em Vitória.

As dificuldades com o Centro de Convenções, o transporte aéreo e 
a rede hoteleira foram suplantadas pela dedicação, união e disponibi-
lidade da comissão organizadora, liderada pelo Dr. Hélio Barroso dos 
Reis. Tivemos um Congresso cientificamente bem elaborado, que con-
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tou com expressivos convidados internacionais, além de sua abertura 
ter sido marcada, de forma inesquecível, pelo show de Roberto Carlos 
e pelo seu encontro emocionante com o Prof. Donato D’Angelo.

Por tudo isso, devo dizer que é muito honroso para mim participar 
deste livro, e parabenizar os seus autores.

Walter Albertoni
Ex-presidente da SBOT

Professor Titular do Departamento de Ortopedia e
Traumatologia da Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp)
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Se eSSa moDa Pega, Falta geSSo! 

Carlos Alberto Cerqueira Carvalho
Certa vez, quando eu ainda trabalhava no Hospital Estadual Infantil 
Nossa Senhora da Glória, uma criança vinda do interior estava com 
um colete de gesso, parecendo um arco. Era um paciente tetânico, que 
estava com a coluna em hiperextensão e no estado que chamamos de 
opistótono. Senti pena de ver a criança naquele estado tão curvilíneo, 
mas foi uma cena bastante inusitada.

mera CoinCiDênCia 

Wilson Richa
Como sou de descendência árabe, na juventude, tinha os cabelos bem 
negros. Em decorrência do tempo, já se encontravam fios brancos em 
meus cabelos, então resolvi voltar à cor original e retoquei os fios.

Com os cabelos já pintados, certa vez atendi em meu consultório 
uma senhora que havia sido minha paciente há alguns anos. Ao entrar 
na minha sala, ela não me reconheceu. E, agindo como se tivesse sendo 
atendida por mim pela primeira vez, ficou surpresa de como eu parecia 
com meu pai e começou a elogiá-lo, dizendo que gostava muito dele, 
que ele era um médico muito bom, que ela estava feliz em saber que 
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estava sendo medicada por seu filho e até pediu para eu dar um abraço 
nele por ela.

Fiquei muito feliz de ter ouvido tantos elogios e, rindo, agradeci 
e disse que meu pai iria ficar muito contente em saber que ela gostava 
tanto dele assim. Em meio às lindas palavras daquela senhora, fiquei 
sem graça de interrompê-la e explicar que a pessoa a quem ela tanto 
elogiava não se tratava de meu pai, mas de mim mesmo.

Faça igualzinho, que Dá tuDo Certo. Será? 

Pedro Nelson Pretti
Em 1958, quando ainda era acadêmico, fui convidado pelo Dr. Orlan-
do Marques, do serviço de cirurgia do professor Mariano de Andrade, 
para fazer, aqui no Brasil, o mesmo procedimento mostrado em uma 
revista norte-americana. 

Na publicação, havia uma reportagem dizendo que os médicos 
americanos realizavam a flebografia intraóssea sem que o paciente sen-
tisse qualquer dor. A edição trazia também a explicação das etapas de 
realização da flebografia, dizendo que bastava apenas que se passasse 
uma anestesia na pele e, ao injetar o contraste, o paciente não sentiria 
absolutamente nada. A-hã, sei, sei...

Bem, resolvemos fazer um experimento e, repetindo os mesmos 
procedimentos explicados naquela revista, que foram testados pelos 
médicos americanos, fiz o acesso ao osso para que o Dr. Orlando Mar-
ques injetasse o contraste. Mas, quando o Dr. Orlando injetou o contras-
te no paciente, foi um desespero! Ele se contorcia de dor e só tivemos 
como resultado uma infecção. A matéria, claro, nem foi publicada na 
Revista Brasileira de Cirurgia.

méDiCo úniCo, Portanto, SagraDo 

Eli Brotto Pires
Em uma noite bem chuvosa, quando ainda trabalhava em Nanuque, 
interior de Minas Gerais, uma família bateu em minha porta para pe-
dir ajuda médica, e eu os acompanhei em seu carro para prestar aten-
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dimento médico. Chegando ao local, prestei os primeiros socorros ao 
paciente e, resolvido o problema, ninguém se ofereceu para me levar 
de volta para casa. Bom, o jeito foi eu ir sozinho, né? Pois bem.

Uma chuva danada, uma escuridão daquelas e eu lá, longe do cen-
tro da cidade, indo embora a pé. Em um certo momento, eu olho pra 
trás e vejo a sombra de um homem com um facão na mão. Naquela 
hora, só pensei em Deus... E comecei a apertar o passo! Quanto mais 
eu corria, mais ele corria atrás de mim. Parecia que eu estava em uma 
verdadeira maratona! Correndo o mais rápido que pude, consegui en-
trar na Casa de Saúde e respirei aliviado. 

No dia seguinte, quando fui trabalhar, um homem se dirigiu a 
mim e tivemos o seguinte diálogo: 

— Doutor, posso falar com o senhor?
— Hum... Fala, rapaz!
— Ontem à noite o doutor estava sozinho saindo da periferia da 

cidade, né?
— Sim, por quê?
— Pois é, doutor, era eu quem estava atrás do senhor, pra te pro-

teger. Afinal, o senhor é o único cirurgião e ortopedista da cidade; por 
isso, nada pode te acontecer. Mas acho que o doutor se assustou, né? 
Porque eu corria para te fazer companhia e o senhor corria mais ainda.

— Ah! Medo? Eu? Que nada, rapaz! É que eu tinha um paciente 
aqui na Casa de Saúde para atender, por isso corria tanto – disfarcei.

noSSa! que SurPreSa! 

Atyla Quintaes Freitas Lima
Quando eu era diretor clínico do Hospital Estadual Antônio Bezerra 
de Farias, houve um acidente de carro violento em Vitória. Embora 
eu não fosse o ortopedista de plantão, como médico, prestei ajuda aos 
plantonistas. Atendi a um dos acidentados que estava com a perna que-
brada, explicando o procedimento que realizaria ao colocar o gesso 
para que sua perna voltasse para o lugar correto sem causar tanta dor.

Sua mulher, que também estava na sala, observou atentamente o 
que eu dizia e, com muita gratidão, veio falar comigo, dizendo que to-
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dos os médicos deveriam ser iguais a mim, pois naquele hospital exis-
tia um médico chamado Atyla Quintaes que não valia nada e era um 
grosso. Eu dei corda para que ela continuasse a falar.

Quando chegou a hora de irem embora, chamei os dois para que 
me acompanhassem à minha sala. Quando  entreguei o receituário ao 
paciente, ele ficou mudo e, na mesma hora, ordenou que sua mulher 
se calasse. Ela, não entendendo simplesmente nada, pegou a receita e 
viu meu nome escrito. Conclusão: foi uma choradeira danada. Ainda 
tive que consolá-la!

amBulânCia amBulante 

Ericsson Pessanha Filho
Em uma tarde muito quente em São Mateus (pra variar!), um rapaz 
que tinha deficiência mental sofreu uma fratura de tíbia e precisou ser 
internado. Nesse dia, eu estava de plantão e prestei os atendimentos 
necessários. 

Após sua recuperação e alta, a ambulância da prefeitura foi buscá-
-lo no Hospital e Maternidade São Mateus. Eu o levei até a saída do 
hospital e também o auxiliei para que entrasse no carro, já que ele fica-
va nervoso à toa e também estava engessado. Entrando na ambulância, 
ajudei-o a sentar no banco traseiro do veículo. 

Uma irmã de caridade que estava no local pediu carona ao mo-
torista, que gentilmente atendeu-lhe o pedido. A freira se sentou no 
banco ao lado do motorista, que, sentindo sede, saiu do carro para 
beber água, deixando a chave na ignição. Foi quando aconteceu toda a 
confusão. Um verdadeiro Deus nos acuda!

O rapaz, que sofria de tais transtornos, passou para o banco do 
motorista, ligou o carro e saiu dirigindo engessado. Foi uma verdadei-
ra loucura! A irmã gritava e chorava, enquanto o rapaz, dirigindo, batia 
em tudo o que via pela frente. Conclusão: sobrou para mim, que tive de 
atendê-lo novamente.
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PaCiente Sem Dor 

Sidney Almeida Castro
Certa vez, em Guarapari, houve um acidente de carro e uma moça fra-
turou 1/3 do fêmur. Sentindo muitas dores, seguiu para o Centro Cirúr-
gico do Hospital em que eu estava de plantão.

Analisando o grau da fratura, comecei a preparar a cirurgia que 
seria realizada. No entanto, não tendo no hospital uma calha apropria-
da para o tipo de procedimento, resolvi utilizar no processo cirúrgico 
uma fixação de placa e parafuso.

Naquele mesmo dia, depois da cirurgia, participei de uma reunião 
e, horas depois, regressei ao hospital, seguindo em direção ao quarto 
da paciente para ver como ela estava se sentindo. Chegando ao quarto, vi 
seu leito vazio. “Ué? Cadê a paciente?”, pensei. Não demorou muito 
para que eu a visse saindo do banheiro, exatamente 5 horas após a 
cirurgia. Ao seu primeiro passo, é lógico que aquela placa virou e fez 
com que sua perna obtivesse o formato de “L”.

Assustado, olhei para sua perna, que estava deformada, e tentei 
procurar uma explicação para aquilo. E achei. O anestesista, na oca-
sião da cirurgia, fez uma peridural e utilizou algum componente a 
mais, prolongando o tempo da anestesia e estabilizando, assim, a dor 
da paciente. 

Resultado: depois da cirurgia, tive de abrir tudo de novo e colocar 
uma nova placa! 

o ProFeSSor 

Hélio Barroso dos Reis
O carioca Arthur Cândido de Almeida Santos foi professor e tinha um 
hábitos inusitados. Passava períodos trabalhando em países em guer-
ra, depois retornava ao Brasil e continuava em seus trabalhos como 
ortopedista e professor. Deu aulas na Ufes e na Emescam. Era um cara 
extremamente militarizado, que valorizava muito a hierarquia e a dis-
ciplina. Defendia que o médico devia ter um bom conhecimento de 
política. 
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Quando eu estava no quinto ano de Medicina, fiz uma prova com 
o professor, que consistia de quatro perguntas. Primeira: “O que é anar-
quia?”; segunda: “O que é democracia?”; terceira: “O que é ditadura?”; 
quarta: “Quais são os princípios republicanos?”. 

A prova era de ortopedia e traumatologia!



Ortopedistas 
do Espírito Santo
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Lista de ortopedistas que atuaram e atuam no Espírito Santo.

Nome CRM-ES TEOT1

Adelmo Rezende Ferreira da Costa 5796 6948

Adriano de Souza 5765 9993

Agostinho Bruzzi de Figueiredo 2573 7747

Akel Nicolau Akel Júnior 5038 4818

Alarico Duarte Lima 2352 -

Alberto Magno Soeiro da Silva 4482 4840

Alceuleir Cardoso de Souza 4635 5638

Aldo Cézar Pureza Calado 2119 8079

Alexandre André Ciriaco 8049 8770

Alzir Bernardino Alves * 19 1630

Amadeu Marreco Marques 2001 708

Amauri Chaves 2862 1660

Amilton Salis Zacche 2526 -

Anderson de Nadai 6472 6732
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Nome CRM-ES TEOT1

Anderson Tadeu de Souza Costa 4975 8151

Andrea Lúcia Lima dos Santos 5312 5868

Antônio Carlos Monteiro Braconi 5806 6985

Antônio Carlos Paula de Resende 3252 7677

Antônio Leão Bandeira de Melo 6896 7431

Antônio Nassur Júnior 2831 -

Antônio Tamanini 6035 6559

Armando Barbosa Salles 5205 7614

Arthur Candido de Almeida Santos * 225 1632

Atyla Quintaes Freitas Lima 1544 -

Atyla Quintaes Freitas Lima Neto 7743 10914

Augusto Henrique dos Santos Moraes 5374 6568

Bernardo Garcia Barroso 8842 11812

Bernardo Surerus 1161 6931

Bernado Barcellos Terra 10260 11811

Bianor Guasti Júnior 6383 7362

Bruno Augusto Lana da Silveira 7136 7430

Bruno Borba Ferreira 7676 11428

Bruno Costa Mello Silva 8862 11815

Bruno Jacomeli Martins 8967 11817

Bruno Lameiras de Souza 6740 8098

Bruno Pitanga Silvares de Almeida 6443 7290

Carlos Alberto Cerqueira Carvalho 912 1661

Carlos Eduardo Coutinho de Oliveira 4184 6929

Carlos Frederico Pretti 8728 11834

Carlos Henrique Olímpio de Carvalho 6922 8834

Carlos Orlando Netto 1141 6930
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Nome CRM-ES TEOT1

Cássio Masioli 5879 7905

Cid Pereira de Moura Júnior 5667 1936

Claiton vigna 1410 -

Clark Masakazu Yazaki 5541 5460

Custodio Maciel Mendes Júnior 5990 5992

Daniel Caiado Ribeiro Dalla Bernardina 8775 9879

Danilo da Silva Lobo 6371 6771

Danilo Salesse Pacheco 1063 11863

Dejair xavier Cordeiro 4095 5044

Deomar Castiglioni Pavan 2941 1633

Djalma Chevrand Baptista 1239 -

Edilson Coronel Alcântara 691 -

Edmar Simões da Silva Júnior 5731 8167

Edmilson Guimarães 2279 1634

Edson Claiton Martins 4420 6210

Eduardo Antônio Bertacchi Uvo 3992 2633

Eduardo Elias vieira 6629 8157

Eduardo Hosken Pombo 5500 6886

Eduardo Lúcio Franco Zucoloto 6114 6890

Eli Brotto Pires* 308 1635

Élio Aguilar da Silva 1597 1636

Emídio Perim Júnior 1167 9170

Ericsson Pessana Filho 1380 -

Erlan Keyser Marinho Nogueira 8664 9692

Ernani Avelar Fonseca 5712  1707

Ernani Santos Campinhos Neto 6199 9277

Ernesto Jorge Pinto de Souza 1957 1637

Eurípedes Fernandes de Melo 1041 1638
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Nome CRM-ES TEOT1

Everaldo José Marchezini 5932 5699

Fábio Antônio Bastos Binotti 6615 10561

Fábio Novais Servante 8719 10567

Fábio vassimon Ferreira Jorge 6089 6560

Fabrício Thomasi Merlo 7466 10251

Fernanda Silveira Silva 5930 6544

Fernando Antônio Araújo Ramalho 7955 8822

Fernando Antônio Rios Cavalcanti 1974 6928

Fernando Augusto Costa Gomes * 2757 -

Flávio vieira Simões 7721 10064

Francisco José De Souza Pinto 667 3401

Francisley Gomes Barradas 7274 8250

Gabriel Antônio villela Ferreira de Souza 5032 5495

George Alfred Delatorre 6205 5720

George Clayton Costa de Almeida 6916 10270

Geraldo Lopes da Silveira 2166 1639

Gilberto Malta Leite 2162 7744

Gilmar Lúcio Brito 5163 7477

Giovanni Cesar xavier Grossi 7341 7928

Gláucio Beninca Coelho 5258 5501

Glaydson Gomes Godinho 5908 2006

Guilherme Galito Henrique 10648 11938

Hélio Barroso dos Reis 2167 1640

Hélvio Ribeiro Martins 5202 7059

Henrique Alberto Alves de Oliveira 6470 1781

Homerildo Alves Gomes 5101 -

Homero volpini Tavares 4331 7064

Honório Neves Ramalho 5730 8169
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Nome CRM-ES TEOT1

Indoval Moreli Heiderick 1334 -

Ingrid Bermudes Pavan 7791 10626

Ismail Pinheiro Ramalho 831 7678

Jair Henrique Faria Júnior 1227 -

Jair Simmer 351 1641

Jair Simmer Filho 6447 7498

Jairo Maurício de Macedo 2534 -

Janeilson Roberto Mattos 4896 7073

Jansen Cuzuol Ribeiro 1969 -

Jarbas Lima da Silva 936 9171

João Batista Cardoso 5713 7076

João Carlos de Medeiros Teixeira 5361 5079

João Carlos Gomes de Jesus 1400 6211

João Luiz dos Santos Freire 6250 8386

João Ronaldo Zampier 4466 5509

Jocimar Tamanini 2810 1642

Joelmar César de Almeida 890 -

Jorge de Almeida e Silva Neto 8018 11975

Jorge Galvão Baptista Soares Júnior 3158 1658

Jorge Luis de Castro 1822 -

Jorge Luiz Kriger 4595 4860

Jorgean Grego Goncalves 3420 1664

Jorgenei vallim Antônio 5261 6916

José Alexandre Cunha Baptista 5893 7088

José Carlos Gomes 3536 -

José Carlos xavier do vale 6000 11115

José Eduardo Grandi Ribeiro Filho 4774 5305
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Nome CRM-ES TEOT1

José Fernando Duarte 1104 1659

José Ferreira da Fonseca 3256 -

José Gilson Feu 2986 7686

José Lorenzo Solino 4302 4550

José Luiz Carvalho 1441 7733

José Maria Cavatte 7465 10299

José Sérgio Franco 4629 2301

José virgilio Schwab Leite 492 763

Josias venturim 751 1643

Jovani Torres da Matta 7799 10647

Juliano Paradela do Carmo 6705 -

Júlio Cesar Moulin Ribeiro 2211 7694

Júlio Claider Gamaro de Moura 3841 2560

Júlio Max Boechat * 2804 6206

Kátia Regina Boechat 4274 -

Laugeci dos Santos Costa 442 1644

Lauro Evaristo Bueno 795 1645

Lauro Evaristo Bueno Junior 9770 -

Leandro Azevedo de Figueiredo 8045 9581

Leandro Ferreira da Cunha Júnior 4173 4551

Leonardo Ribeiro Bastos 7171 9654

Lessandro Rodrigues Fregona 6422 9072

Lorival Buffulin 650 -

Luciano Bahia Catabriga 7278 8487

Luciano Moraes Brasil 8000 8560

Luiz Antônio Morandi 2826 10122

Luiz Augusto Bittencourt Campinhos 7342 7862

Luiz Augusto Nogueira Maciel 2576 1646
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Nome CRM-ES TEOT1

Luiz Carlos de Oliveira Campinhos * 543 1647

Mahir Costa Filho 1889 1648

Manoel Neves Pimentel 1350 6932

Marcelo Augusto Soneghet Pimentel 6495 6318

Marcelo Dettogni Sarmenghi 7008 9948

Marcelo dos Santos Costa 6450 7129

Marcelo Giovanini Martins 5184 5331

Marcelo Nogueira Silva 6743 7564

Marcelo Rezende da Silva 7653 8132

Marcelo Strauch Serafim 6178 8378

Marcelo Tannus vianna 2348 1649

Marcos Fernando Ferreira Subtil 2065 4448

Marcos valério Mannarino Loures 5173 -

Massimo Nelson Caliman E. Gurgel 7729 9097

Mauro Santos Moraes 1972 1885

Maxwel Soares 6957 9724

Miguel Ângelo Tortelly Mesquita 3714 2382

Miguel Saad Meirelles Júnior 6376 6441

Nelson Elias 8879 2398

Newton Moreira Miceno Filho 6706 3207

Nilton Pessoa de Miranda 2110 -

Nilseia verbeno 3636 1650

Nilton Gomes Oliveira 698 -

Octávio Cezar Friço do Espírito Santo 7315 10374

Oswaldo Zanello Júnior 2157 785

Patrick Mario Calmon Holliday 4699 4894

Paulo Cesar Carvalho Pedro 5693 -
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Nome CRM-ES TEOT1

Paulo Diniz de Oliveira Santos * 29 524

Paulo Henrique Paladini 5615 6887

Paulo Henrique Paris 5637 6535

Paulo Roberto Moulin 1226 7597

Paulo Sergio Freire de Almeida 7622 7206

Pedro Nelson Pretti 198 1651

Plínio Augusto Reis 6229 -

Rafael de Magalhães Carvalho 7119 9766

Rafael de Souza Ribeiro 7028 9682

Ralf Achim Grunther 5217 6219

Raniely Guzzo Machado 7877 -

Raul Ângelo Tardin Guiberti 1287 1652

Renato Souza Pinto 793 1631

Ricardo Feres 3108 -

Ricardo Folador Bergamaschi 6601 -

Ricardo Lourenco D’avila Ramos 3069 1653

Roberta Ramos Silveira 5967 8007

Roberto Casotti Lora 1925 1654

Roberto de Barros Bezerra 4814 -

Roberto Delgado Teixeira 1718 1662

Roberto Farias Scampini * 164 1663

Roberto Luiz Rossi 5073 8080

Rodrigo Carneiro Machado Ennes 7299 8881

Rodrigo Souza Soares 6318 8606

Rogério Alves Andião 862 -

Rogério Avelar Scarpe 5172 5620

Rogério Bresciani Rosetti * 895 7736
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Nome CRM-ES TEOT1

Rogério dos Santos Costa 5653 6807

Rogério Rezende Borges 1960 1655

Ronaldo Pinheiro Padilha 6270 -

Ronaldo Roncetti 4757 6454

Ronan Sabino Coimbra 3532 -

Rounilo Furlani Costa 5959 7877

Rui Cássio Peixoto 4920 7241

Ruy Rocha Gusman 5047 7243

Sain´t Clair Pinheiro Ottoni 1795 1656

Sandro Marcos Pereira 5880 7448

Sebastiao Antônio Mauricio de Macedo 3204 2489

Sebastião Marcos Pimentel 2019 -

Sérgio Alberto Brickwedde 2674 -

Sérgio Pacífico vieira 1812 -

Sergio Ragi Eis* 4608 8224

Sérgio Roberto Teixeira Coelho 4668 7558

Sidney Almeida Castro 1570 -

Siilos Prezotti 1346 6933

Silvio Pavan 1589 6936

Tarciso Favaro 4837 7252

Tarcizio Rodrigues Franzosi 4254 5405

Tercelino Hautequestt Neto 5864 -

Thanguy Gomes Friço 6233 8876

Thiago Moreira Mattos 6139 7922

Umberto Alexandre Taquete Filho 6980 8830

valbert de Moraes Pereira 5939 5409

virgílio Francisco Schwab Amaral 1601 -
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Nome CRM-ES TEOT1

vitor José de Oliveira Neto 5677 4767

vladimir de Almeida 7271 9103

Walter Luiz Dalla Bernardina 2358 -

Wehbe Neme 3823 7730

Werther José Gomes 6375 6856

Wilson Richa 169 1657

Wilson Rocha Barbosa 3359 -

Zoel Correa da Fonseca * 160 529

1 Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia.

*In memoriam.
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AAOS: American Academy of Orthopaedic Surgeons 

ABTPé: Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé 

ACADEMES: Academia Esprito-santense de Medicina

Aebes: Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense 

AMB: Associação Médica Brasileira 

Ames: Associação Médica do Espírito Santo 

ANAMT: Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

ANMP: Associação Nacional de Médicos Peritos – 2005

ANS: Agência Nacional de Saúde

AO: Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen

APTO: Atendimento Padronizado em Traumato-ortopedia 

A.S.A.M.I.: Associação para Estudos e Aplicação do Método de Ilizarov

BOA: British Orthopaedic Association 

BPMES: Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo 

CAV: Clínica de Acidentados de Vitória 

CBHPM: Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

CBOP: Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica 

CBOT: Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia 

CEDAS: Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração de Saúde

Cias: Centro Integrado de Atenção à Saúde 

COC-SBOT: Comitê de Ombro e Cotovelo da Sociedade de Ortopedia e 

Traumatologia 
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Cofins: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

Coopanest-ES: Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo 

COOTES: Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologista do Estado do 

Espírito Santo 

COTES: Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo 

CRM-ES: Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo 

CRM-SP: Conselho Regional de Medicina de São Paulo

CTI: Centro de Tratamento Intensivo 

CTO: Clínica de Traumato-ortopedia 

CVRD: Companhia Vale do Rio Doce 

EAmes: Escola de Aprendizes-marinheiros do Espírito Santo 

Emescam: Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de 

Vitória 

FHEMIG: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

Frelimo: Frente de Libertação de Moçambique 

HEABF: Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias

HEDDS: Hospital Estadual Doutor Dório Silva

HEVV: Hospital Evangélico de Vila Velha 

Heimaba: Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino 

Alves

HEINSG: Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória

HNSP: Hospital Nossa Senhora da Penha 

HPM: Hospital da Polícia Militar 

HSJ: Hospital São José 

HESL: Hospital Estadual São Lucas

HTO: Hospital Traumato Ortopedia do Rio de Janeiro

Huap: Hospital Universitário Antônio Pedro 

Hucam: Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 

HUGG: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 

IAPC: Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários 

IAPEESP: Instituto Americano de Pesquisa em Medicina e Saúde

Iaptec: Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Estivadores e Transportes 

de Cargas 

Iaserj: Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro 

Ibes: Instituto de Bem-estar Social 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICOT: Instituto Capixaba de Ortopedia e Traumatologia 
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Iesp-ES: Instituto Estadual de Saúde Pública do Espírito Santo 

IHGES: Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo 

Inamps: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

INPS: Instituto Nacional de Previdência Social 

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social 

INTO: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte 

JK: Juscelino Kubitschek

LCA: Ligamento cruzado anterior 

MPES: Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

NR: Norma Regulamentadora

OCB-ES: Organização das Cooperativas Brasileiras – Regional Espírito Santo 

OCB: Organização das Cooperativas Brasileiras 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

PAM: Posto de Assistência Médica 

PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PIS: Programa de Integração Social 

PMES: Polícia Militar do Espírito Santo 

PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Proato: Programa de Atualização em Traumatologia e Ortopedia 

PTC: Pé torto congênito 

PUC-RJ: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

PUC: Pontifícia Universidade Católica

SBAIT: Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado 

SBCM: Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão 

SBDens: Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica 

SBPM-ES: Sociedade Brasileira de Perícias Médicas do Espírito Santo

SBOP: Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica 

SBOT-ES: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional 

Espírito Santo 

SBOT: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

Sebrae: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em presas 

Sesa: Secretaria de Estado da Saúde 

Sesc: Serviço Social do Comércio 

Simes: Sindicato dos Médicos do Espírito Santo 

SLAOT: Sociedade Latino-americana de Ortopedia e Traumatologia 

Sobemom-ES: Sociedade Brasileira para Estudos do Metabolismo Ósseo 

Mineral – Regional Espírito Santo 
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Sobemom: Sociedade Brasileira para Estudos do Metabolismo Ósseo Mineral 

Sobrao: Sociedade Brasileira de Osteoporose 

Sotes: Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo 

STC: Síndrome do Túnel do Carpo 

SUS: Sistema Único de Saúde 

TEOT: Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia 

Tuss: Terminologia Unificada em Saúde Suplementar 

UERJ: Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

Ufes: Universidade Federal do Espírito Santo 

UFF: Universidade Federal Fluminense 

UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNAERP: União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto

Unifesp: Universidade Federal de São Paulo 

USP: Universidade de São Paulo 

Utin: Unidade de tratamento intensivo neonatal 

UVV: Centro Universitário Vila Velha
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