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Em 1949, o então prefeito de Sorocaba ,Doutor Gualberto
Moreira, juntamente com o padre Pierone e com a chancela do
cardeal Don Carlos de Vasconcelos Mota, da cúria metropolitana
de São Paulo, obtiveram autorização formal de fundação da
FaculdadedeMedicinadeSorocaba.
Na década de 50, a ligação Sorocaba - São Paulo era feita
pela via Raposo Tavares. E foi por esta rodovia que começou a
ponte cultural que trazia semanalmente Professores Doutores
para esta terra de Baltazar Fernandes, esses titulares de grande
cultura médica que aqui vinham para dar aulas aos jovens que
tinham escolhido a primeira Faculdade de Medicina do interior de
São Paulo para realizar seus estudos. Nascia nessa década a
Faculdade de Medicina de Sorocaba sob a chancela da Pontifícia
UniversidadeCatólicadeSãoPaulo.
Inicialmente, o Professor Doutor Odorico Machado de
Souza, com a função de formar o corpo docente, convidou o
professor Luiz Gustavo Wertheimer como responsável pela
disciplina de Ortopedia e Traumatologia por suas qualidades de
médicoecientista,tendoiniciado suas atividades em1956.
Com extenso currículo e grande experiência como
especialista, iniciou sua atividades didáticas com a colaboração de
alguns profissionais de São Paulo, como os professores Plínio
Cândido de Souza Dias, José Viana Isern, Waldemar Pereira
Diniz, Alan Ferreira Braga, Waldemar Carvalho Pinto e outros
que vinham por períodos com o objetivo de formar profissionais
dacidade.
As atividades da disciplina ocorriam no primeiro andar do
Hospital Santa Lucinda. Os ambulatórios eram feitos durante a
semana e às sextas feiras e na maioria dos sábados com a presença
doprofessorWertheimer.
Os casos eram discutidos e as indicações dos
procedimentos cirúrgicos eram realizados no Hospital Santa
Lucinda.
Tudo era novo, inclusive as técnicas que eram aplicadas
em pacientes, o que logo desenvolveu o sentido de um Centro de
Referênciaemtodaacidadeeregião.
O estilo do professor Wertheimer, dando importância ao
exame físico e ao conhecimento de anatomia, causava enorme
influência nos alunos, vindo daí a decisão dos mesmos em
desenvolverem suas atividades sob a orientação do mestre, o que
estimulava mais o professor em suas atividades profissionais e
didáticas.
Assim, com a sequência das turmas que formavam cada
ano alguns alunos, dedicavam-se mais e eram convidados a
permanecernacadeira.
As atividades foram cada vez mais extensas durante as
semanas e as responsabilidades eram distribuídas pelo professor
aos novos assistentes. Durante esse período alguns professores,
inclusive estrangeiros, foram convidados para cursos de extensão
eatividades didáticas.
O primeiro ex-aluno foi o Doutor Ivo Vecina Martin, que
acompanhava o professor nas cirurgias e na realização de
trabalhos. Posteriormente, o Doutor Celso Augusto Nadalini
Simoneti integrou a disciplina e as atividades eram desenvolvidas
com arquivo próprio para documentação e para os trabalhos

científicos.
Outros profissionais foram sendo agregados, assim
podemos citar os doutores Sol de Luna Lopes, José Carlos Ricci,
Antonio Marcos de Andrade, José Gilberto Terra Tallarico e
Gustavo Rebouças da Palma. Todos deram suas contribuições e
elevaram a disciplina à condição de formadora de alunos de
maneira constante, colocando-se à disposição da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia para seu programa de
ResidênciaMédica.
As exigências formais foram definidas e a Faculdade de
Medicina de Sorocaba foi indicada como participante do
programa de Residência com a responsabilidade na formação
de novos profissionais em Ortopedia e Traumatologia.
A partir do ano de 1969, a Faculdade de Medicina de
Sorocaba firmou convênio com a Secretária de Saúde do Estado
de São Paulo para que, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o
ensino médico e o treinamento de residentes fossem realizados
com a prestação de assistência médica aos pacientes. Assim, o
ano de 1970 foi histórico para a Faculdade de Medicina de
Sorocaba.
A SBOT estava iniciando em todo o Brasil o
credenciamento dos serviços da especialidade, e o primeiro
exame para obtenção do título de especialistas foi marcado na
cidade de Belo Horizonte para o início de 1972. O primeiro aluno
do novo curso a prestar exame e obter o título de especialista foi o
Doutor Eduardo ÁlvaroVieira.
Como resultado de pesquisas orientadas pelo professor
Wertheimer, em 1963, os médicos IvoVecina Martin e CelsoA. N.
Simoneti receberam três grandes prêmios: o prêmio REZENDE
PUECH, no Congresso Brasileiro da SBOT em Recife; o prêmio
RICHARD M. PEARCE JR., oferecido pela Associação dos
Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo; e o prêmio VITTORIO PUTTI, da Sociedade
BrasileiradeOrtopediaeTraumatologia.
O professor Wertheimer, eleito em 1969 no Congresso de
Brasília para presidir a SBOT, no biênio 1971 - 1973, participou
ativamente dos trabalhos de criação e instalação do Programa de
Residência Médica em Ortopedia eTraumatologia da SBOT, para
treinamento de médicos residentes. Junto com o professor
Wertheimer, o Doutor Celso Simoneti assumiu a Secretaria Geral
da SBOT, tendo permanecido no cargo até o ano de 1984, quando
foieleito paraaPresidênciadaSBOT, biênio 1986 - 1988.
Em 1979, o Doutor Celso Simoneti passou à condição de
Professor Associado e, posteriormente, nesse mesmo ano, a de
Professor Titular da Disciplina de Ortopedia e Traumatologia,
vindo a substituir o Professor Doutor Luiz Gustavo Wertheimer,
após a sua aposentadoria até o ano de 1993, quando assumiu a
chefiao Professor DoutorEdieBenedito Caetano.
Em 1993, o Doutor Edie Benedito Caetano, Livre
Docente e Professor Titular, assume a coordenação da
Disciplina. Nesse mesmo ano, ainda jovem, nosso ex-residente
Luiz Ângelo Vieira é admitido como Professor Voluntário, e em
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1996, por concurso como Docente da Disciplina de Ortopedia e
Traumatologia. Este, dotado de extrema dedicação e habilidade
para tratar com os jovens, assume a coordenação do Programa
de Residência Médica, com isso, a qualidade na formação, tanto
informativa e principalmente formativa, deu um enorme salto
de qualidade. Esta pode ser melhor avaliada, entre outros
parâmetros, pela performance de nossos residentes no exame da
SBOT para obtenção do título de especialista. A atuação do
professor Luiz Ângelo sempre foi pautada pelo interesse na
formação de nossos residentes, dando a eles seu exemplo,
mantendo-se sempre do lado ético do exercício profissional.
Nessa época, a divisão da Ortopedia em subespecialidades
já era uma realidade e, assim, procuramos promover a formação de
grupos (subespecialidades ou áreas de atuação). A cirurgia da mão
foi a que teve, desde o início, o maior destaque, isto também se
deve ao fato de que esta passou a ser uma subespecialidade desde a
décadade1970.
Composta pelos professores Edie Benedito Caetano,
João Jose Sabongi Neto, Luiz Ângelo Vieira e Doutor Mauricio
Caetano, sem esquecer da atuação do Doutor Sergio Brandi,
dotado de grande habilidade em microcirurgia, e que deixou
nosso serviço por motivos particulares, mas até hoje tem
contribuído com a formação de novos cirurgiões da mão na
Santa Casa de Sorocaba.
O Serviço de Cirurgia da Mão foi o primeiro do interior
do Estado de São Paulo a ser credenciado para a formação de
novos residentes nesta área, e conseguiu renome internacional,
sendo respeitado pela sua produção científica na área de
Anatomia Cirúrgica do Membro Superior, tendo recebido os
prêmios GODÓY MOREIRA, em 1983, e quinze anos mais
tarde o prêmio ALÍPIO PERNET, por melhores trabalhos
apresentados em congressos na especialidade. No livro “As
Bases Anatômicas e Funcionais das Cirurgias do Membro
Superior”, editado pela MedBook Editora Ltda., em 2010, por
ocasião do 38º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, estão
contempladas todas as pesquisas do grupo realizadas nos
últimos 35 anos.
O Professor Doutor Edie Benedito Caetano foi presidente
da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, em 1996, e do
Comitê de Cirurgia da Mão, junto ao SBOT, nos anos de 1996 1997. O professor João José Sabongi Neto, doutor em medicina
pela UNIFESP e Professor Associado da Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde da PUC-SP, tem contribuído com a Sociedade
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), onde há alguns anos
ocupa importante função como membro da Comissão de Ensino e
Treinamento.
O Professor Doutor Celso Augusto Nadalini Simoneti,
chefe do grupo de quadril, que havia deixado a coordenação da
disciplina em 1993, continua dando sua importante contribuição,
dedicando-se à formação de jovens colegas na subespecialidade
de quadril e assim tem feito durante esses anos. Com ele, atua o
Doutor Walberto Kushiayama, este nosso ex-residente, dotado de
enorme habilidade cirúrgica e capacidade de trabalho, tem tido
papelfundamentalnaformação denossos residentes.
O professor André Nachiluk, que deu sua importante
contribuição para a formação e desenvolvimento da cirurgia da
mão em nosso meio, foi o responsável pela formação do grupo de
Trauma e Fixador Externo que conta hoje com o Doutor Rodrigo
Ernesto Montaño Perez, este brilhante cirurgião que tem sido
fundamental no desenvolvimento das habilidades de nossos
residentes pelo seu incansável e paciencioso trabalho no
Laboratório de Osteossíntese Experimental em nossa
Universidade. Este grupo, sem dúvida, é o que mais evoluiu

nos últimos anos. Realizam complexos procedimentos
cirúrgicos que são realizados em poucos serviços do país. Tem
divulgado seus trabalhos em congressos na especialidade;
talvez não tenham se preocupado em divulgar seus excelentes
trabalhos em publicações nas revistas especializadas,
esperamos que o façam nos próximos anos.
O grupo de joelho é o mais numeroso, o fato de ser
composto por elementos de diferentes formas de atuação faz dele
um grupo de excelência. O Professor Doutor Eduardo Álvaro
Vieira, que foi o primeiro residente de serviço em Ortopedia e
Traumatologia, é hoje um dos professores titulares da disciplina,
com forte influência do professor Dejour, que tem atuado na área
básica, dando suporte aos alunos do internato e Residência
Médica e tem se destacado cientificamente pelos seus trabalhos na
área de cirurgia fêmuro-patelar. Tem contribuído com
importantes trabalhos sobre anatomia do joelho, que deram
origem a duas teses “Mestrado” e “Doutorado”, que recebem
constantes elogios dos chefes de outros serviços da SBOT. O
professor Luiz Antonio Calegari forma com o Doutor Eduardo
César Fischer uma dupla que se destaca pela excelente qualidade
da assistência médica. Com uma produção contínua realizando
cirurgias de grande porte e dando excelente oportunidade para o
treinamentodos residentes.
A atuação desses dois colegas também foi pautada pelo
interesse dos nossos residentes, estando sempre à disposição
deles. Pensam na melhor solução para o paciente sempre com
ética e discrição. O Doutor Julio Cesar Gali, nosso ex-residente,
doutor em Ortopedia e Traumatologia pela USP, tem contribuído
não só com a formação de nossos residentes, mas também tem
sido o principal responsável pela orientação dos trabalhos que
estes têm apresentado junto à SBOT para obtenção do título de
especialista. O Doutor Túlio Pereira Cardoso, com formação
ortopédica na Inglaterra, tem se destacado pelos trabalhos
experimentais na área de polímeros, que é a sua linha de pesquisa.
Publicou trabalhos importantes na Revista Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia, também divulgando o nome de nossa
disciplina pela apresentação de seus trabalhos nos congressos
nacionais einternacionais.
Nosso ex-residente Doutor Gerson Arlindo Marmille,
após conclusão da Residência Médica, foi admitido no Serviço de
Ortopedia e Traumatologia da USP, onde realizou seu
treinamento em cirurgia do ombro e cotovelo. De volta a
Sorocaba, deu início à formação deste grupo. Demonstrando
sempre forte esforço educador, agindo assim, granjeou o respeito
e a admiração de uma legião de discípulos, como os doutores
Seeman Camis Neto, Gustavo Groman Garber e Henrique Lazar,
que atuam hoje em nossas enfermarias, ambulatórios e centros
cirúrgicos, contribuindo com notável eficiência na formação dos
residentes einternos.
O Doutor Luiz Mario Bellegard, sempre acompanhado de
seu discípulo, o Doutor Diovano Paust de Oliveira, desenvolveu
em nosso meio o grupo de Tumores Músculo-Esqueléticos. O
Doutor LuizMario semprefoiumexemplo dededicação;trabalha
e ensina com uma paixão intensa. Hábil e gentil no tratamento
com seus colegas e residentes, com competência e boa vontade,
temdemonstrado vocaçãoaoensino eadivulgação do saber.
O grupo de coluna vertebral, iniciado pelo jovem colega
Doutor Eric Vecina, após treinamento na UNIFESP e Centros
do Exterior, conta hoje com a colaboração do Doutor Cássio
Rusconi, que fez seu treinamento no grupo de coluna da USP.
Este grupo, demonstrando sempre esforço e preocupação com o
ensino e com a assistência, tem grande potencial para se
desenvolver.
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Durante esses últimos 18 anos, tivemos a oportunidade de
construir uma extensão de nossos lares e o Programa de
Residência Médica tornou-se uma grande família, por assim
dizer, esforço dos profissionais envolvidos que sempre buscaram
dar diretrizes e luz para a formação de profissionais e homens,
privilegiando o caráter, o espírito de grupo e, principalmente, a
humildadeeorespeitoparacomopaciente.

Atualmente, contamos com oito docentes na disciplina de
Ortopedia e Traumatologia, sendo eles os professores André
Nachiluk, Celso Augusto Nadalini Simoneti, Edie Benedito
Caetano, Eduardo Álvaro Vieira, Ivo Vecina Martin, Luiz
Agliberto Cury, Luiz Ângelo Vieira e Luiz Antonio Callegari.
Temos como parceira a Secretaria de Estado da Saúde por meio do
Conjunto Hospitalar de Sorocaba, com corpo de preceptores no
totalde44 profissionais ortopedistas.

Da esquerda para a direita: Otolengh, Wertheimer e
Eduardo Vieira.

Da esquerda para a direita: professores Edie Caetano e
Luiz Ângelo.

Visita do professor Alvarenga Rossi a nossa faculdade por ocasião do
credenciamento do nosso serviço para Residência Médica em Ortopedia. Da
esquerda para a direita: professoresAndrade, Wertheimer, Rossi e Simoneti.

Obs.: fotografia em cores disponível na versão on-line desta revista. (http://revistas.pucsp.br/index.php/rfcms)
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