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Caros amigos,

O principal evento do ano para os cirurgi-
ões do ombro e cotovelo está chegando, e 
contamos com a presença de todos. O nosso 
Congresso Brasileiro, que já está em sua nona 
edição, terá três dias de atividades, e Foz do 
Iguaçu está muito badalada, pois as Catara-
tas acabam de receber o prêmio de uma das 
sete maravilhas naturais do mundo. 

Quatro convidados estrangeiros engrande-
cerão o evento, que conta também com uma 
grade científica repleta de palestras, cursos e 
mesas redondas com temas atuais e impor-
tantes. Recebemos um total de 134 temas 
livres, que serão avaliados por uma comissão 
de colegas bem preparados, coordenados 
pelos experientes Benno e Benegas.

Todos os estandes foram completamente 
comercializados, o que garante segurança fi-

nanceira para o evento. Nesta edição, confira 
a grade científica confirmada do congresso, 
além de outras informações importantes 
para garantir a sua participação.  

A programação social também está cheia de 
atividades, e vocês terão a chance de conhe-
cer um dos lugares mais bonitos do mundo: 
as Cataratas do Iguaçu. A estrutura de Foz do 
Iguaçu é perfeita para passeios turísticos, e a 
programação do congresso inclui vários pas-
seios opcionais, como visitas à Hidrelétrica de 
Itapuí, às Cataratas Argentinas e Brasileiras, ao 
Macuco Safári, ao Parque das Aves, etc.

Quem quiser fazer compras, poderá adquirir 
o passeio ao duty free, com preços bons e 
muita diversidade de produtos, e quem gos-
ta de diversão noturna terá a opção de visitar 
o Casino Iguazú, um dos mais importantes 
cassinos da América Latina.

Então, não perca a chance de participar do 
IX Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro 
e Cotovelo, se atualizar com profissionais de 
primeira linha e se divertir com os colegas ou 
com a família. 

Fazemos questão da sua presença!

Um grande abraço e até lá,

Marco Antônio C. Veado
Editor do Jornal do Ombro 
e Cotovelo e presidente 
do IX Congresso Brasileiro 
de Cirurgia do Ombro e 
Cotovelo

EDITORIAL

Tudo pronto em Foz esperando por você!

É com muito orgulho e satisfação que me 
sinto ao chegar à presidência da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. 
Foram cinco anos de boa convivência com os 
colegas das diretorias passadas. Quero agra-
decer aos presidentes que me antecederam: 
Pedro Doneux, Adalberto Visco, Michael Si-
moni, Eduardo Carrera e Nelson Ravaglia.  Foi 
uma experiência positiva que me fez entender 
as necessidades de nossa Sociedade. Sei que 
a responsabilidade é grande e os desafios 
existem.  Estou com muito ânimo para o tra-
balho e para enfrentar os desafios pela frente. 
A nova diretoria é composta pelos colegas 
Arnaldo Amado Ferreira Neto, Geraldo Mota, 
Glauco Manso, Alberto Miyazaki e Fábio Dal 
Molim. A nossa meta para a gestão de 2012 é 
dar continuidade ao que foi iniciado nos anos 
anteriores e intensificar encontros através de 
cursos de atualização em todo o Brasil, para 
congregar a classe e desenvolver outros proje-
tos necessários que surgirem pela frente. 

Entre as propostas da diretoria, destacamos: 

• Revisão e atualização do estatuto, que fo-
ram iniciadas na presidência passada pelo Dr. 
Nelson Ravaglia. O novo estatuto deverá ser 
enviado inicialmente aos membros da Socie-

dade através do site, para receber sugestões 
e opiniões, e em um segundo tempo será le-
vado à próxima assembleia, em Foz de Iguaçu, 
para votação;

• Já está em fase de finalização e com previ-
são de assinatura em breve o contrato entre 
Webtv e SBCOC, que foi discutido em reunião 
da diretoria e Sr. Giusti no dia 14 de março, em 
São Paulo, durante o Curso de Cirurgia de Om-
bro e Cotovelo do hospital Sírio Libanês; 

• O próximo Closed Meeting da SBCOC deverá 
ser elaborado, coordenado e implantado por 
Arnaldo Amado, e também foi discutido no 
mesmo dia 14 de março em São Paulo;

• Serão realizados cursos regionais de atualiza-
ção em ombro e cotovelo, que são de grande 
interesse da Sociedade. Esses eventos terão 
apoio e serão formatados pelas regionais, sob 
a coordenação dos colegas Jaime Guiotti e 
Sandro Reginaldo (Goiânia); Osvandré Lech 
(Passo Fundo); Glaydson Godinho (Belo Hori-
zonte); e Paulo Sérgio (Curitiba).  

Quero agradecer ao Marco Antonio Veado por 
continuar como editor do Jornal do Ombro 
e Cotovelo, e por ter aceitado o meu convite 
para ser o presidente do próximo congresso 
da SBCOC, que será realizado em Foz de Igua-
çu. Os preparativos estão em fase final. 

Finalizando, quero dizer que a SBCOC é de 
todos nós. Eu e toda a diretoria estaremos à 
disposição dos colegas para questionamentos 
e opiniões, e assim poderemos construir uma 
Sociedade forte e amiga.   

Um abraço a todos.
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SERVIÇO CREDENCIADO

Departamento de Ortopedia e Traumatologia da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Estadual de Campinas – Unicamp
Ex-presidente da SBCOC e da Sociedad 
Latinoamericana de Hombro y Codo, 
mestre e doutor pela Faculdade de Me-
dicina da USP e médico assistente do 
Hospital das Clínicas de São Paulo, Amé-
rico Zoppi fundou o Grupo de Ombro 
e Cotovelo do Departamento de Orto-
pedia e Traumatologia da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Esta-
dual de Campinas em 2005. Antes disso, 
idealizou o grupo de ombro e cotovelo 
da USP, em 1982, em conjunto com ou-
tros colegas. Depois de chefiar o serviço 
por dez anos, entre 1995 e 2005, foi con-
vidado para organizar novo grupo, dessa 
vez na Unicamp, o qual coordena desde 
então.  

Atualmente, o grupo conta com a co-
laboração de outros quatro cirurgiões: 
Fernando Kenji Kikuta, Guilherme Grisi 
Mouraria, Márcio Alves Cruz e Renato 
Aroca Zan. O Grupo possui foco princi-
pal nas cirurgias de ombro e cotovelo 
(lesões traumáticas, degenerativas e ar-
troplastias), desenvolvendo protocolos 
de pesquisa e atendimento nessas áre-
as.   

O serviço desenvolve suas atividades 

nos dois hospitais pertencentes à Uni-
camp: o Hospital de Clínicas, no campus 
da universidade, e no Hospital Estadual 
de Sumaré.

Residentes

Além do treinamento dos residentes do 
Departamento de Ortopedia e Trauma-
tologia (R1, R2 e R3), o Grupo de Ombro 
e Cotovelo da Unicamp é reconhecido 
como Centro de Treinamento pela So-
ciedade Brasileira de Cirurgia do Ombro 
e Cotovelo, recebendo todos os anos 
três estagiários para especialização. O 
período desse treinamento dura 12 
meses, completando o requisito básico 

para obtenção de título de especialista 
pela SBCOC. 

Atividades

De 2006 até o presente ano já foram pre-
parados 14 estagiários. As atividades do 
grupo contemplam cirurgias (abertas e 
artroscópicas), ambulatório didático e a 
parte teórica com aulas e seminários. Os 
estagiários devem apresentar trabalho 
científico ao término do período de trei-
namento. As inscrições para estágio são 
realizadas anualmente através do site da 
Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
camp, em novembro, e o exame de sele-
ção é realizado em dezembro.

Dr. Américo 
Zoppi e sua 
equipe

Relação dos serviços credenciados 



J a n e i r o / F e v e r e i r o / M a r ç o  2 0 1 2

CONGRESSO BRASILEIRO

IX Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo movimenta Foz do Iguaçu em junho
Mais uma edição do evento mais importante do cenário 

de cirurgia do ombro e cotovelo nacional, o Congresso Brasileiro, 

está próxima. Foz do Iguaçu será a capital da especialidade duran-

te os dias 14, 15 e 16 de junho. Segundo o presidente do evento, 

Marco Antônio Veado, a intenção é de que o congresso supere 

todas as expectativas. “A grade científica foi elaborada por nomes 

expressivos e experientes da nossa Sociedade, com duas novida-

des: a realização dos cursos e um espaço para as perguntas e co-

mentários da plateia”. Além disso, um dos patrocinadores máster 

do congresso, a Implamed, preparou um workshop de artroplas-

tia, e também irá oferecer um bom debate entre os colegas nas 

mesas redondas. Essa programação acontece na quinta-feira pela 

manhã, então é aconselhável que os interessados em participar 

cheguem a Foz do Iguaçu na quarta-feira (13/6). Além da parte 

cientifica, os organizadores montaram uma programação social 

intensa e diversificada que, segundo Marco Antônio, certamente 

agradará a todos. 

Em reunião da comissão organizadora do evento, realizada 

nos dias 17 e 18 de março, foram acertados os últimos detalhes do 

congresso. Os quatro palestrantes internacionais já estão com os 

bilhetes comprados: Jaap Willems, da Holanda; Guilhermo Arce, 

da Argentina; e Gerald Willians e Joaquin Sotelo, ambos dos Esta-
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14 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)

HORÁRIO CATARATAS I e II SALA IGUAZU

9h00 - 12h00 Mesas redondas sobre 
prótese reversa e 
artroscopia de ombro - 
workshop Implamed

14h00 - 14h40 Presidente: Kalil Fuad Sobrinho

14h00 - 14h15 Conferência Internacional
Gerald Williams
Rotator Cuff Repair - Where are we now?

14h15 -14h30 Conferência Internacional
Gerald Willams
Total Shoulder Arthroplasty-- Surgical 
Technique and Tips for Glenoid Exposure 

14h30 - 14h40 Perguntas

14h40 - 15h15 Mesa Redonda Moderna I - Ombro
Coord: Roberto Yukio Ikemoto
Debatedores: Pedro Doneux Santos, Sandro 
da Silva Reginaldo, Carlos Henrique Ramos, 
Jaime Guiotti Filho, Marcelo Costa de Oliveria 
Campos

15h15 - 15h50 Mesa Redonda Moderna II - Cotovelo

 Coord: Geraldo Rocha Motta Filho
Debatedores: Bruno Lobo Brandão, Américo 
Zoppi Filho, Henrique Fernandes Rodrigues 
Pereira, Ronaldo Percopi de Andrade, Marcio 
Viveiros

15h50 - 16h20 VISITA AOS ESTANDES

16h20 - 17h05 Temas Livres I
Coord: Adalberto Visco

Temas Livres II
Coord: Joel Murachovski

17h05 - 17h50 Temas Livres III
Coord: Pedro Doneux Santos

Temas Livres IV
Coord: Michael Simoni

17h50 - 18h50 Presidente: Benno Ejnisman

17h50 - 18h05 Conferência Internacional
Gerald Williams
Revision Shoulder Arthroplasty Using the 
Reverse Prosthesis

18h05 - 18h20 Conferência Internacional
Joaquin Sanchez-Sotelo
Complex elbow instability

18h20 - 18h35 Conferência Internacional
Joaquin Sanchez-Sotelo
Proximal humerus fractures

18h35 - 18h50 Perguntas

19h00 - 19h15 Conferência Donato D`Angelo 
Osvandré Luiz Canfield Lech

19h15 - 19h45 Cerimônia de Abertura

20h00 Coquetel de Abertura

15 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)

 CATARATAS I e II SALA IGUAZU

08h00 - 08h55 CURSO I CURSO II

 LESÃO IRREPARÁVEL DO MANGUITO ROTADOR
Coord: Eduardo Carrera

INSTABILIDADE DO 
OMBRO
Coord: Michael Simoni

dos Unidos. Segundo a comissão organizadora do evento, alguns 

deles virão acompanhados pelas esposas, ansiosos para conhecer 

as famosas cataratas. Além disso, foram recebidos mais de 130 

temas livres, de especialistas de todo o Brasil.  

A programação social do evento também será agitada, já 

que a cidade possui estrutura turística completa e conta com as 

Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do mun-

Confira o a programação:

Confira alguns dos passeios 
dos quais os congressistas 

podem participar:
• Ciudad Del Leste

• Cataratas Argentinas

• Cataratas Brasileiras

• Macuco Safári

• Parque das Aves

• Hidrelétrica de Itaipu

• Duty Free

• Casino Iguazú

Fábio da FK Turismo, Arildo Paim, Arnaldo Amado, Cláudia da CS Eventos,               
Marco Antônio Veado e Waldir da STCC, em reunião da comissão organizadora 
do congresso para acerto dos últimos detalhes
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IX Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo movimenta Foz do Iguaçu em junho

15 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)

HORÁRIO CATARATAS I e II SALA IGUAZU

CURSO I CURSO II

08h00 - 08h10 História Natural da Doença
Osvandré Luiz Canfield Lech

Latarjet artroscópico: futuro 
ou realidade?
Arnaldo Amado Ferreira Neto

08h10 - 08h20 O papel das transferências 
musculares nas lesões 
ânterosuperiores e pósterosuperiores
Martim Teixeira Monteiro

Instabilidade no ombro do 
idoso: o que fazer?
Glaydson Gomes Godinho

08h20 - 08h30 Outras opções no Tratamento Não 
Artroplástico
Isabel Pozzi

Importância da perda óssea 
na instabilidade no ombro
Luciana Andrade da Silva

08h30 - 08h40 Tratamento Artroplástico: Prótese 
Reversa ou Hemiartroplastia?
Romulo Brasil Filho

Seu Bankart artroscópico 
falhou? Porque e o que fazer?
Alberto Naoki Miyazaki

08h40 - 08h55 Discussão Discussão

09h00 - 10h00 Presidente: Eduardo Benegas

09h00 - 09h15 Conferência Internacional
Jaap Willems
Partial cuff tears: should we treat 
them?

09h15 - 09h30 Conferência Internacional
Jaap Willems
Kinematic analysis if the Reverse 
prosthesis

09h30 - 09h45 Conferência Internacional
Joaquin Sanchez-Sotelo
Total elbow arthroplasty

09h45 - 10h00 Perguntas

10h00 - 10h35 Mesa Redonda Moderna III - Cotovelo
Coord: Américo Zoppi Filho
Debatedores: Marcelo Fregoneze, 
Marcelo Matsumoto, Lucas B. Jacques 
Gonçalves, Fábio Farina Dal Molin , 
Armando Secundino

10h35 - 11h10 Mesa Redonda Moderna IV - Ombro
Coord: Glaydson Gomes Godinho
Debatedores: Paulo Piluski, Jair 
Simmer Filho, Rogério Barros, 
Alexandre Henrique, João Paulo Leite

11h10 - 11h40 VISITA AOS ESTANDES

11h40 - 12h25 Temas Livres V
Coord: Ronaldo Percopi de Andrade

Temas Livres VI
Coord: Ildeu Afonso de 
Almeida Filho

12h25 - 13h10 Temas Livres VII
Coord: Jaime Guiotti Filho

Temas Livres VIII
Coord:

13h10 - 13h50 Presidente: Glauco Manso

13h10 - 13h25 Conferência Internacional
Guillermo Arce
Shoulder Instability and bone defects

13h25 - 13h40 Conferência Internacional
Guillermo Arce
Arthroscopic Subscapularis Repair: 
Best Approach

13h40 - 13h50 Perguntas

13h50 Assembleia da SBCOC

do, eleitas recentemente. Foi montada uma re-

lação diversificada de passeios opcionais tanto 

em Foz do Iguaçu como em algumas cidades 

16 DE JUNHO (SÁBADO)

HORÁRIO CATARATAS I e II SALA IGUAZU

08h00 - 08h55 CURSO III CURSO IV

 ARTROPLASTIA DO OMBRO
Coord: Alberto Naoki Myiasaki

COTOVELO
Coord:

08h00 - 08h10 Sobrevida a longo prazo das artroplastias na 
artrose primária do ombro
Roberto Yukio Ikemoto

Como abordar as fraturas 
Complexas do Úmero Distal?
Eduardo Angeli Malavolta

08h10 - 08h20 Artroplastias na Fratura do Úmero: quando a 
prótese reversa é a melhor opção?
Geraldo Rocha Motta Filho

Instabilidade aguda do cotovelo: o 
que fazer?
Marcelo Matsumoto

08h20 - 08h30 Artroplastias na Lesão do Manguito Rotador: 
quando associar transferências musculares
Marcio Cohen

Artroscopia no tratamento do 
cotovelo Rígido: como fazê-la com 
segurança?
Marcelo Fregoneze

08h30 - 08h40 Artroplastia na sequela de fratura:indicações 
e técnica cirúrgica
Sergio Luiz Checchia

Lesão do biceps no cotovelo: como 
abordar?
Fábio Farina Dal Molin

08h40 - 08h55 Discussão Discussão

09h00 - 10h00 Presidente: Romulo Brasil Filho

09h00 - 09h15 Conferência Internacional
Guillermo Arce
Biceps Tenodesis. Where, Why and How ?

09h15 - 09h30 Conferência Internacional
Guillermo Arce
Arthroscopic Suprascapular Nerve Release

09h30 - 09h45 Conferência Internacional
Gerald Williams
Complications of Total Shoulder Replacement

09h45 - 10h00 Perguntas

10h00 - 10h35 Mesa Redonda Moderna V - Ombro
Coord: Sérgio Luiz Checchia
Debatedores: Marcus Vinícius Galvão Amaral, 
Sérgio Schubert, Flavio de Oliveira França, 
Nicola Archetti Netto, Marcos Rassi Fernandes

10h35 - 11h10 Mesa Redonda Moderna VI - Ombro
Coord: Arnaldo Amado Ferreira Neto
Marcelo Lemos, Adalberto Visco, Eduardo 
Carrera,José Carlos Vilela, Carlos Alberto P. de 
Sant’Anna Filho

11h10 - 11h40 VISITA AOS ESTANDES

11h40 - 12h25 Temas Livres IX
Coord: Benno Ejnisman

Temas Livres X
Coord: Nicola Archetti Netto

12h25 - 13h10 Temas Livres XI
Coord: Eduardo Benegas

Temas Livres XII
Coord: Luis Alfredo Gomez Vieira

13h10 - 14h10 Presidente: Saulo Monteiro dos Santos

13h10 - 13h25 Conferência Internacional
Joaquin Sanchez-Sotelo
Reverse total shoulder arthroplasty

13h25 - 13h40 Conferência Internacional
Jaap Willems
Bone insufficiency in shoulder instability: how 
to classify and how to treat

13h40 - 13h55 Conferência Internacional
Jaap Willems
10 years follow-up of arthroscopic shoulder 
instability repair

13h55 - 14h10 Perguntas

14h10 Premiação / Encerramento

Confira o a programação:

ao redor. Mais informações sobre essa programação 

e sobre como adquirir algum passeio podem ser ob-

tidas através do telefone (45)3026-3001 ou do email                                             

eventos@sttceventoseturismo.com.br 

Foto: Iguassu CVB
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Ombro e Cotovelo marcou presen-
ça em mais uma edição do encontro 
da Academia Americana de Cirurgiões 
Ortopedistas, conhecido com AAOS 
Meeting. Realizado, em 2012, na cidade 
de São Francisco, Califórnia, nos Estados 
Únicos, o evento aconteceu entre os dias 
7 e 11 de fevereiro, e contou com a parti-
cipação de mais de 40 mil pessoas. 

A programação do encontro con-
tou com simpósios, cursos de atualiza-
ção e de instrução, aulas práticas, sessões 
de temas livre e exposição de pôsteres 

SBCOC no Encontro da Academia: Arildo Paim, Geraldo Motta e 
Arnaldo Ferreira
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AAOS MEETING

Encontro da Academia Americana de 
Cirurgiões Ortopedistas em São Francisco 

conta com a participação de muitos brasileiros

maiores e famosas, ex-
pondo as mais recentes 
novidades em equipa-
mentos hospitalares, 
próteses, materiais de 
osteossíntese e implan-
tes, instrumentais cirúr-
gicos e órteses”, disse 
ele. 

Vale destacar a 
marcante presença bra-
sileira no evento. Além 
do estande da SBOT, 
que serviu para divul-
gação da sociedade e 

de ponto de encontro para os partici-
pantes do Brasil, o Grupo de Ombro e 
Cotovelo IOT HC-FMUSP, representando 

a SBCOC, teve participação direta na gra-
de científica do evento. Os integrantes 
do grupo apresentaram o único tema 
livre brasileiro, intitulado “Arthroscopic 
Latarjet: anatomical assessment of safety 
and reproducibility in cadavers”.

O presidente, o vice-presidente 
e o primeiro e segundo secretários da 
SBCOC, Arildo Paim, Arnaldo Amado, Ge-
raldo Motta e Glauco Manso, respectiva-
mente, participaram também do presti-
giado encontro “Café do Presidente”, que 
reúne presidentes de especialidades em 
todo o mundo.

O próximo encontro da Academia 
Americana de Cirurgiões Ortopedistas 
acontece em Chicago, entre os dias 19 e 
23 de março de 2013.

Brasileiros 
no Encontro 
da Academia 
Americana 
de Cirurgiões 
Ortopedistas

de todas as especialidades da traumato-
ortopedia. Além disso, o espaço “multi-
media educational center” possibilitou a 
revisão e atualização científica através de 
vídeos com aulas e demonstrações cirúr-
gicas ou de dissecções anatômicas. 

O último dia de evento, sábado, fi-
cou reservado para o “Dia da Especialida-
de”, no qual cada uma das especialidades 
de ortopedia e traumatologia organizou 
um minicongresso, com mesas redon-
das e apresentação de temas livres. Nes-
te ano, a American Shoulder and Elbow 
Surgeons (ASES) realizou, de manhã, mi-
nisimpósios e mesas redondas, além das 
sessões de temas livres. Durante a tarde, 
duas mesas redondas aconteceram, de 
forma conjunta com a Arthroscopy As-
sociation of North America (AANA). 

Segundo o participante Arnaldo 
Amado Ferreira Neto, vice-presidente da 
SBCOC e primeiro secretário da SBOT, a 
área de exposição da indústria também 
estava bem completa. “Havia centenas 
de empresas, desde as menores até as 



w w w . s b c o c . o r g . b r

7

A décima edição do tradicional 
Curso de Ombro e Cotovelo do Hospi-
tal Sírio-Libanês movimentou São Paulo 
nos últimos dias 15, 16 e 17 de março. 
Coordenado por Sérgio Checchia e Al-
berto Miyazaki, o evento lotou um au-
ditório de 400 lugares, a exemplo do su-
cesso das edições anteriores. De acordo 
com os participantes, o curso foi um 
sucesso, e teve alto padrão científico.

O evento contou com participa-
ção internacional de Christian Gerber, 
da Suíça, e de Daniel Molé e Bruno 
Toussaint, ambos da França. Os convi-
dados prenderam a atenção dos par-
ticipantes com palestras completas e 
muito conhecimento científico. 

Além da presença dos cirurgi-
ões estrangeiros, o curso contou com 
palestras de Christian Gerber, pesqui-
sador e estudioso das lesões do man-

X Curso de Ombro e Cotovelo do Hospital 
Sírio Libanês reúne especialistas em São Paulo

Marcos Vinícius Amaral, Joel Murachovski, Eduardo Benegas e Marcelo 
Matsumoto debatem em mesa redonda sobre cotovelo

Participantes do curso em jantar de confraternização

Sérgio Checchia feliz com o sucesso da décima 
edição do curso

CURSO

Sérgio Checchia, Alberto Miyazaki, Bruno Toussaint, Marcelo Fregoneze, Christian Gerber, Pedro 
Doneux e Daniel Molé

guito rotador, nas quais mostrou os 
avanços sobre o assunto. Suas expli-
cações e observações resultaram em 
debates muito agitados entre os par-
ticipantes. 

O foco princi-
pal do evento foram 
as apresentações so-
bre artroplastia rever-
sa e, além da parte te-
órica, os participantes 
acompanharam uma 
cirurgia, realizada por 
Geraldo Motta, do Rio 
de Janeiro. 

Para comple-
mentar a parte prá-

tica do curso, Marcelo Fregoneze, do 
Grupo de Ombro e Cotovelo da Santa 
Casa de São Paulo, realizou uma artros-
copia para liberação de cotovelo rígido, 
e o francês Daniel Molé executou uma 
artroscopia para reparação de lesão do 
manguito rotador. 

Ao final dos três dias de curso, 
o consenso geral entre os especialis-
tas presentes foi de que o curso valeu 
a pena, de acordo com Marco Antô-
nio Veado, que já participou de mui-
tas edições do evento. “Mais uma vez 
esse curso foi memorável, com certeza 
acrescentou muito a todo mundo que 
foi para São Paulo acompanhar as apre-
sentações”, disse ele.
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MUNDO

Galeria de Fotos

Família Visco 
na formatura 
de Carol, que 

se formou em 
medicina

Arnaldo 
Ferreira Neto 

e seu filho 
Gustavo 

esquiando 
em Park City 

e Canyons, 
em Utah, 

nos Estados 
Unidos, em 

fevereiro 
deste ano 

Alberto N. 
Miyasaki 
relaxa em 
Ushuaia, na 
Argentina

Família 
Godinho 
curtindo o 
reveillón 
no Rio de 
Janeiro. Da 
direita para 
a esquerda: 
André, Pedro 
e seus pais, 
Glaydson 
e Elizabete 
Godinho

Jaime Guiotti 
e Ana Maria 
em Veneza, 

em outubro 
de 2011

Martim 
Monteiro: 
“Tão bons 

quanto o Curso 
de Cirurgia 

Avançada 
de Ombro e 

Cotovelo em 
Annecy foram 

os momentos de 
folga”. Na foto 

com Elaine, em 
Chamonix/2011

Nelson 
Ravaglia 
de Oliveira 
em pesca 
esportiva do 
dourado na 
Argentina, 
em março de 
2010, com 
sua turma do 
truco

Sandro 
Reginaldo 
e seu filho 
Otávio, no 
Natal Luz em 
Gramado 
(RS), no final 
de 2011

Isabel Pozzi 
e Marcelo 

Guerra 
dão um 

tempo nas 
atividades do 

Congresso 
Americano 

para visitar a 
Golden Gate

Jair Simmer 
pratica esqui 

para relaxar 
antes do 

Congresso de 
San Diego 

Deborah e Americo Zoppi com 
seu neto Federico em Helsinki, na 
Finlândia

Envie sua foto com legenda para o email ana@vfazitto.com.br, para publicarmos nas próximas edições. 
Prestigie e participe do nosso Jornal!


